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tiții prevăzut in actualul cincinal impune să sc ia toate mă
surile... pentru scurtarea duratei dc execuție și darea mai re
pede în funcțiune a noilor obiective". Iată una dintre pre
țioasele indicații date de secretarul general al partidului la 
Conferința pe țară a cadrelor dc conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de construcții. Acest deziderat ma
jor se află și in atenția colectivului dc constructori-montori 
din cadrul Șantierului Valea Jiului al T.C.M.M., a conducerii 
sale. Scurta convorbire purtată cu tov. TEODOR Nit IUTA, 
inginerul șef al șantierului, nc-a relevat cîtcva aspecte in
teresante legate de preocupările colectivului dc muncitori, 
ingineri și tehnicieni de aici, acum cind mai trebuie să trea
că doar o jumătate de decadă pină la încheierea celui dinții 
trimestru al anului.

Cum ne situăm în momentul 
țctual, față de indicatorii prin
cipali de plan trimestrial ? Pre- 
Liminatul minim indică o depă
șire de plan de 1,3 la sută, deci 
tn raport cu sarcina de realiza
re a unui procent de 18 la sută 
din planul anual, în primele 
trei luni, există premisa de a 
obține peste 19 la sută, cifră 
superioară, prin urmare, celei 
defalcate, pe perioada respecti
vă, de către forul nostru su
perior.

OAMENI
DINTR-O
BUCATA
— Măi tovarăși, măi, știți voi 

că cine-i ăla de-acolo ? Măi, de 
la mineru’ ăsta am învățat fi alt
ceva decît meserie, aceea că 
omu să fie om...

Nuanța gravă, dar totodată 
atît de caldă, de intimă, cu care 
„ghidul" Aron Cristea, veteran 
al mineritului Văii Jiului, a pro
nunțat acele cuvinte, arătind gru
pului de vizitatori ai Muzeului 
de istorie a partidului poza în
gălbenită de vreme — tocmai de 
dinainte de ’29 — a colorat in
tr-un chip aparte clipele de- 
tuunci...

Apoi, s-audă toți:
— No, uitați, fiu-aicia...
Pe Denes Bartha l-au podidit ■ 

lacrimile...
★

Ori de cîte ori i se vorbește 
sau își aduce aminte de tatăl lui, 
pe Deneș-baci îl încearcă aceeași 
vie. inalterabilă emoție. Căci era 
om dintr-o bucată cel care 36 de 
ani a tot minerit în Lupenii noș
tri. Dacă pe vreunul — cu toată 
străduința — nu reușea să-l a- 
ducă în rînd cu ceilalți, gata, ii 
punea haina pe umeri: „No, n-ai 
ce căuta aicia..." Cel ce lucra cu 
bătrinul Bartha, încă de pe ga
lerie se punea să-și dea jos de pe 
el hainele, cine ajungea la ort cu 
cămașa, nescoasă ăla nu era bun 
de brigadă...

— Apăi, eu aicia rămîn...
Sînt vorbe repetate, în timpuri 

diferite și cu alte tonuri — de
sigur. cele potrivite cu firea lor 
— de către Vasile Degerata, Toa- 
der Popa, Petre Cristea... Ca și 
de către alți aproape IOD de mi
neri calificați de comunistul De- 
neș în cei 23 de ani trăiți ca 
săpător de puțuri... Sînt oameni 
cu care s-a putut face lucrul do
rit, „căci și dac’-o crăpat pă- 
mintu'n două, ala trebuia sa 
iasă..." Căci omu’ e tare-nțele- 
gător, că la „prima treaptă" 
pricepe el chiar totu’, asta-: 
ceva... Să știi cum sa-l iei, 
hopuri, dintr-o dată... Omu e 
tare-nfelegător". Cind Deneș 
îmi mărturisește asta, o fac> 
miinile lungi, puțin 
zimate pe genunchi, 
pe piept, cu palmele 
rate... O clipă prin vinele groase, 
proeminente, îmi pare că se 
scurge, ca pe un drum de țara,

— După cum sîntem infor
mați, acum o săptămină, într-o 
ședință operativă inițiată de 
conducerea șantierului, au fost, 
in mod expres, repartizate lu
crările mai importante, cu ter
mene apropiate, Pc cadre teh
nice care, in virtutea unor sar
cini personale, „la obiect”, ce 
vor trebui să le ducă la înde
plinire, vor contribui la accele
rarea ritmului de execuție, la 
asigurarea unei asistențe tehni
ce mai concrete, mai eficiente', 
in final la predarea obiectivelor 
in termen. Ne puteți specifica 
unde anume s-a acționat, prin 
măsuri speciale, in acest scop ?

— La obiectivul important pe 
care-1 reprezintă preparat ia 
Lupeni, am luat încă din 15 
martie, hotărîrea de a se lucra 
în două schimburi. Aceeași mă
sură s-a întreprins și în ceea ce 
privește blocurile de familiști 
Ghelari, cu termen de predare 
C.S.P., și lotul Ruschița. S-a re- 

-distribuit o scrie de muncitori 
calificați (dulgheri, zidari) și 
sau completat efectivele prin 
recrutarea de noi muncitori (lă
cătuși, fierari-betoniști, zidari 
șamotori și Recalificați etc.). La 
puțul 3 Uricani, cu termen a- 
propiat de predare, se lucrează 
intens la verificarea instalației 
de automatizare, la finisaje. A 
fost accelerată cadența de lucru 
la stația de acționare — culoar 
bandă 3 — și la montajul uti
lajelor Ia benzile 1 și 2 în ca
drul altui obiectiv important — 
instalația de evacuare a steri
lului Livezeni principal. Se află 
in curs de recepție instalația de 
extracție, etapa a 2-a Livezeni 
incinta auxiliară Și depozitul de 
carburanți și lubrefianți Lonea.

Totu-i ca în aceste zile fac
torii cu munci de răspundere 
să depună toată străduința pen
tru a imprima ritmul de lucru 
favorabil încheierii cu rezultate 
pozitive a trimestrului I. Orga
nizare bună, aprovizionare bu
nă ! asta-i deviza acestor zile.

Convorbire consemnată 
de Tr. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)
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Șantierul
71 C.F.

Ieri, colectivul șantierului 71 con
strucții cai ferate Petroșani și-a în
cheiat sarcina de plan pe primul 
trimestru. In zilele care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul primului tri
mestru urmează să se realizeze o de
pășire a sarcinilor trimestriale de 
lucrări ale loturilor cu 5 la sură.

De la lotul Tuncle Mîndrc (I, II 
și Dosului), condus de inginerul 
loan Nemeș, colectiv fruntaș pe 
șantier, remarcăm contribuția bri
găzilor conduse dc comunistul Si- 
mion Duruș și Constantin Buruia
nă care executa reconstrucția de tu
nde^ Este lăudabilă și contribuția 
brigăzii conduse dc Constantin Oar- 
fa la mișcarea trenurilor de lucru 
pentru betoane la punctele de tur
nare a inelelor.

De la lotul Tunel Banița se e- 
vidențiază brigada lui Vasile Boca, 
aceasta aplicînd pentru prima dată 
în țară o tehnologie de lucru cu 
sșiit dc protecție combinat cu dis
pozitiv de montare a elementelor 
dc beton prefabricat.

La realizările șantierului au con
tribuit în aceeași măsură și cele
lalte brigăzi dc la loturi, dintre ca
re enumerăm pc cele conduse dc 
comunistul Ion Nccula și Ioan Par- 
sucă ale lotului lucrări de artă Pie
trele Albe și cea condusă dc comu
nistul Gheorghe Stan, care execută 
lucrări dc hidroizolații la lotul 
nici.

In cursul zilei de sîmbălă, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, împre
ună cu șr ful statului zambian, 
Kenneth David Kaunda, și soția 
sa, Betty Kaunda, nu făcut o 
călătorie în provincia dc sud n 
tării.

In această vizită, el au fost 
însoțiți dc Comeliu Mănescu șl 
E. II. K. Mudenda, ministrul 
de externe al României și res
pectiv al Zambioi, de ambasa
dorul României la Lusaka, Au
rel Ardclcanu, și ambasadorul 
Zambicl Io București. P. J. I-'. 
Lusaka.

Pe aeroportul din Livingsto
ne, capitala acestei regiuni, oas
peții au fost salutați de A. B. 
Mutcnba, ministrul de stat pen
tru provincia dc sud, dc guver
natorul districtului, L. Samun- 
dengo. și de primarul orașului, 
Snyambaneo. de notabilități ci
vile și militare. Se dau onoruri 
militare: sînt intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. To
varășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda dc onoare ali
niată pe aeroport.

Și aici, ca în toate locurile 
vizitate, sosirea conducătorului 
de partid și de stat al țării 
noastre a polarizat atenția opi
niei publice. Este ceea ce zia
rul „Times of Zambia** descria 
ca fiind .primirea extraordina
ră făcută șefului statului român 
de către întreaga populație a 
țării". In aceeași ordine dc idei, 
„Zambia Daily Mail** scotea în 
evidență faptul că pretutindeni 
„zeci dc mij de locuitori ai ță- 

au ținut să aducă prin pre-iii

zența lor un omagiu deosebit 
președintelui României**. „Pre
ședintele român — releva presa 
zambiană — este binecunoscut 
de poporul nostru ca principa
lul arhitect al dezvoltării mul
tilaterale a României, ca pro
motor nl politicii dc coexisten
ță pașnică între toate 
lumii**. Este, de asemenon. 
levată solidaritatea ~ 
Socialiste cu lupta ...........
colonialismului și neocolonia- 
llsmulul, pentru deplina inde
pendență și suveranitate a po
poarelor Africii.

Reafirmare vie a acestor înal
te aprecieri, și aici, la Living
stone. urările de bun-venit ale 
populației sînt însoțite de măr
turii relevante ale ecoului aces
tei politici consecvente a Ro
mâniei i „Salutăm sprijinul a- 
cordat dc România luptei po 
poarelor africane împotriva co
lonialismului, rasismului și n- 
parthcidului**, .Mulțumim Ro
mâniei. președintelui Ceaușescu, 
pentru solidaritatea militantă 
cu lupta noastră**. Sînt senti
mente dc caldă considerațiunc, 
exprimate din adîncul inimii, n 
căror semnificație este și mai 
pregnantă aici, în acest oraș, 
în această regiune, aflată în i- 
mediata vecinătate a Rhodesiei, 
a cărei populație este încă su
pusă oprimării coloniale de că
tre regimul rasist de la Salis
bury.

Manifestația de simpatic pc 
care o face populația zambiană 
oaspeților români este deosebit 
de impresionantă. De-a lungul 
a zeci de kilometri, de la aero
port pînă în centrul 
mulțimea își exprimă

statele 
. re- 

României 
împotriva

orașului, 
în mod

spontan bucuria c.’e a avea In 
mijlocul său pe solii poporului 
frate al României socialiste, 
prin clntece .dansuri și aclama
ții. Este emoționant să întllncști 
aici, în plină zonă australă a 
Africii, la mii și mii de kilome
tri de patrie, tricolorul româ
nesc, să nuzi scandîndu-se nu
mele conducătorului ei.

Deosebit de densă este mul
țimea In fața Muzeului , Națio
nal, unde are loc o adevărată 
sărbătoare populară in cinstea 
oaspeților. Cînteccle militante 
se împletesc cu chemări dc 
luptă și victorie — kwacha- 
kwacha — reluat de mii de 
glasuri: este Un cuvtnt care în
seamnă „lumină1* — simbol al 
înlăturării pentru totdeauna c’e 
pe aceste meleaguri u epocii 
Întunecate a colonialismului.

Oaspeții au prilejul să întll- 
nească aspecte impresionante 
ale îndelungatei bătălii pentru 
libertate a poporului zambian 
vizitînd sălile de istorie alo 
Muzeului Național din Living
stone. Iată una din imaginile ce
le mai reprezentative — Ken
neth David Kaunda salutat la 
ieșirea sa din închisoare de to
varășii să| de luptă; se văd fețe 
hotărîte, dirze, animate de voin
ța de a nu precupeți nici un 
sacrificiu pentru dobîndirca in
dependenței naționale. O altă 
imagine, purtînd data de 24 oc
tombrie 1964 — ziua proclamă
rii independenței — marchea
ză drumul greu străbătut de 
poporul zambian pînă la în
făptuirea idealurilor sale de 
dreptate, libertate și neatîrnare.

(Continuare In pag. a 4-a}

Intîlnire cu membrii coloniei române

ACȚIUNI SUSȚINUTE 
PE ȘANTIERELE OOSPO 

EDILITAREDAREȘTI
La Petroșani...

Cetățenii municipiului nostru 
participă cu însuflețire la acți
unile patriotice pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților. In centrul de reșe
dință al municipiului s-au des
fășurat zilele acestea numeroa
se lucrări de recondiționare a 
zonelor verzi și plantări de ar
bori și arbuști. Răspunzînd che
mării Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal, 
locuitorii cartierului Aeroport, 
mobilizați de deputați și comi
tetele de cetățeni, au muncit cu 
elan pentru schimbarea înfăți
șării spațiilor din jurul blocuri
lor, făcîndu-le mai frumoase și 
mai îngrijite. Acțiuni asemănă
toare au avut loc și în cartiere
le Carpați, Constructorul și co
lonia de jos a orașului.

Azi duminică, 26 martie, vor 
continua acțiunile patriotice ale 
cetățenilor. Astfel, la lacul de

agrement, vor munci peste 100 
de tineri uteciști și elevi, care 
vor nivela pămîptul și vor e- 
xecuta plantări de arbori pe 
terenul din jurul lacului. Elevii 
școlii comerciale vor lucra la 
curățirea și amenajarea zonelor 
verzi din jurul oficiului P.T.T.R. 
și taluzarea pîrîului Maleia, iar 
alți 200 de uteciști și elevi vor 
lucra la Sălătruc pentru amena
jarea unei pepiniere unde se 
vor planta peste 4 000 puieți de 
brazi pentru aclimatizare și 
dezvoltare. In cartierul Dără- 
nești, lingă Școala generală nr. 
3, se va lucra la finalizarea zo
nei situate la bifurcația drumu
rilor. Tot în ziua de duminică, 
se va lucra la curățirea albiei 
Maleii, în zona centrală a ora
șului.

Relevînd aceste acțiuni, care

(Continuare în pag. a 3-a)

Fabrica
de produse 
lactate
Livezeni

Colectivul de conducere al 
bricii dc produse lactate din_
vezeni ne-a făcut cunoscut că în 
data de 24 martie a. c., drept rod 
al muncii și dăruirii tuturor sala- 
riaților unității, fabrica și-a înde
plinit sarcinile pe trimestrul I al 
anului.

Echipele conduse de Maria Roșea, 
Cornelia Tașcă, Elisabeta Ristea și 
Constantin Otoiu s-au evidențiat a- 
ducînd cel mai mare aport la de
pășirea planului producției globale 
pînă, la această dată, cu 765 mii 
lei, a planului la producția marfă 
vîndută cu 4,6 la sută și a sarcinii 
de beneficiu cu 127 mii lei. Colec
tivul a produs pentru populația 
municipiului de la începutul anului 
și pînă acum peste sarcina planifi
cată 73 200 litri lapte de consum, 
8 300 kg telemea, 2 400 kg smîntî- 
nă, 44 800 kg iaurt, 6 1C0 kg brîn- 
ză grasă dc vaci, 4 200 litri lapte 
bătut și 8 400 kg înghețată.

Fa- 
Li-
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Festivalul și concursul de muzică ușoară

„Cîntecul adîncului
ZIUA A DOUA

... a debutat sub semnul aceleiași, 
știute și constatate, dorințe de afir
mare. Sub „ploaia" persistentă de 
aplauze a spectatorilor, concurenții 
— intuind, de acum, sita deasă a 
pretențiilor prin care sini determi
nați să se „strecoare" — au apărut, 
in luminile rampei, parcă ceva mai 
dezinvolt!, mai stăpîni pe

Ciută Iolanda Abraham — 
Lupeni...

Traian MORAR

tehnica interpretativă pregătită spre 
etalare, mult mai elocvenți.

Și spectacolul, în sine, a cores
puns ca atare, esențialmente, exigen
țelor publicului. Pe „aleea" spre mi
crofon, au coborîl, in cea de-a doua 
zi a festivalului-concurs, zece tineri 
soliști, în apreciabilă măsură dotați, 
dornici de a se dovedi demni repre
zentanți ai instituțiilor culturale care 
le-au acordat mandatul de încredere.

Primul concurent, CONSTAN
TIN El LIP (în culise, un al doilea... 
Dem Rădtilescu-Bibanu), de la Casa 
de cultură din Tg. Jiu s-a distins 
prinlr-o trăire lăuntrică relevantă, 
melodiile interpretate trădînd insă, 
printre altele, o insuficientă acomo
dare cu scena. A urmat MIRCEA 
NECULA (Casa de cultură Petro
șani). Prea puțin cunoscut publicu
lui nostru, tinărul interpret localnic 
nu a „sărit" peste limita unei mo
deste integrări in „rolul" solistului 
vocal pătruns mai mult de impor
tanța sa decît a... concursului.

Nu știu dacă a dorit, neapărat, 
să se... autoatigmenleze în „ochii" 
juriului, cert c că a lăsat, suspen
dată, în sală, doar impresia că,., 
peste un timp, firește nedeterminat, 
va deveni și solist! -

ELENA TOM A, reprezentanta 
Casei de cultură din Tirgoviște, sen
sibilă și ,Ja obiect", a plăcut pu
blicului mai ales pentru dorința-i 
nedisimulată de a nu epata, deși

calitățile-i vocale poate ai fi 
huit s-o „împingă" înspre o 
eclatantă relevare scenică, ceea ce 
ar fi atras după sine, neîndoios, alte 
impresii, indiscutabil mai favorabile.

Eleva petrileancă GEORG ETA 
PATRĂȘCO1U (Clubul sindicatelor 
din Lonea), avind de partea sa in
dubitabile calități vocale (cu măies
trie puse in valoare în special în 
interpretarea melodiei „Iubire, tu" 
de George Grigoriu), nu a fost ser
vita — cu regret trebuie să recu
nosc acest lucru — de o interpre-

Sîmbătă seara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al României, și tovară
șa Elena Ceaușescu s-au întîl- 
nit, la sediul Ambasadei Repu
blicii Socialiste România din 
capitala Zambici, cu membrii 
coloniei române. Au participat 
tovarășii Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, Bujor Almășan și ce
lelalte persoane oficiale române 
care îl însoțesc pe șeful statu
lui nostru în vizita în Africa.

Intîlnirea dintre conducătorul 
partidului și statului român și 
membrii ambasadei, ai agenției 
economice, specialiștii din ca
drul filialei Geomin din Lusa
ka și alți specialiști care acti
vează aici în cadrul acordurilor 
de cooperare româno-zambienc 
a constituit o puternică mani
festare de stimă și dragoste pen
tru partid, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei prezenți 
au scandat minute în 
„Ceaușescu—P.C.R.

Potrivit datinei 
copii îmbrăcata în 
ționale au oferit 
Nicolae Ceaușescu . ..
Elen- Ceaușescu pîine și sare.

Apoi, ambasadorul român în 
Zambia, Aurel Arc’eleanu, pre
zintă oaspeților pe membrii 
coloniei române.

Urînd un fierbinte bun-venit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, am
basadorul român a relevat ma
rea bucurie și fericire pe care 
le-au trăit fiecare membru al 
coloniei române din Zambia, 
întîlnindu-se — aici, la aproape 
9 000 de kilometri depărtare de 
patrie — cu conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru. 
El l-a asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de hotărîrca

tuturor cetățenilor români care 
lucrează în Zambia de a contri
bui și pe viitor la dezvoltarea 
și adlncirea relațiilor de cola
borare și cooperare dintre cele 
două țări prietene.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au fotografiat cu cei prezenți; 
apoi s-au întreținut, într-o at
mosferă caldă, de vie însufleți
re. cu membrii coloniei române, 
care vor păstra neștearsă amin
tirea acestui eveniment emoțio
nant al vieții lor.

Continuarea convorbirilor oficiale

$ir

românești, 
costume na- 

tovarășului 
și tovarășei

Simbătă, 25 martie, la Palatul 
de Stat din Lusaka au continuat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Zambia. dr. 
Kenneth David Kaunda.

Au participat, din partea ro
mână, Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior.

Corneliu Mănescu. ministrul a- 
faccrilor externe. Bujor Almă
șan. ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Ștefan An
drei și Gheorghe Oprea, consi
lieri ai președintelui, iar din 
partea zambiană — Elijak Mu
denda, ministrul afacerilor ex
terne, A. G. Zulu, ministrul a- 
părării, și J. M. Mwanakatve, 
ministrul finanțelor.

Sn următorul număr al ziarului nostru, 
care va apare marți la ora 6 dimineața, 

veți putea citi:
— Relatări de la Festivalul-con- 

curs „CÎNTECUL ADÎNCULUI" — 
cronica zilei a treia, festivitatea de 
premiere, concertul laureaților;

— Redactorii noștri vor mai in
forma cititorii despre alte manifes
tări cultural-artistice care s-au des
fășurat duminică în Valea Jiului;

— Rubrica „In reverber"
Ziarul va publica o pagină spe

cială de sport în care veți putea citi: 
Rezultatele tehnice și clasamentul 

V______ __________________________

campionatului diviziei A la fotbal; 
Cronica meciului de fotbal Jiul — 
C.F.R. Cluj; Un comentariu despre 
activitatea divizionarelor C „Știin
ța" Petroșani și „Minerul" Lupeni; 
„Săptămîna ilustrată" — instan
tanee fotografice de pe stadioane și 
din afara acestora; Știri diverse din 
sportul Văii Jiului.

De asemenea, în ziar vor putea fi 
urmărite cele mai noi știri privind 
viața politică internă și internațio
nală.

y

...și Ricu Tudoran — Lupeni...

...Ecaterina Ncații — Giurgiu..,

tare adecvată, la înălțime, pierzin- 
du-se, ca un fum, înspre finalul 
„pieselor"... Evidente calități vocale 
a demonstrat, pe scena concursului, 
MARIA PET ROI ANU din Deva. 
„Păpușa" ei, însă, dacă ar fi fost 
„zisă" ceva mai din... adincuri, ar 
fi fost, categoric, mai convingătoare.

MARIANA ONEA și COT
ERII. D PI STORY (Hunedoara), 
ERIKA LG Rd' (Petrila) și GHEOR
GHE PETRE (Vulcan) au întregit 
impresia bună a „concert-spectaco- 
lului" celei de a doua zi, fără însă 
a se detașa ca „virfuri". fn înche
ierea serii concursului, ION ARDE
LEAN U (Oaia Mare) s-a dovedit 
a fi — tiu chiar de departe dar 
oricum — cel mai convingător so
list. Ce bine ar fi fost, insă, daca 
interpretînd „A doua tinerețe" de 
George Grigoriu s-ar fi gîndit, mă
car in treacăt, un pic, și la... mama 
sa.

„Vedeta" (bineînțeles, „hors con- 
cours") serii — ANDA CĂLUGĂ-

REANL1 — ne-a oferit 
nunchi de melodii de succes, intr-o 
interpretare strălucită

Orașul
care nu va fi

terminat niciodată
In fiecare an, intr-un anume 

miez de noapte, un moșneag gîr- 
bov iese din adincurile lacului lu- 
lemiste din împrejurimile Tallinului 
și pornește încetișor spre oraș. A- 
juns în fața zidurilor cetății, el a- 
dreseazo paznicului aceeași între
bare : „Orașul e gata sau se mai 
clădește ceva în el ?" Și, invaria-

TEODORESCU

...in timp ce președintele ju
riului, coinpuz'riorul George 
Grigoriu, meditează...

bil, I se răspunde : „Da de unde 
moșule,, vor mai trece ani și ani 
pină cind orașul va fi terminat". 
Vădit nemulțumit, bătrinul face 
cale întoarsă șl dispare pentru în
că un an în apele lacului. Dar, 
zice-se, dacă i s-ar spune că ora
șul a fost terminat, că nu moi e 
nimic do construit in el. apele la
cului Inlemîste s-ar învolbura ți 
s-ar rr s-țn. acoperind în cîteva 
clipe T.^Ănul,

Tilcul legendei pe care am a- 
flat-o in timpul vizitei mele in ca
pitala R.S.S. Estone nu este greu 
de ghicit : un oraș poate trăi nu
mai atunci cind in el pulsează o 
activitate creatoare, constructivă.

La Tallin, ritmul intens al vie
ții de azi, al celei ce se prefigu
rează pentru ziua de mîine, se 
simte la tot pasul. De peste un 
mileniu există și 
ceastă așezare 
încă in 1154 era ... ,
harta lumii întocmită de geogra
ful arab Indrisi. Cel mai viu mar
tor ol Istoriei el frămintote mi s-a 
părut Pikk Tănnav - Strada Lun
gă, consemnată pentru prima oa
ră în anul 1367. De-a lungul ani
lor denumirea, ca și înfățișarea ei. 
au rămas neschimbate, devenind 
acum un adevărat muzeu in aer 
liber. Fiecare clădire este un mo
nument de arhitectură gotică, re
nascentistă sau barocă, cu dan
telării in piatră, ornamente sculp
turale, ferecaturi artistice Io gre
lele portaluri, turnuri masive sau 
zvelte încununate de giruete. Is
cusința șl hărnicia meșteșugarilor 
de odinioară - constructori, ciopli
tori in piotră si lemn. artljtl for-

se dezvoltă a- 
estoniană, care 

însemnată pe

FEDER

(Continuare iu pag. a 4-a)
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Aver
tisment

Inimă atomică frumoasă FAPTUL
din orezariilcDIVERS Condamnat 253 ani

închisoarePE GLOB
in Columbia, 
anului în a- 
de seceta se

Ultima mașină a lui Rudolf Valentino, celebrul actor dc 
film de acum aproape 40 dc ani. special construită In Taris 
In anul 1923 și cu care „idolul femeilor" o făcut turul Eu
ropei, a fost recent vindufă la Los Angeles cu peste 20 000 
dolari !

Mașina a fost achiziționată 
admiratoare a celebrului actor.

pentru... o femeie, veche

Vorbiți
păsărește ?

Joscf Slama, pensionar in 
virstS dc 67 dc ani. din Lhn- 
vice — vestul Boentiei — R.S, 
('choslovară — este creato
rul unui adevărat „paradis 
al păsărilor" In grădina sa 
Ionic păsările sini prietenoa
se și liniștite: și dară pingui
nii sînt văztiți printre găini, 
pescărușii alături dc bufnițe, 
corbii și porumbeii privind 
la cioeAnitoarc. păuni, pupeze 
și berze albe, tonte aeestca 
se dnforcsc faptului că fot a- 
cest regat este alcătui! din 
păsări... dc lemn pc care le-a 
cioplit chiar Joscf Slatna, dc 
meserie cizmar Dar faptul 
că păsările sale .sînt dc 
lemn" — aiif In propriu, cil 
și In figurat — nu-l împiede
că pe Joscf Slmna să le „în
grijească" cu pasiune, după 
cum Sc vede in fotografie.

Omitologul sovietic Karlis 
Grigoulis a reușii să reperfori- 
/c/e 70 tipuri diferite <lc limbaj 
al păsărilor. Experiența sa, in 
vederea obținerii acestui cata
log, a fost efectuată pe 220 spe
cii <Ie păsări.

Pc ușa unei biserici din San 
Francisco se află un afiș cu ur
mătorul conținut t Rugăm pc 
scumpele noastre enoriașe să 
fie foarte atente cu poșetele. Nu 
garantăm că toți drepl-credin- 
cioșii sînt pe deplin convertiți...

Lei institutul de cardiologie 
ftin Washington a fost construi
tă o inimă artificială care func
ționează cu energie atomică. I- 
ntaia cîntărește circa 4 livre, 
tend cu 2 livre și jumătate mai 
grea decît inima naturală. Sur
sa de energie — plutoniu 238. 
Un micro-ordinator controlează 
debitul de sînge. Deocamdată i- 
nima a fost experimentată pe 
«nimale. abia în 1980 puțind fi 
disponibilă pentru om.

HE O explozie •••
Un ziar occidental a publicat o fotografic tnfățișind no

rii uriași, albi, ai unei puternice explozii. Ziarul s-a grăbit 
să menționeze că nu este vorba de o explozie nucleară, ci 
dc una pașnică, produsă «le 4 milioane livre trotil, pentru 
punerea în valoare a unor zăcăminte cuprifere din statul 
.Arizona (S.U..A.).Fotografia poartă titlul — „O frumoasă ex
plozie". Intr-adevăr, chiar dacă norii înălțați spectaculos 
către cer ar fi fost urîți și negri, o explozie pașnică, folosi
toare omului, este totdeauna frumoasă !

rovinda Gu- 
au pătruns 

în suburbiile orașului Guayaquil, cel 
mai important centru industrial al 
țarii și au distrus, de asemenea, o 
însemnată suprafață 
locale.

In Ecuador, ca și 
nu există împărțirea 
notimpuri. Perioada 
cheamă vară, iar cea ploioasă. ..

Primele trei locuri au lost ocu
pate in ordine de „General Motors" 
„Ford" si „Volkswagen" Pc țări, 
primul loc este ocupat de Statele 
Unite, cu o producție de 10 667 590 
automobile, urmate dc Japonia cu

5 810 774 automobile Inccpînd din 
anul 1960, producția de automobile 
a Japoniei a sporii de 7,3 ori

Concernul american „General Mo
tors'* a produs anul trecut 5 760 322 
automobile

Femeia salvatoare
Mijloc de aparare

— Nimeni nu mișcă ! N-am 
nimic de pierdut !

In pistol am 8 cartușe! VI- 
Itatul îl păstrez pentru mine 1 
Acestea au fost cuvintele pe 
care un gangster le-a adresat 
celor 25 de enoriași ilintr-o bi
serică din Munchen. El le-a ce
rut să adune repede 30 000 de 
mărci, sumă de care are ne
voie pentru a pleca din țară. 
In timp ce unul din cetățeni

stringea banii, poliția și-a fă
cut pe neașteptate apariția, ho
țul — care s-a dovedit a nu fi 
la prima ispravă de acest fel 
— fiind lesne arestat Cine ii 
alarmase pe polițiști ? Cineva 
s-a strecurat pe nesimțite afară 
și a telefonat poliției. Acest ci
neva era o femeie — de altfel 
singura printre cei 25 enoriași 
•lin biserică 1

— Cind or fi aparul blocurile astea ?...

Băncile occidentale încearcă 
tot felul de mijloace de apăra
re împotriva spărgătorilor, ale 
căror acțiuni s-au înmulțit în 
mod îngrijorător în ultima vre
me. O mare bancă din Houston 
(Texas) a fost atacată de două 
ori într-o singură săptămînă, 
gangsterii reușind să dispară 
cu sume importante de bani. 
Cuiva i-a venit ideea ca mij
loacele clasice de alarmă și de 
pază să fie înlocuite cu o sim
plă cameră de luat vederi, in
stalată într-un loc ascuns. Apa
ratul se declanșează automat în 
momentul atacului și pozează 
totul. Așa s-a întîmplat zilele

trecute cînd trei gangsteri înar
mați au pătruns în banca din 
Houston, au scotocit nestinghe
riți, paza fiind pusă la respect 
cu pistoale automate, după ca
re s-au făcut nevăzuți cu su
ma de 20 000 de dolari. Peli
cula a fost repede developată și 
după cercetarea atentă a aproa
pe 14 000 de imagini, unul din 
făptași a fost identificat și ares
tat. Adus să vadă filmul spar
gerii. el nu a avut încotro și a 
recunoscut totul...

Inundații 
în Ecuador

„Toyota“ și

Ploile torențiale și revărsările nu
rilor au produs numeroase pagube 
materiale în provinciile dc coastă 
ale Ecuadorului — Oro și Guyas — 
ca și în numeroase localități din 
zona andină. Inundațiile din pro
vincia Oro au acoperit o suprafață 
întinsa din plantațiile bananiere, 
ridicînd pierderile înregistrate la ex
portul acestor produse la cîteva sute

Ca urmare a producțiilor realiza
te anul trecui, uzinele de automo
bile japoneze „Toyota" și .-Nissan" 
s-au situat pe locurile patru și cinci 
în lume, depășind firma italiană

Un tribunal din orașul brazilian 
Vitoria a condamnat la un total 
de două sute cincizeci și trei de 
am (!) de închisoare pc un fost 
membru al poliției, Nenir Costa, 
pentru 17 omoruri comise în calitate 
de membru al „cscadronului morții" 
— organizație ilegală a unoi foști 
polițiști, care sc răfuicsc în mod 
arbitrar cu cei pc care îi consideră 
ca lacînd parte din lumea inter-ca facînd parte

REBUS • REBUS Fabule
TUTUNUL

FLORI $1 PASARELE

D. C. MAZILU

împrăștiind gunoiul...

MADRIGAL

GHIOCELUL r rătiorii

Foto :

I. CIUR

G. ZARAFU

Dacă-or fi să fur vreodată 
Ce-i frumos la cite-o fată, 
Cum mi-i frică de deochi... 
Eu m-aș face hoț de ochi I

Fiu al razelor de soare, 
întrupat cu chip de floare, 
El aduce in cămin
Primii muguri de senin I

CATREN
Martie sfișie marame. 
Mugurii tichia-și schimbă, 
Prin parc tinerele mame 
Primăverile iși plimbă !

Mic dicționar fotbalistic
AGLOMERARE 1N CAREU = Înghesuială la pătrat I 
APETIT DE GOLURI = ...Fotbalofagie I
CONTRAATAC <= Atacul... atacului I
DEGAJARE NEATENTA «= Degajare... fără angajare 1 
GOL GRATUIT <= „Bonificație" fotbalistică 1
JOC LA MIJLOCUL TERENULUI = Fotbal neutru I 
LOVITURA DE LA 11 METRI APARATA = Lovitură... dc 
teatru I
MECI DRAMATIC = Meet, hamlet ian l
MINGE SERVITA PE TAVA «= „Politețe" de... casă mare ! 
PORTAR CU REACȚIE iNtlRZIATA = Fisă... deteriorată ! 
PORTAR MASCAT = Gol... în travesti !
SCOR ALB <= ..Pace" I
VICTORIE DISCUTABILA = ...Periferia succesului !

Sentința reprezintă a patra con
damnare rostită în ultimele lun> ia 
acest oraș împotriva membriloi cs- 
cadronnlui" La începutul lunii mar
tie, o altă persoană, Helido Rocha, 
a fost condamnată, tot la Vitoria, 
Ia 198 ani închisoare.

Se apreciază că din anul 1958 
pînă în prezent membrii „escadro- 
nuluî morțîi" au ucis peste 1 500 
de persoane

CE UE EACEM?T>
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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In cartierul Aeroport ca și la blocurile turn, 

toată ziua, localnicii și chiar învecinați! 
telor gospodărești” (gunoiernițele) tși lasă 
liberi, aceștia

,punc- 
porcii

Iarna precum se știe 
— Câ-i scris în calendar —
A sucombat (Să-nvie 
In anul ăsta chiar) 
Dar cum e lungă vreme 
Pin-Ia un nou ignat.
Mă-ntreb, ce-o vrea să-nsemne 
Atîta... guițat.
Care din zori purcede.
Pînă la înserat.. 
Că multe locatare.
Din blocul pîn-la ccr , 
Aruncă la-ntîmplare 
Surplusul menajer. 
Iar porcii — «lelicvenții — 
Gunoiul scormonesc 
Trîntind recipienții.
In .punct gospodăresc"

Natura-n toată țara 
Se schintbă-n alt decor ;
Astăzi privighetoarea
Sosit-a... și-un cocor
Nc-a dat binețe-n zbor... 
Iar noi, în urbea noastră.
Și noi mai încercăm
C-o floare-n strat, sau glastră. 
Să o... întîmpinăm !_

Ferit de-orice intenții 
De-a deveni .,subtil" 
Azi, ridic doar pretenții 
De gospodar edil. 
Că inima-mi se rupe 
Și tot mai des suspin 
Păi., ce sădesc, să-mj 
întregul neam porcin 
Că munca ce cu stimă 
O fac, nu e urît 
Să-mi fic-ntoarsă-n tină 

.delincvent" cu... rit?!

BATRTNUL

ORIZONTAL : 1) Autorul poezi
ei „O anemonă" ; 2) A scris poe- 
lio „Floarea din carte" ; 3) Pe
tale de gladiole ! - Liliac I; 4) Di
minutiv feminin — Anemone în
florite... invers !; 5) A pictat pinza 
„Lilioc alb" - Dăruiește flori in... 
martie ; 6) Sat in Polonia - Din 
ponseluțe ! ; 7) Nu se dă in lături 
- Petale de lalele !; 8) Repuși !- 
îmbăiate de parfumul florilor ; 9) 
Mare - Antele !; 10) Autorul pin- 
îei „Ghiocei" - Leagă buchete ; 
11) A scris poezia „Floarea soore- 
lui" - Autorul poeziei „Definiția 
florii de colț".

VERTICAL : 1) A compus me- 
lodio „O floare de salcim" ; 2) 
Bate mai iute o dată cu venirea 
florilor - Balsamul florilor ; 3)
Petale de violete ! - Cultivă flori 
albastre - Fecior bănățean ; 4) 
Romoncier portughez - A scris po- 
eiîo „Albostrul “*
fulgere - La 
compus piesa 
floare-i norocu1 
floare ; 7) Ne-a lăsat 
camelM1- — - ■ - 
pistil ! 8) Flori de 
„Floare din Hanoi* 
râ o genului ; 9) 
fiori roșii sau violete - A 
pînzo „in grădină".

Dicționar : ASEP

moi" ; 5) Vin cu 
trandafir ; 6) A 
corală „Mindro 

* — La fiecare 
;Domo cu 

- Doi lujeri L. - ... in 
■ — • • românită — 

o capodope- 
.iepurelui" are

ORIZONTAL : 1) Cunoscută epo 
pee finlandeză, de legendă, cu 
rața posăre măiostro, deoorece 
din ouăle ei s-o născut lumea : 
2) Pasăre... ce scrie ; 3) Te face, 
parcă, să zbori - Bătut in cop ; 
4) Pe culme I - Patru ouă de flu- 
ierar I; 5) Pasoreo sfintă o egip
tenilor ontici - Cele calde ne tri
mit primăvara păsărele (sing) ; 6) 
Scenă pentru concertul păsărele
lor — Din șorecar !... - ...două 
riduri I; 7) In pădure 1 - Posăre 
ca... borza : 8) Posăre călătoare ; 
9) Popogol american - Pene de 
codobaturi 1; 10) Autorul poeziei 
„Posăreo lumii" — Intră în cuibul 
rindunicii ; 11) A pictat „Peisaj 
cu roțe" - Pasări.

VERTICAL . 1) Metamorfozată 
în pasăre după moarte (mit) ; 2) 
Pasărea locului de... operetă - 
Nu duc lipsă : 3) Lo apăsare I
- In sîmbure ! — Făcută păsărilor 
înainte de ciupelire ; 4) Co un cuc
- Pom ; 5) Două din cucuvele ’
- Spaima pasărilor ; 6) Merg du
pă păsări — Două codoExituri !;7) 
Vinotoore păsărească - Crișmori- 
țo renumită : 8) Pentru prins pă
sărele - Rindunică de mare ; 9) 
Pene de coțofonă ! — Rai păsă
resc (dim.),

VomU MOLODEJ

FILTRUL
Spre-o foaie de tutun urită 
Ce sto pe holdă amârită 
Strigă din filtru-i triumfal 
Un fin chiștoc de „Litoral" : 
„In lături plantă rea, hoină 
Că mă improști cu nicotină I" 
Tutunul i-o răspuns : „Vezi bine, 
Dor vezi că tu trăiești prin 

mine I ?
De n-or fi nicotină mea 
Matale nici n-oi exista.

Moralo :
Cind ingimfării dăm tribut 
Uităm de cei ce ne-au născut 1

SURCICA
O surcică de lemn mort 
Se fălea că fote sport 
Demonstrindu-și într-un țarc 
Calitățile de orc.
Dar precum se vede, ața 
Ce-I ținea făcu pe hoața 

rupse I Vasăzică 
deveni... surcică I 

Morala :
din strămoși se cere : 

Unde-i unul nu-i putere I

Ion PALTIN

Dezlegoreo careului „Defini
ții de divertisment" apărut in 
pagino „Mogozin" anterioară.

Orizontal : 1) PLECAT - ZA
HAR ; 2) LASER - HOTARE : 
3) I - CA - MARINAT ; 4) 
STĂRI - RIT - TU ; 5) ARPA- 
CAȘ - AC - S ; 6) TEA - ALAI
- AM ; 7) IDO - B - TAMAN ; 
8) S - ACT - SERATE ; 9) IC
- NOTA - ATIC ; 10) MORAR
- SATANA ; 11) COASTA - FO
RAJ ; 12) AX - IABRAȘ - LI.

MONOGRAFIA VĂII JIULUI (XIX)
Redactata în 1933 de dr. Sebastian Stanca

In 1633 un alt nobil, Buda Peter, 
ia zălog pentru 1 CCO 11. de la 
Glteorghc Bokaniczai și soția aces
tuia Marginal Ana, moșia acestora 
din satul Petros. Moșia ii rămîne 
mai tîrziu în posesiune definitivă. 
In 1640 acest Buda Petei face 
schimb cu cei trei nobili de mai 
sus. Le dă lor moșia din Petros și 
ta în schimb un fîhaț din Valea 
Jiului, care era în hotar comun cu 
moșia luditei Kcresztessy. Ca hotar 
între aceste două este indicată casa 
unui iobag, supus luditei. Locul cade 
chiar acolo unde este astăzi Petro- 
șaniul. Buda Peter devine stăpîn pe 
acest lanaț în 1640 și aduce îndată 
20 iobagi din Petros, pc care îi 
colonizează aici. De la Bcthlen Ga
bor exoperează apoi o parte din 
muntele Paring pentru oieritu! a- 
ccstor coloniști. Iobagii aceștia sta
torniciți aici pot fi considerați pri
mii locuitori ai Petroșanilor dc as
tăzi.

Coloniștii Petroșanilor au sporit 
și cu alic elemente. O urma despre 
aceasta avem în familia Șotîngă c- 
xistentă pină azi, a cărei obîrșic, 
este cu siguranță satul Șotinga din 
jud. Dîmbovița, dăruit în 1417 
„baraților" catolici de la lirgoviște. 
In limbajul dc toate zilele acești 
coloniști și-au păstrat numele adus 
de la Petros : „Petroșani", adică 
oameni veniți de la Petros.

Cea dimii mențiune a Petroșani
lor ca localitate aparte, o avem 
dc la 1788—1792. In acești anii 
iocotcncnt-colonel prusac Goize, fa
ce o călătorie in Orient și sc în
toarce din Turcia prin țările ro
mâne. De la Craiova trece peste

munți in Ardeal și dc aci sc în
toarce prin Ungaria acasă. In cartea 
sa „Călătoria dc la Potsdam la 
Constantinopol" amintește și Petro
șanii, spunînd, că „e un sat foarte 
mare (ca întindere) în care a văzut 
și o casa zidită deasupra păntîn- 
tului".

Din aceste două ultime decenii ale 
veacului XVIII avent două eveni
mente însemnate pentru Valea Jiu
lui : invazia turciloi și frămîntă- 
rile de natură religioasa.

Invazia turcilor în 1782 a atins

gă în munți au fost omorîți sau 
duși in robie. Comunele Petroșani, 
Livezeni și Petrila, nefiind in ca
lea turcilor, n-au suferit năpăstuir ile 
acestea Turcii nu s-au abătut pe 
Jiul dc |os, ei au ținut „drumul ce) 
mare" care trece de la Vulcan în 
linie dreaptă peste Dealul Babii Ia 
Merișor. Aceasta era din vremurile 
cele mai vechi, linia dc comunica
ție. Un document de la 1738 spune 
că pe aci era „drumul cel mare, 
care trece peste Dealul dc Babă 
și peste Vulcan și taie în două fâ-

tează 
ci Ie 
foștilor o

Dar și proprietarii vechi sporiseră 
in măsură considerabilă în cursul 
celor patru sute dc ani. dc la cea 
dimii donație în Valea Jiului Prin 
moșteniri directe, prin încuscriri și 
vînzări s-a fărâmițat dreptul dc pro
prietate, astfel că în conscripția din 
1854, aflăm, în afara dc țăranii cu 
moșii mici, 6 proprietari mari în 
Petrila, în Livezeni 21, în Bărbă- 
tenii dc Jos 12, în Vulcan 17, în

în regie proprie prin iobagi, 
dau în arendă sau în parte 

lor iobagi.

Zămislirea
mai ales comunele de pc Jiul ro
mânesc. Trecînd peste muntele Vul
can. turcii s-au lovit de aceste co
mune pe care le-au jefuit și pustiit, 
au omorît oameni, au dus lemei în 
robie, au ars bisericile și gospodă
riile. Generalul Laudon ridicase in 
1778 redute de apărare în Vulcan. 
Venind cu oaste in Valea Jiului îm
potriva turcilor și aflînd dc la lo
cuitorii ținutului dc existența pie
trelor negre din dealuri care ard, a 
dat foc unui deal ca să-i sperie pe 
turci. Dealul acesta a ars timp de 
14 ani și locul poartă și astăzi nu
mele „Valea Arsă".

Furcii vin din nou in 1788 și 
dau foc bisericilor de lemn din 
Bărbătenii dc Sus, din Vulcan, din 
Uricani, din Lupeni și din Iscroni, 
iar oamenii care n-au apucat să fu-

comunei Petroșani
națtil lui Herța Boldijar, preotul 
din Rîu alb".

In 1818 apar deja ca închegate 
toate comunele din Valea Jiului cu 
numiți separate. Astfel Petroșanii 
cu 96 suflete, 1 ivezenii 137, Ma- 
leia 58, Dîlja 59. Iscroni 98, Băr
bătenii de Jos 95. Lupeni 173, Uri
cani 210. Păroșeni 60 și Mățeșteni 
90, Bărbătenii de Sus 85, Cîmpu 
lui Neag 52 și Corcești 50 suflete.

Ștergerea iobăgiei au resimțit-o și 
românii din Valea Jiului care a- 
jung după 1848 stăpîni pc puținul 
pămint răscumpărat de la lojtii pro
prietăți. Majoritatea terenurilor din 
acest colț de țară a rămas insă și 
după 1848 proprietatea boierilor 
nobili diu țara I lațegului, cu deo
sebirea că acum păminturilc, live
zile și pădurile nu le mai cxploa-

Lupeni 17, în Bărbătenii dc Sus 
II, în Iscroni 7, în Coroeșteni 4, 
în Uricani 19, în Banița 12, în 
Dilja 14, îd Petroșani și Mățeșteni 
8 și în Cîmpu lui Neag 1.

In Petroșani au proprietăți vechii 
proprietari : Pogary Adam, Stefan 
Burda Nicolae. Borza Ladislau, 
Nagy lgnatz, Kendeffy Sandor, 
Stoica Ion. Ignacz, Farkas Ignatie 
și Daniel, Văd. Costa, Văd. Sușana 
Balazs, Pui Daniel Foldvary San
dor și Pau). Juda Nicolae, T6- 
riik loti. Babea Ludovic, Kendeffy 
Samuel. Buda Petre, Buda Emeric, 
Buda Alexandru, Nalaczy Adam. 
Cele mai multe parcele le au însă 
șt acum descendcnții direcți ai fa
milie» Kendeffy.

Intre proprietari „bate la ochi" 
unul dc pc teritoriul comunei Mă-

țeșteni, înregistrat sub numele sim
plu „Basaraba", care arc în accs» 
sat 4 jugare și 470 stînjcni pămîn» 
în valoare dc 85 fl. 52 cr. Este unul 
din descendcnții Basarabeștilor din 
Muntenia, care au dat și cnejii ca 
același nume din Rîușor și a căror 
urmă sc găsește pînă azi în comuna 
Paroș Peștera de lîngă Băești

In 1861 sînt însemnate toate co
munele de azi din Valea Jiului, di
ferențiate unele de altele, avînd fre
care o conducere separată, formată 
din judele sau primarul satului și 
jurații sau „plăcșii". cîte doi de 
fiecare sat. In privința administra
tiva, întreg ținutul aparținea la pre
tura din Pui. Pretorele sau delegam! 
său se deplasa tot la 14 zile in Va
lea Jiului la Vulcan, unde sc în
truneau preoții, primarii și plăcșii, 
ca să dea seama despre stările din 
comunele lor și sa primească po
runci.

In cele judecătorești depindeau de 
judecătorul dc pace din Ponor pînă 
in 1866, cînd judecătoria se cen
tralizează în Pui

Cu anul 1866 începe o viață 
nouă în Valea Jiului și în special 
în Petroșani, ca centru al acestui 
ținut. Sc începe exploatarea cărbu
nilor, țarc schimbă radical fața în
tregului ținut și în cîteva decenii 
il face unul din cele mai însemnate 
centre miniere din Europa.

Cm prezenta se încheie seria de 
fragmente, din Monografia Văii fiu
lui redactată de dr. Sebastian Stan
ca. pe care redacția ziarului nostru 
a considerat ca e cazul sâ le fad 
cunoscute cititorilor.
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Luptători neinlricați pentru 
cauza cuinunisniului

(30 de ani de 
Pompiliu Stefu și

R’imlre numeroșii mililanți 
rev,'hiti șj patrioți români 
reif au dat glas frâmintâi i.’or 
t -p raVn.h'r Întregului popor 
in lupta eroica penti*u Mbei tete, 
democrate și progres social m 
mwrâiâ și tinerii luptători co
muniști antifasciști Pompiliu 
Stefu și Nfcotae MoNtarscu, de 
ta n căror executare se împli
nesc. l.i 28 martie a .. W de 
BIM.

■Pompiliu Stefu s-a născut la 
10 august 1910 la Tumu Seve
rin dintr-o familie muncitoreas
că. Tâmp de doi ani, după ter
minare® claselor primare. ur
mează cursurile unei școli de 
ucenici tipografi. Apoi, după 
Rittefacerca stagiului militar, 
vine la București unde lucrează 
o per oadâ de timp la cunoscu
ta întreprindere tipografică 
.Ccuiea românească*. Aici, ]u- 
erînd a’âturi de muncitor: căliți 
fta.ia in focul luptelor revoluțio
nare. tinărul Pompiliu Stefu 
vine in contact și primește pri
mele noțiuni despre lupta de 
ctasâ.

Exploatarea la care era su
pusă clasa muncitoare, nedrep
tățile societății în care trăia îi 
fleevoltă in acel an al crizei e- 
ronomice un puternic sentiment 
de revoltă.

își dă seama câ singura cale 
de dezrobire a celor ce muncesc, 
»ie făurire a unei vieți libere 
C*»te lupta revoluționară, luptă 
In care se avîntă cu hotărîre și 
etan tineresc.

Ia parte la greva din 19.15 de- 
rianșatâ de lucrătorii de la 
.Cartea românească* în scopul 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă ș! salarizare : participă 
Irecvent la adunările sindicatu- 
'ui lucrătorilor tipografi.

Contactul permanent cu co
muniștii din întreprindere îl de
termină să se înroleze în rîndu- 
rile P.C.R.

In primăvara anului 1937 
ple.b â de la „Cartea româneas
că0 angajîndu-se la ..Imprime
ria națională" unde va lucra 
pînă în momentul arestării sa
le. La această întreprindere îl 
cunoaște pe tinărul Nicolae Mo- 
băneseu de care îl va lega o 
prietenie strinsă. clădită pe co
munitatea de idei și aspirații 
ți cimentată în acțiunile revo
luționare te care iau parte.

la asasinarea Iul 
Nicolae Mohănescu)

Nicohae Mohtaiesru se născuse 
In București, ta decembrie 
1914. lxi fel ca și l’ompiliu Ste- 
îu. urme, â o Sl xilă de ucenici 
tipogr.ifi sjx1. ilizîndu-se în 
meseria dc zețar. El ne apropie 
de mișcarea muncitorească încă 
In 1 impui uceniciei cînd ta par
te ta acțiunile muncitorilor ti
pografi.

1-a ..Imprimeria națională*. 
Pompiliu Stefu și Nicolae Mo- 
hăncscu împreună cu a)ți mun
citori »u desfășurat o vie acti
vitate în rindul lucrătorilor ti
pografi, mobilizindu-i In lupta 
împotriva exploatării patrona
le.

In ami grei ni dictaturii mili- 
taru-fesrislc. înfruntînd teroa
rea sălbatică a organelor re
presive. Pompiliu Stefu și Nico- 
!ae Mohănescu, la fel ca și alți 
comuniști și patrioți antifasciști, 
s-au avint.it cu țoală energia în 
lupta pentru doborîrea dictatu
rii fasciste, pentru ieșirea Ro
mâniei din război și alăturarea 
ei forțelor antihitleriste, pentru 
' lx?i tatea și independența pa
triei. In acești ani cei doi lup
tători desfășoară o intensă mun
că de propagandă împărțind 
manifeste, broșuri și alte ma
teriale ale partidului comunist 
In rîndurile oamenilor muncii.

L rmăriți de siguranță pen
tru activitatea lor antifas
cistă. cei doi luptători co
muniști nu fost arestați la 25 fe
bruarie 1942. După cîteva zile 
de arest la Prefectura poliției 
1 ■flpitalei, în care timp au avut 
o atitudine dîrză și hotărîtă de 
luptători comuniști, au fost 
transferați și întemnițați la în
chisoarea Jilava. Judecați de un 
tribunal militar ei au fost con
damnați la moarte. In diminea
ța Zilei de 28 martie au fost 
scași încătușați din celulele tem. 
niței, și duși în „Valea piersici
lor* din închisoarea Jilava un
de au fost executați.

Lupta și Jertfa lui Pompiliu 
Stefu și Nicolae Mohănescu, ca 
și a tuturor militanțiJor revolu
ționari din patria noastră con
stituie un exemplu de devota
ment și dăruire de sine, pentru 
cauza clasei muncitoare și a în
tregului popor, pentru liberta
tea și fericirea patriei.

Stelian POPESCU

NOTE
c ila, alo
Dnpâ turn țlim noi, cei core 

lucrflm in vectorul 1, blocul 
zero, al E M. Petrila, hol Ari- 
rea de a se instala telefoane ta 
abatajele >amrrfi ale sectorului 
nostru este dc dată relații re
centă. Noi am reușit Insă sfl fo
losim un timp telefonul din a- 
bataj. De aceea, nc-nm bin urat 
de o asemenea măsură, foarte 
bună, care ne ajuta pe noi, 
cei din abataje, să ținem fn 
pcrnianenfd legătura cu vago
netarul, să cunoaștem operativ 
rezultatele muncii noastre, să 
ne .reglăm' uneori eforturile 
In raport cu „veștile" de ta 
pura rolului. Dar ce s-a îri- 
timplat ? Noi, cei dc la abata
jul cameră nr. 8 CSI. stratul III. 
de peste 20 de zile, degeaba în
cercăm să folosim telefonul căci 
vagonetarul de jos nu ne aude. 
Am informat și conducerea 
sectorului despre defectarea te
lefonului. Cu vreo 12 zile fn 
urmă am fost personal la birou 
fi am discutat cu tovarășul 
Bulz și cu tovarășul șef de sec
tor. Ei știau că dc telefoane se

('Petrila ?...
ocupă ton. inp. Eugen Nn oară. 
Dar, tocmai atunci a intrat In 
birou toi. Nivoară și, cv-i drept, 
a fost luai cam repede de către 
tor. Bulz, de data aceasta cu 
întrebarea: Cine repară tele- 
Joatielc, căci multe s-au defec
tat ? Răspunsul a fost : .Nu u- 
purfin de mine".

$i uitați-vă, ișa, telefoanele 
din abatajele sectorului nostru 
nu mai aparțin de nimeni

Vu rugum sâ ne ajutați, poate 
dv. reușiți să aflați fn surcina 
‘-ui cade sau «'ine răspunde dc 
întreținerea și repararea tele
foanelor din sectorul I al E.M. 
Pctrila ?

Constantin COLOBANEA 
miner șef «Ic schimb, 

E. M. Pctrila

N.R. Alo, al«i Pctrila, acum 
cum funcționează telefoanele «lin 
abatajele cameră ale sectorului 
I 7 Dar cele <le la suprafața 
minei ? Nc auziți ? Sintcm în 
așteptarea răspunsului dv. !

cînd?
Modul defectuos în care înțe

leg și la ora actuală unele sec
toare ale I.G.L. să-și îndepli
nească obligațiile ce le revin 
pe linia întreținerii fondului lo
cativ. provoacă o legitimă ne
mulțumire din partea cetățeni
lor care apelează la serviciile 
lor.

Cu toate că a fost luată de 
nenumărate ori poziție față de 
birocratismul și atitudinea de 
nepăsare întîlnite, această situa
ție continuă încă să persiste. O 
seamă de locatari ne sesizează 
fn legătură cu diverse probleme 
de strictă necesitate, rămase 
nerezolvate. Iată cîteva din cele 
mai recente i

Marin Arcan, locuiește pe A- 
leea Lăcrimioarelor, blocul D, 
scara II, apartamentul 8, în 
cartierul Sohodol Paroșeni. De 
mai bine de cinci săptămîni 
s-a adresat sectorului I.G.L. din 
Vulcan, respectiv maistrului 
Hodoș. pentru a-i repara con
ducta de canalizare, din cauza 
căreia, au fost inundate boxele 
și apartamentele de la parter. 
Cu toate că situația cerea o in
tervenție urgentă, defecțiunea 
nu a fost remediată nici pînă

la ora «cluală, astfel că locata
rul în cauza trăiește, după cum 
se exprimă dinsul, „înlr-un ade
vărat coșmar" provocat de inun
dațiile apelor menajere.

Locatarii blocurilor nr. 7 din 
Aicea Liliacului, orașul Lupeni, 
ne sesizează că în apartamentele 
dc la ultimul etaj plouă prin 
tavanul acoperișului de mai 
bine dc trei ani. Adresîndu-se
sectorului I.G.L. Lupeni, acesta 
a făcut o lucrare de mîntuială, 

în prezent si- 
mai rea de
dare intr-ade

astfel îneît 
tuația este 
cit înainte.

OAMENI DINTR-0 BUCATĂ

văr, e chiar atît de greu să se 
rezolve o problemă ca aceia! 
a izolației de la terasa aco
perișului ? —

Nu, nu e greu. Grea e doar 
comoditatea cuibărită în unii 
salariați ai sectorului.

Cazuri ca cele de mai sus, ne 
sînt semnalate și de locatarii 
blocurilor nr. 1, 2, 4, și 6 de pe 
str. Viitorului din cartierul Ae
roport, unde sectorul I.G.L. Pe
troșani nu a executat lucrările 
de reparații și plouă în aparta
mente. Mai au aceste exemple 
nevoie de vreun comentariu ? 
Bineînțeles că nu.

Iar acum așteptăm comunicări 
în legătură cu măsurile ce se 
impun.

Poate, totuși, echipele de in
tervenție, vor începe să miște...

C. II.

(L'rmare din pag. 1)

un tărufaș, îmr-o boare roșiatică, 
bitr-HH nedejimt amurg... „Bunicu 
meu a transportat, zasâzică, căr
bune cu cărufa, nu era cale ferată, 
dt la Lupeni la Livezeni... No, cum 
dumnezeu să zic, eu care m-am 
născut și am crescut aicia, așa ca-n 
pdugă, aș vrea să știe și alții că 
totu-i să fii demn de cei ce-au fost, 
tasazjcă. înaintea ta... Aftia-s mi
nerii..." Se pare Ca băiatul lui De- 
neș e lăcătuș in subteran, la Ani- 
rwasa și-i elev in clasa a Xl-a la 
setai și nu peste multă vreme va da 
examen la Institutul de mine, va 
călca pe urmele unchiului său mai 
linăr, student in anul I, la faculta
tea de electromecanică.^

★
.4 cîta oară îl rog să-mi poves

tească ceva ce n-a mai auzit ni
meni (incomensurabil e orgoliul — 
chiar nemăriurisit. zreodata, al ce
lui are scrie!). Intr-un tirziu se 
hsă înduplecat.

..J^e cînd să iese tatăl lui la pen
sie mai avea doar cîteva luni. De- 
neș care era șef de schimb la el, 
a văzut că s-a lăsat, așa, mai moale 
vechiul miner; ăsta a fost adezărui; 
foaie t :-e cam urîse și lui... Deneș 
irita trei oameni, băl rinul — cinci. 
Dar tinărul, împreună cu „craii" 
hu, a pus osul și ambiția și i-a răz
bit pe ceilalți ortaci. Tatăl iui, cum

iși amintește însuși Deneș, le-a spus 
..negru pe alb", că doar „nrciodiuâ 
nu m-o sărutat pe mină" :

— Ce zreți ntâ, ca s-arat la voi 
dintele f...

/iul și-a călcat pe inimă fi l-a 
înfruntat, fie ce-o fi t

— Tată, tata, da brînza-i pe 
bani!...

Dinții, bătrinul a rămas „ca la 
dentist", apoi:

— ...Bine, mă, faceți ce știți...

★

...lntr-un puț in săpare, e apă 
cu noroi, mizerie mare... Așa că 
dacă pe un om venit de azi, de 
ieri. In brigadă îl iei cu dumnezei 
în loc de noroc bun, nu-l mai scoți 
din șocuri, apoi nu prea-i mai vine 
acestuia să ramînă...

Deneș'le mai zice cite una de-a 
bună, că așa-i în minerit, la cei 
vechi din brigadă, dar cu cei noi e 
altfel:

— Hai, mă, puiule, asculta — 
aicia...

— ...Că și dacă mă pușcă, nu mai 
stau, Deneș-baci!...

— Măi, copilule, stai puțin, mina 
nu-i farmacie, da’ nu-i dracii cum 
vopsăște omu.. .

II ia pe fiecare după limbajul lui, 
și numai dacă-i încăpățînat rău de 
tot, cel proaspăt venit alege altă 
cale. Altfel, o dată ce primește dra
gostea brigăzii, înțelegerea pe care

n-o poți asemui cu nimic, tinărul nu 
mai pleacă, se simte legat cu cabluri 
trainice ca o chiblă...

— ...Lucram la puț sud Aninoa- 
sa și-a fost că ne-a dat funicularu’-n 
primire... Și era cu noi un. maistru 
electromecanic, unu’ Molodeț, care 
cînd să facă revizia, la primii’ re- 
vir, o zîs că nu mere... Dînsu’ 
n-avea coraj... Lăcătușii săracu’, 
de colo : „eu singur nu mă duc..."; 
„...Că, no, ma-ntorc la el, hai că 
mă duc eu cu tine !..." Era un ger, 
și-un viscol... Ne-am urcat in cupă 
și pe-aicia (i-e calea... Da' n-am 
ajuns la jumătate drum și a căzut 
funia de pe rnoletă... Am primit 
un balans — patru metri in sus, 
patru metri în jos, sub noi era' a- 
proape 150 de metri... I'asile, lăcă- 
Otfu' : „Vai doamne, vai doam
ne!" „Taci, măi, Vasile, ne-om 
descurca noi..." Era in luna februa
rie, vă puteți închipui, un viscol, 
o zăpadă... Bă, am strigat, să vină 
< u elicopterul de la Deva, băăă !..." 
Cu chiu cu vai am scos (igara, da’ 
n-am avut puterea s-o aprind, sim- 
(am că îngheață sîngele tot... Cîțiva 
s-au urcat pe pilonii’ din față, au 
adus niște funii lungi cu carabină, 
am prins cupa ca-n laț, greu, că 
degetele erau țepene, și către ei i 
„Mă, fraților, țineți bine, că tcol 
pana!..." Ne-or tras la pilon, ară
tam cum îi culoarea laptelui, ne-au 
dat ceai cald..."
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Era, cum spuneți, închis, in seara lui 13 
martie, la magazinul alimentar de la com
plexul comercial din Petrila, așa că, pentru 
a cumpăra o sticlă de apă minerală, ați intrat 
la restaurantul „Transilvania". Solicitind pro
dusul căutat, vi s-a răspuns că .lipsește", 
deși dv„ tos’arășe ION BABEU (Petrila, carti
erul 8 Martie) ați observat că sinteți.......tras
in piept". De ce deduceți că, neapărat, sub 
tejghea erau sticle de apă minerală și că din 
lipsă de.„ ospitalitate, n-ați fost servit ? Nu 
înțeleg de ce? N-o puteți acuza cu nimic pe 
barmana Mioara B., numai pe baza unei de
ducții, poate neinspirate.

Așa că. fie vorba intre noi, e „ușor a scrie
ri nd..."

„E UȘOR A SCRIE...

scrisoarea 
dv.

ÎN AȘTEPTARE
.Intrucît nu am de la cine să aflu cum se 

plătește curentul electric, consumat de loca
tari. mă adresez dv., rugindu-vă să-mi preci
zați cind se plătește 0,50 lei pe K3V și cind 
e,30 Ici ? Și, să-mi mai spuneți, de ce iama 
se plătește mai mult decit vara și ce legă
tură există intre contor și... anotimp ? Mulți 
și-au pus asemenea întrebări și n-au aflat 
încă răspunsul..."

Eu recunosc, nu mi-am pus aceste întrebări. 
Încă ! Poate nici n-o să m> le pun. Cind o 
să mi le pun insă, voi fi avantajat față de 
dv., pentru că eu, între timp, voi afla din... 
răspunsul pe care S.D.E.E. Petroșani, nu mă 
îndoiesc, vi-l va da dv. Și vom afla, atunci, 
de ce iarna... nopțile sini mai lungi decit 
vara !

Deei, tovarășe ION LIPAN, din Lupeni, 
să așteptăm.

MOTIVAȚIE
Despre noul magazin alimentar cu auto

servire din Petroșani (cartier „Carpați"), to
varășe GHEORGHE BOZU, s-a mai scris. E, 
într-adevăr, frumoasă noua unitate, cel pu
țin deocamdată... Dv. ați încercat să schițați 
(deși nu va cerut, după cite Știu, nimeni acest 
lucru) un ..reportăjel" despre acest magazin.

ați cerut și părerile cîtorva clienți. Observa
țiile critice sînt, în general, juste. De ce du 
v-am publicat, atunci, .corespondența"'/ Pen
tru că tema uzitată de dv. va face obiectul 
unui viitor raid-anchetă al redacției.

SA MAI VEDEM
Stimate tovarășe ION TRANDAFIR (Vul

can. str. Muncii, bloc », ap. 10), sesizarea •> 
e Justă. Intr-adevăr, nu e firesc ca, la magazi
nul alimentar nr. 58, să se distribuie, la ace
lași raion și piine și lapte. Se „umflă" prea 
mult rindul ! Da, dar, ia să ne gîndim, dacă 
o gospodină, dimineața, vrea să cumpere și 
piine și lapte cit mai urgent, nu e ea avanta
jată ? Este. Și atunci ? Cum e mai bine ? In 
tot cazul, dacă dv. susțineți — și de partea 
dv. vor fi și alți locuitori ai cartierului — că 
trebuie modificată „procedura", vom încerca 
și noi să înaintăm mai departe propunerea.

Deocamdată, insă să mai vedem...

SE FACE!
• N. MARIANA, gospodină, Lupeni : Dv. 

doriți ca noi, prin intermediul unui medie 
specialist, să publicăm în ziar, la rubrica 
„Sfatul medicului", cîteva recomandări ne
cesare unei gospodine cere nu știe ce meniu 
să pregătească unui recent operat de ulcer 
gastric.

Se face I Urmăriți cu atenție ziarul...
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• So.urlc IV 
apune la ora 
f'ia au trecut 

ămn.5 280.

cactus;
cu

patru pași dc

Muncitoresc: Jur- 
Cultural / 
BARBA- 

Elisabeta;

• Soarele răsare la ora 6,06 
și apune la ora 18,17. Din anul 
acesta an trecut 87 «Jc zile și au 
îmi rămas 279.

martie

5

1923). • 1871 -- Sa născut 
scriitorul german Henrich Mann 
(m. 12. III. 1950). — „Ziua 
mondială a teatrului".
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O 1918 A murit corftpo 
ziionil francez ( laude Debu sy 
(n. 22. VIII. 1862). cel mai dc 
seamă reprezentant al simbolis
mului muzica) în Franța. Arta 
sa a avut o puternică influență 
asupra muzicii europene, ț A 
murit Ludwig van Beethoven (n. 
16. XII. 1770), marc compozi
tor german, cel mai dc seamă 
reprezentant al simfonismului în 
muzica universală (Simfonia a 
Jll-a — „Eroica", a VI-a — 
..Pastorala", Simfonia a IX-a fi
ind cele mai cunoscute). • 1893 
— S-a născut Palmiro Togliatti 
(in. 21. VJ1I. 1964), militant de 
scamă al mișcării muncitorești 
italiene și internaționale; a con
dus lupta pentru formarea Parti
dului Comunist Italian (1921).

1892 — A murii marele poet 
american Walt Whitman (n. 31. 
V. 1819), considerat unu) dintre 
cei mai mari lirici ai țării sale. 
Autor al celebrelor „Fire de iar
ba" (1855).

• 1952 — 20 de ani dc la 
moartea scriitorului Ion Al. Bas- 
sarabescu (n. 1870). • 1945 — 
A fost eliberat orașul Banska 
Bystrica (Cehoslovacia) dc sub 
ocupația fascistă. Q 1845 — 
S-a născut Wilhelm Konrad 
Rcinigcn, descoperitorul razelor 
X, laureat al Premiului Nobel 
pentru fizică, 1901 (m. 10. II.

Avancronică sportivă
Azi, din

Azi, Jiul primește replica G.F.R.- 
ului clujean. Cum va fi ? Se pre
supune că, în teniaiiva-lc lungă și 
grea, de a scăpa din „razele" zonei 
periculoase a clasamentului, ferovia
rii de pe Someș, în evident progres, 
se vor opune cu dîrzenie înfrîngc- 
rii. După un „egal" la București, 
cu Dinamo, și o victorie, acasă, în 
dauna universitarilor olteni, C.F.R.- 
ul vine la Petroșani cu speranța, 
mărturisită, a unui nou draw. II va 
reuși ? Ne îndoim. Argumente ? As
cendentul moral cu care vor aborda 
partida fotbaliștii Jiului (victorie în 
tur, la Cluj, cu 2—1, eliminarea lui 
S. G. Bacău din „Cupa României", 
și poziția în clasament — sînt „susr 
țineri" evidente) nu numai că le dă 
acestora... dreptul dc a năzui spre 
alte două puncte dar ii va deter
mina să reteze, cu tărie, veleitățile 
Iară acoperire ale oaspeților. Am 
stat de vorbă, în această saptămî- 
nă, cu mai mulți echipieri jiuliști, 
am asistat la ultimul antrenament, 
ușor, cu juniorii proprii (și asta spu
ne ceva !) și am fost asigurați — 
prin vorbe și fapte — că azi, pe 
stadionul „Jiul", cei ce vor popula 
tribunele vor putea să asiste la un

‘X.lUcie
mergem

DUMINICA 2

• CASE DL CULTURA 
Petroșani. Dc la orele 11 și 20. 
ultima zi a Festivalului și con 
cursului dc muzică ușoară „Cin 
tecul adincuhii". Festivitatea dc 
premiere Concertul laureaților. 
Recital susținut dc cunos«uia și 
apreciata .“listă Angela Similea; 
llricani: l)e la orele 16, un con
• urs «le șah între sectoarele 1 și 
2 dc la exploatarea minieră.
• CLUBURI <MWWt.i

I a ora 10, o dimineață dc bas
me pentru copii, iar la ora 19. 
seară distractivă pentru tineret; 
Cuban In căminul tineretului 
de la E. M. P aroșeni o confe
rință despre necesitatea apărării 
avutului obștesc. La realizarea 
acțiunii, organizatorii au solicitat 
și sprijinul cincclubului din lo
calitate; Lupeni: Pentru copii, 
la ora 10, „In lumea basmelor, 
cu Ion Slavici" — dimineață dc 
povești.

NOASA ■ Tumu) de aramă. 
VUIT AN' .Semnale pe drum; 
PAROȘENI . Apele primăverii; 
LUPENI — Mundiorerc : Jur
nalul unri cameriste; Cultural. 
Floarea de cactus; URICANI 
l a patru pași dc infinit.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Trenul; Republica: Scoa- 
tc-ți pălăria cînd săruți; PE- 
TRILA : Tick... tick... tick...; 
LONEA — Minerul: B. D. în 
alenă; ANINOASA : Turnul dc 
aramă; VULCAN : Decolarea; 
PAROȘENI : Apele primăverii; 
LUPENI 
naiul unei cameriste; 
Floarea dc 
'PENI : Crăciun 
URJCANI : La 
infinit.

PETROȘANI
brie.- Gara bielorusă; Republi
ca : Zile reci; PETRILA : Tick... 
tick... tick...; LONEA — Mine
rul : Doar un telefon;

nou pe stadioane !
joc „marc", la o victorie catego
rică. Da. da. categorică. Acestea au 
fost afirmațiile. Ne rămîne doar să 
asistăm la împlinirea lor pe drep-

Mulțcscu, aspirant la „națio
nala" de tineret a României.

ttinghiul dc gazon (vorba vine, că 
e cam... pămînt arid pe terenul Jiu
lui). „Băieții" — cum ne place să-i

Concursul „veteranilor44
Comisia municipală de schi dc pe lingă G.«V1.E.F.S. orga 

nizează astăzi, pc pîrtiile de la Straja prima ediție a concur
sului de schi rezervat...... veteranilor". Se vor alinia la start
foști sportivi care, ani de-a rîndul, au apărat culorile unor 
asociații sportive din Vale, pasionați ai schiului care, deși la 
vîrste înaintate, nu vor pregete In a se avînta pe pîrtiile 
albe.

Acțiuni susținute pe șantierele 
gospodărești edilitare

numim, sini in vervă, înaintarea 
speră să-și satisfacă apetitul de gol, 
apărătorii promit că vor fi intran
sigenți și atenți (nu ca la Te. «Mu
reș !). Ne bizuim pe forța de per
cuție a „aripii" Făgaș — Mulțcscu, 
Verificată in săptămina care s-a 
scurs în trialul lotului de tineret 
al României, il vedem deja mar- 
cînd pe Stoian, poate chiar ca la 
Brașov, așteptăm o „zi bună" în 
activitatea lui Naidin, credem cu 
toată convingerea în linia mediană 
Cotormani — Libardi, și-n ceilalți. 
Victoria va fi de partea noastră. 
Punctele vor rămîne la Petroșani. 
C.F.R.-nl poate și trebuie să fie în- 
frînt. Poate numai pentru a uita 
„norocoasa" victorie din tur — aș
teptăm, azi, una categorică...

Tot azi, intră în „bătălia puncte
lor" șt divizionarele C. Echipele 
noastre — Știința Petroșani și Mi
nerul Lupeni —, antrenate de prof. 
Gheorghe Irimie și, respectiv, de 
maestru) emerit al sportului Gheor
ghe Băcuț, reintră în „luptă" de pe 
poziții fruntașe, aspirînd în conti
nuare (sau, mai degrabă, sperînd 
într-o „deringoladă" a «Metalului 
Turnu Severin) la supremația seriei. 
Ambele joacă acasă. O bună pistă 
de lansare. Și ambele, categoric, vor 
ieși din teren cu fruntea sus. Aten
ție, însă, la aceste așa-zise meciuri 
ușoare ! Cîte calcule au fost și vor 
mai fi în stare să dea peste cap ' 
Oricum, să sperăm că, azi, vom 
avea o zi plină de goluri, de vie 
corii...

V. T.
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8.15 Gimnastica pentru toți;
8,30 ( ravatcle roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica. Emisiunea a XI.X-a : ..Des
pre acustica sălilor"; 12,00 De 
strajă patriei, 12.30 Emisiune în 
limba maghiară; 14.20 Tclcsport. 
Fotbal Petrolul — Rapid (Di 
vizia A). Box : Gala dc veri
ficare a componențiloi lotului 
național; 17.00 Postmeridian: 
18.10 Film serial pentru tineret . 
„Planeta giganților"; 19.C0 Tan
zania reportaj; 19,20 1 COI
dc sen : ..Invincibilul Mighty 
«Mouse"; 19.30 Telejurnal; 20,10 
Reportajul săptăminii : „Puterea 
încrederii. 20,30 Film artistic: 
„Omul care aduce ploaia", cu 
Bun I ancaster și Katncrine Hep
burn; 22JC Telejurnal; 22,40 
Duminica sportivă.

16,30—17,00 Curs de limba 
rusă (Lecția a 8-a); 17,35 Des
chiderea emisiunii; 17.4C La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto; 18,CO Căminul; 18,45 
Ecranul; 19,10 Noutăți ciihtnal- 
artistice; 19,20 1 CCI dc seri : 
„Fabule de La Fontaine" — „Ie
purele și broaștele"; 19.30 Tele
jurnal; 20,00 Reflector; 20,15 
Teatru foileton : „Mușălinii" — 
după trilogia lui Barbu Ștcfă- 
nescu-Delavrancea. Seria a 8-a : 
„Viforul"; 21,15 .Să înțelegem 
muzica — Umorul în muzică; 
22.05 „24 de ore"; 2220 Con
traste în lumea capitalului; 22,30 
Campionatul mondial dc hochei 
pe gheață — grupa B : România 
— Norvegia (reprizele a II- 
a lll-a).

PROGRAMUI I . 6.00 Bti 
in dc știri; 6,05 Concertul di 

rninepi; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiana 8,00 
Sumarul presei; 8.08 Ilustrate 
niuzii -lie; 9,CO Ora satului; 10,CC 
Radiomagazintil femeilor; 10.30 
Discul pe meridiane; 11,C0 Bu
letin de știri; 11,05 Intîlnire cu 
melodia populari și interpretul 
preferai; 12.00 De toaie pentru 
toți; 15,00 Radiojurnal. Sport;
13.15 Un interpret al valsuriloi 

• Ic Chopin; Stefan Askenase; 
1.3.3C Noi înregistrări de muzică 
populară; 14,CO Unda veselă;
14.30 Recital Dalida și Aurelian 
Andrccscu; 15,00 Buletin dc știri; 
15,05 Tangouri de concert; 15,25 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare; 15.45 Sport și muzică;
18.15 Serial radiofonic pentru 
tinerii ascultători : „Prinț și cer
șetor" de Mark Twain (Episo
dul IV); 18.45 Jocu-i din bă- 
trini lăsat; 19,C0 Radiojurnal;
19.15 Recital Nicolae Hcrlea;
19.30 Estrada duminicală; 20,CO 
Tableta de seară; 22.00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic sportiv; 
22,50 Moment poetic; 24.C0 Bu
letin «le știri; 0,03—6.00 Estra
da nocturnă.

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani dc plus 7 gra
de, iar la Paring de minus 3 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între minus 5 grade și 
minus 10 grade.

Pentru următoarele 24 de ore / 
Vreme in genera) frumoasă. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic.

întreprinderea 
de Gospodărie Locativă 

PETROȘANI 
ANGAJEAZĂ

Pentru sectoarele Lupeni, Vulcan, Petroșani, 
Petrila, muncitori calificați în meseriile :

♦ zidari
♦ dulgheri
♦ electricieni (autorizați)
Se angajează și pensionari cu îndeplinirea 

condițiilor prevăzute în Legea nr. 27/1966.
Informații suplimentare se pot primi zilnic 

la serviciul personal-administrativ al I.G.L. Pe
troșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, telefon 1667.

EXPLOATAREA MINIERA 
BÂRBÂTENI

(Urmare din pag. a 3-a)

demonstrează spiritul de recej> 
iivitatc și responsabilitate civi
că, întîlnil la majoritatea cetă
țenilor. nu putem trece cu ve
derea peste încetineala și chiar 
neglijarea cu care I.G.C. Petro
șani a răspuns unor sarcini pe 
linie înlrețjnerld curățeniei și 
sprijinirea acțiunilor desfășura
te pînă acum. In toate cartie
rele. dar mai ales pe străzi, 6e 
mențin și acum grămezile de 
materiale rezultate de pe urma 
lucrărilor executate, fără ca ele 
să fie transportate la punctele 
stabilite în acest scop. Trebuie 
să înțeleagă și tovarășii de Ia 
I.G.C. că nu se vor putea păs
tra lucrările executate pînă a- 
cuan, ducă nu concură perma
nent la activitatea pentru care 
a fost de altfel creată această 
întreprindere...

...și la Lupeni
In citadela minerilor din Lu

peni, continuă astăzi acțiunile 
patriotice pentru gospodărirea 
ți înfinumisețurea localității. 
Pesle 2000 de cetățeni, mai ales 
tineri uteciștl și elevi, vor lucra 
ta amenajarea zonei situată la 
inlrmea în oraș, 1a taluz<uea

și sistematizarea terenurilor din 
cartierele Ștefan, Brăița, Viscoza 
4, amenajarea zonelor verzi din 
jurul blocurilor, înfrumusețarea 
spațiului din jurul monumentu
lui Lupeni ’29. La aceste acți
uni participă și un însemnat nu
măr de utilaje, peste 10 camioa
ne și autobasculante, excavatoa
re și tractoare, puse la dispozi
ția consiliului popular de către 
unitățile economice din oraș. 
Intensificarea muncilor patrio
tice și participarea din ce în ce 
mal numeroasă a cetățenilor la 
înfăptuirea obiectivelor stabili
te pentru înfrumusețarea ora
șului, reprezintă o garanție a 
faptului că declararea lunilor 
martie și aprilie ca luni ale bu
nei gospodăriri și înfrumusețări 
corespunde pe deplin necesității 
dezvoltării urbanistice a muni
cipiului.

Măsuri pentru 
accelerarea 
ritmului la 

construcții — 
montaj

(Urmare din pag. 1}

— Desigur, n-ați pierdut din 
vedere și crearea tuturor con
dițiilor pentru ca și sarcinile de 
plan ale trimestrului II să fie 
onorate cel puțin în aceeași 
măsură...

— S-au întocmit, deja, planu
rile operative cu necesarele de 
materiale, de forțe de muncă, de 
utilaje, s-au discutat la trust, 
sînt asigurate adică toate condi
țiile de realizare a planului pe 
trimestrul II la nivelul de 28— 
29 la sută din sarcina anuală. 
Obiectivul nr. 1: realizarea în 
primul semestru al celui de-al 
doilea an al cincinalului a 50 la 
sută din planul anual de eon- 
strucții-montaj.

Mica publicitate
VIND casă, garaj, grădină, Trabant 601. Petroșani, în 

spatele Casei pionierilor.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele l.aszlo 
Nicolae, eliberată «le Prcparația cărbunelui Petrila. O declar 
nulă.

• artificieri

• mineri

• mecanici locomotivă Diesel

• inginer electromecanic

Condițiile de stagiu, studii și salarizare sînt 
cele prevăzute de H C M. 914/1968 și Legea 
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
de la biroul personal al E.M. Bărbăteni, între 
orele 6 — 14.

avint.it
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
IN REPUBLICA ZAMBIA

(Urmare din pag. I)

Alic săli vizitate cuprind măr
turii ale stâvcchii civilizații, a 
culturii materiale Și spirituale, 
profund originale, de pe aceste 
meleaguri, obiceiurile și tradiți
ile acestui popor mîndru. Ve
nind in întîmpinarea interesu
lui manifestat dc oaspeții ro
mâni, gazdele relevă că cele 
mai vechi urme de viață ome
neasca descoperite pe aceste 
pâmtnturi datează de circa cin
cizeci de mii de ani. Un amă
nunt care demonstrează o dată 
In plus că această lume a noas
tră este una singură: hărți ști
ințifice. cu traseele parcurse dc 
păsările migratoare din Europa, 
printre acestea și stîrcul alb 
care, iarna, vine de pe melea
gurile noastre aici, în Zambia.

Felicitinc5 călduros conduce
rea muzeului pentru modul re
marcabil în care acesta este or
ganizat, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează, la înche
ierea vizitei. în Cartea de onoa
re.

Salutați din nou cu însuflețire 
dc mari mulțimi de oameni, 
oaspeții se îndreaptă spre unul 
din cele mai celebre și impre
sionante monumente ale naturii 
din întreaga lume — Cascada 
Victoria. O imagine covîrșitoa- 
re prin forța sa se deschide pri
virilor pe kilometri întregi; 
cursul liniștit al fluviului Zam
bezi este întrerupt brusc de o 
talie uriașă de 120 de metri, 
peste care se prăvălesc năvalnic 
apele spumegînde. într-un nor 
imens de picături fine care se 
poate zări de la mare distanță. 
Această imensă cascadă, ale că
rei praguri se întind pe terito
riul zambian ca și pe cel al 
Rhodesiei, constituie o forță în 
țața căreia nu poate exista nici 
un obstacol, admirabilă expre
sie a faptului că nici o stavilă 
nu poate opri lupta pentru a- 
firmarea ființei și demnității 
naturale a popoarelor africane.

In Zambia de astăzi, această re
giune, vizitată anual dc sute de mii 
dc turiști din lumea întreagă, nu este 
numai un centru de interes turistic. 
Imensul sau potențial energetic a 
început să fie pus în slujba omului, 
încă de pe acum au intrat în func
țiune capacități energetice de circa 
100 de megawați. Este o mărtu
rie a capacității creatoare a po
porului zambian, stăpîn pe desti
nele sale. Prin viitorul pe care ii 
rezervă proiectele îndrăzneț: de fo
losire a forței apelor sale, fluviul 
Zambezi va deveni un adevărat 
simbol pentru țara care își nage dc 
la el obîrșia numelui.

La încheierea vizitei în provincia 
de sud, ministrul pentru această re
giune, A. B. Mutenba, a oferit un 
dejun, la hotelul ,,Musi-o-Tunya“, 
in onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și a președinte-

lui Kenneth David Kaunda și a 
soției sale, Betty Kaunda.

Salutînd pc oaspeții români, mi
nistrul A. B. Mutenba n spus :

Apreciem onoarea făcută acestui 
oraș dc a fi fost inclus în progra
mul vizitei dumneavoastră. Fără în
doială, știți că președintele nostru 
a luptai împotriva opresiunii colo
niale și imperialiste, și noi, poporul 
din Zambia, vedem în acest oraș 
in care vă aflați locul unde se sfir- 
șește libertatea și dincolo dc care 
începe robia colonială.

Noi. cei din Livingstone, sîntent 
foarte fericiți că ați venit aici, în 
mijlocul nostru. Vă doresc multă 
fericire în scurta dumneavoastră vi
zită în Livingstone și în provincia 
noastră. Dc asemenea, țin să vă 
mulțumim pentru primirea pe care 
ați lacul-o președintelui Kaunda 
cînd a vizitat țara dumneavoastră.

Sperăm că oamenii din Zambia 
vor mai avea plăcuta ocazie dc a 
vizita România, și nu numai dele
gații oficiale, ci și delegații de oa
meni simpli, la firul ierbii ca să 
spun așa.

Aș dori, dc asemenea, să spun 
ca noi, cei din Zambia, poate că 
nu dispunem dc o marc putere mi
litară dar că forța noastră constă 
în conducerea președintelui Kaunda.

Am fost foarte impresionați, în 
timpul vizitei dumneavoastră în o- 
rașul nostru, de dragostea pc care 
dumneavoastră și soția dumneavoas
tră ați arătat-o față dc copiii noș
tri. la fel ca și președintele Kaunda 
și soția sa. Vedem în aceasta dra
goste roadele prieteniei dintre cele 
două țări ale noastre. Avem con
vingerea că aceste roade vor crește 
și se vor dezvolta.

Noi, locuitorii acestei provincii, 
am dori să vă urăm cea mai plă
cută ședere în Zambia și să vă în
toarceți sănătoși în frumoasa și ma
rca dumneavoastră țara".

In încheiere, ministrul pentru pro
vincia dc sud a toastat în sănătatea 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a pre
ședintelui Kaunda și a soției sale, 
Betty Kaunda.

Răsgpnzînd, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a spus :

Domnule președinte,
Domnule ministru,
Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine și soția mea o 
deosebită plăcere că am putut, în 
scurta vizită pc care o iaccm în 
Zambia, să venim în orașul Living
stone, să admirăm cascada Victo
ria — această frumoasă creație a 
naturii. (Aplauze). Dc aceea, aș 
dori, în primul rînd, să mulțumesc 
domnului președinte pentru că nc-a 
organizat o asemenea plăcută vizită 
in această pane a Zambici.

Aș dori, de asemenea, să mul
țumesc domnului ministru și prima
rului orașului Livingstone, populației 
acestui frumos oraș pentru primirea 
călduroasă pc care ne-a făcut-o. (Vii 
aplauze).

Domnul ministru s-a referit la 
faptul că, dincolo de această pro-

vinde din sudul Zambici, este sfir 
șiiul libertății. Intr-adevăr, cu con
sider că acest fapt merită să re
țină atenția, .ivind in vedere că în
seamnă că vor trebui depuse eforturi 
pentru ca in Africa să nu mai existe 
o frontieră a libertății, ca întreaga 
Africă sa fie liberă, iar populația 
africana să fie stăpina pe destinele 
sale. ( Aplauze puici nice). Dc altfel, 
se vede ca însăși natura a hotărît, 
în felul acesta, în sensul că aceasta 
cascada nu are frontiere, ca ca se 
întinde de o parte și de alta. Și 
oamenii ar trebui să poată circula 
liber și de o pane și de alta ! (Vii 
aplauze). Pentru aceasta, însă, este 
nevoie să fie lichidate colonialis
mul. rasismul, să sc asigure deplina 
egalitate între toate popoarele, în
tre toți oamenii. Acționînd în acest 
fel. realizăm atit ceca ce a stabilit 
natura, cît și ceea ce este firesc să 
fie și trebuie să sc realizeze în 
lume !

Domnul ministru s-a referit la 
Iaptul ca ar li bine ca, în viitor, 
intre poporul român și poporul 
zambian să existe schimburi mai 
dese dc delegații — și aceasta să 
meargă mai în jos, la muncitori, 
țărani, intelectuali, la oamenii care 
produc bunurile materiale și spiri
tuale. Eu sînt complet dc acord cu 
aceasta, totuși, nu aș putea să nu 
menționez faptul că începutul bun 
al acestor schimburi l-a tăcut vi
zita președintelui dumneavoastră 
România. (Aplauze puternice).

Dc aceea, aș dori — și sper 
și domnul președinte va fi de

in

ca 
. --------- ------ — a-
cord — sa invit o delegație din 
Livingstone și din partea dc sud a 
țării, din care să facă pane, așa 
cum a spus și domnul ministru, „oa
meni de la firul ierbii". (Vii aplau
ze). Sper, însă, că va veni și dom
nul ministru, deși nu este chiar dc 
la firul ierbii. (Animație, aplauze).

Cu aceasta, aș dori să ridic pa
harul pentru prietenia dintre popoa
rele noastre, în sănătatea președinte
lui Kaunda, a doamnei Kaunda, a 
domnului ministru Mutemba, a dum
neavoastră, a tuturor.

Kumfwana ! (în limba bemba: 
prietenie, înțelegere reciprocă). (A- 
plauze puternice).

După dejun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie cor
dială, oaspeții au asistat, la centrul 
cultural din Maramba, situat într-o 
pitorească poiană, la un spectacol 
de cîntecc și dansuri folclorice.

In ritmurile tradiționale de tobe 
și tam-tam-uri, membrii ansamblu
lui artistic al acestui centru au pre
zentat dansuri rituale, de inițiere 
a tinerilor, ca și dansuri moderne, 
care exprimă bucuria zambienilor de 
a trăi tntr-o țară liberă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ccaușescu au apreciat măiestria in
terpretativă a artiștilor populari 
ră$plătindu-i cu aplauze.

In cursul după-anaiezii, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și președin
tele Zambiei, celelalte persoane ofi
ciale române și zambiene s-au reîn
tors cu avionul la Lusaka.

cele mai bune auspicii

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Delegația Consiliului Economic, 

condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, la Chicago

Cl IICAGO 25 (Agerpres). — De
legația Consiliului Economic al Re
publicii Socialiste România, condusa 
de tovarășul Manca Mănescu, s-a 
întîlnit vineri cu reprezentanți ni 
principalelor firme comerciale, fi
nanciare și industriale din Chicago, 
printre care „Caterpillar Tractor 
Co.", „Borgwarner Co.", „Urban 
Investment and Development Co.". 
„International Harvester", „Marshall„nuci nniiunai 11.11 voter , ,.marsnaii 
Field and Co.“, „Sears and Roebuck 
Co.", „Material Service Corp." și 
„Continental Illinois National 
Bank". Au fost discutate posibili
tățile de extindere a relațiilor co
merciale, a cooperării industriale și 
tehnologice.

In continuare, delegația română 
s-a întîlnii cu John Wcaringen, pre-

ședințele Consiliului de Administra
ție al companiei „Standard Oii of 
Indiana", și cu alți membri ai con
ducerii acesteia. A avut loc un 
schimb de vederi asupra posibilită
ților dc cooperare în domeniul in
dustriei petroliere și petrochimice. 
Delegația a vizitat centrele de cal
cul electronic pentru gestiune și de 
cercetări științifice ale companiei.

In aceeași zi, Consiliul municipal 
al orașului Chicago a înrnînat to
varășului Manca Mănescu medalia 
de cetățean de onoare al orașului.

Delegația a făcut, de asemenea, 
o vizita la Institutul de artă din 
Chicago, unde au fost vizionate, 
printre altele, opere ale marelui ar
tist român Constantin Brâncuși.

Vizita delegației M. A. N
Germanăîn R. D

BERLIN 25. — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Dcju, transmite: 
Sîmbătă, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă dc tovarășul Ște
fan Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Marii Adunări Naționale, a 
vizitat noi cartiere de locuințe, șan
tiere de construcții, precum și mo
numente istorice și de cultură din 
capitala R. D. Germane.

Delegația de parlamentari români 
a fost însoțită de Egon Krenz, mem
bru al Prezidiului Camerei Popu
lare a R.D.G.

La turnul televiziunii, tovarășul 
Ștefan Voitec și membrii delegației 
au semnat în cartea dc onoare a a- 
cestci construcții reprezentative a 
capitalei.

In cursul după-amiezii, delegația 
Marii Adunări Naționale a plecat 
spre Drcsda.

Peste 100 000 de cadre
didactice columbiene

m greva
BOGOTA 25 (Agerpres). — ... 

Columbia continuă greva celor peste 
100 C00 dc cadre didactice, decla
rată în sprijinul unor revendicări 
economice și profesionale, între care 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
reprimirea la catedra a profesori
lor concediați, abolirea statutului 
profesional actual și democratizarea 
învățămîntului.

Deși ministrul educației, Luis Car
los Galan, a declarat greva ilegală 
și a respins orice dialog cu partici-

In panții la această acțiune, după cum 
apreciază agenția Prensa Latina, pre
ședintele Pastrana Borrero este se
rios preocupat de reluarea cursuri
lor, avînd in vedere perspectiva a- 
legerilor parlamentare parțiale, pro
clamate la 16 aprilie a. c. Totul in
dică, menționează agenția Prensa 
Latina, că „greva a depășit etapa 
inițială, a amenințărilor oficiale, 
trccînd in cea a sondajelor și a stu
dierii diferitelor alternative de solu
ționare a diferendului dintre cadrele 
didactice columbiene și autorități".

O declarație

SOFIA. Orașul Ruse deține, în 
prezent, în economia bulgară lo
cul trei în ceea ce privește pro
ducția construcțiilor de mașini. 
Datorită, în special, activității pe 
care o desfășoară uzina construc
toare de mașini agricole „Gheor- 
ghi Dimitrov", șantierele navale 
„Ivan Dimitrov" și uzina pentru 
instalații electrice „Naiden Ki
rov", „orașul de la Dunăre" asi
gură peste 30 la sută din pro
ducția globală a ramurii.

★
PHENIAN. In aceste zile, în 

toate unitățile de construcții me
canice din R.P.D. Coreeană se a- 
flă în plină desfășurare eforturile 
oamenilor muncii în scopul lăr
girii gamei de mașini-unelte și 
îmbunătățirii calității acestora. 
Astfel, colectivul uzinei construc
toare de mașini din Rahuon exe
cută ultimele operațiuni de fini
sare in vederea introducerii în 
producția de serie a unei freze 
destinate realizării de roți dințate 
cu diametrul de doi metri, utilaj 
cu multiple utilizări in industria 
națională

★
MOSCOVA. O 

metrică — prima 
din Crimeea — a 
în stațiunea lalta. ..
niza date cu privire la caracte
risticile solului șl condițiile seis- 
mologice și va da recomandări a- 
supra dimensiunilor și calităților 
optime ale construcțiilor. Pină a- 
cum, la lalta nu se construiau clă
diri cu mai mult de trei etaje. In 
prezent, datorită elaborării unor 
metode de apărare împotriva se
ismelor, a devenit posibilă con
struirea unor clădiri mult mai 
înalte în aceasta zonă din Cri
meea, foarte solicitată pentru cli
ma ei deosebit de blinda.

★
PR AGA. Ca urmare a organi

zării științifice a muncii, colecti
vul termocentralei cehoslovace 
„Pocerady" a livrat peste plan, 
in primele două luni ale anului 
în curs, peste 130 milioane kilo- 
wați-oră de energie electrică, reu
șind să economisească, în același 
timp, 25 900 tone de combustibil. 
Termocentrala „Pocerady", in
trată recent în funcțiune, este 
cea mai mare unitate de acest fel 
din Cehoslovacia. Disputând de 
patru blocuri energetice, fiecare 
avind o putere instalată de 200 
megawați, termocentrala poate 
produce anual cantitatea de 5 
miliarde kwh de energie electri
că.

stafie seismo- 
de acest gen 
fost construită 
Stafia va fur

a lui Allende

în sprijinul ratificării tratatelor
R. F. a Germaniei

cu U. R. S. S
BERLINUL OCCIDENTAL 

25 (Agerpres), — Un grup de 
scriitori și ziariști din Berlinul 
occidental au adresat populației 
vest-berlineze o scrisoare des
chisă. în care se pronunță în 
favoarea ratificării tratatelor 
R.F. a Germaniei cu Uniunea 
Sovietică șl cu R.P. Polonă. Au
torii scrisorii relevă că actul ra
tificării ar reprezenta „o expre
sie de cea mal mare Importan
ță a politicii de înțelegere reci
procă. menită să aibă o influ
ență pozitivă asupra viitorului 
Berlinului occidental".

Referindu-se la acțiunile gru
părilor de opoziție din R.F.G., 
îndreptate împotriva ratificării 
tratatelor, scrisoarea arată că 
cei care resping această bază 
de promovare a unei politici de 
înțelegere reciprocă, pace și se
curitate în Europa, acționează 
și împotriva intereselor locuito
rilor Berlinului occidental. Ra
tificarea tratatelor trebuie să 
aibă loc — subliniază autorii 
scrisorii — „deoarece în Europa 
este necesară dezvoltarea unor 
relații interstatale normale".

♦
HAGA 25 (Agerpres). — Du

pă cum relatează ziarul ,.IIa- 
agsehe Courant**, cercurile gu
vernamentale din Olanda se 
pronunță pentru o ratificare cit 
mai curînd posibilă a tratate
lor seihnate de R.F. a Germa
niei cu U.R.S.S. și cu Polonia. 
„Aceste tratate pot duce la o 
mai bună înțelegere reciprocă 
între Est și Vest" — a declarat 
potrivit ziarului, primul minis
tru a) Olandei. Barend Bicsheu- 
vel.

Pe de altă parte. într-o con
vorbire avută cu Birrnbacher, 
unul dintre liderii U.C.D.— 
U.C.S., sosit recent la Haga, 
ministrul de externe al Olan
dei, Norbert Schmelzer, a ară
tat că un refuz al Bundestagu- 
lui de a ratifica tratatele ar în
grijora guvernul olandez'.

★

BERLIN 25 (Agerpres). — 
comunicatul dat publicității 
încheierea vizitei în R.D. Ger
mană a ministrului afacerilor 
externe al Poloniei. Ștefan 01- 
szowski, se relevă că în cursul 
convorbirilor purtate cu minis
trul de externe al R.D.G., Otto 
Winzer, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări. A fost 
subliniată, cu acest prilej, im
portanța dezvoltării continue a 
colaborării bilaterale în dome
niu! economic și în alte dome
nii de activitate.

Cei doi miniștri au acordat o 
atenție deosebită problemelor

In
la

și R. P. Polonă
securilățll europene, uu relevat 
că ratificarea tratatelor semna
te de U.R.S.S. șl Polonia cu 
R.F.G, va corespunde nu numai 
intereselor țărilor semnatare ci 
și tuturor statelo- europene

ii

BONN 25 (Agerpres). — Tra
tatele semnate de R.F. a Ger
maniei cu U.R.SS. și Polonia 
sini verigi de o excepțională 
importanță pe calea spre crea
rea unul larg sistem de securi
tate în Europa, se arată într-un 
apel al Comitetului de Inițiati
vă cetățenească de la Bonn dat 
publicității cu ocazia campaniei 
organizate de comitet în spriji
nul ratificării tratatelor

Apelul subliniază că încercă
rile U.C.D.-U.C.S. de a tergiver
sa ratificarea tratatelor au drept 
scop să împiedice evoluția paș
nică a situației pe continentul 
european. Majoritatea covîrși- 
toare a populației vest-germane 
salută aceste tratate, relevă a- 
pelul.

♦-----
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Star, to-

Tanzania este a șasea 
urmează să găzduiască 
ședințele Consiliului de 
varășul Nicolae Ceaușescu, în vi
zita pe continentul african, care 
a inclus, pină acum, timp de două 
săptămîni. Algeria, Republica A- 
frica Centrală, Congo, Zair și 
Zambia. $eful statului român ur
mează să viziteze o țara ale că
rei eforturi pentru consolidarea 
independenței economice și poli
tice, pentru folosirea cit mai e- 
ficientă a resurselor materiale, 
în scopul dezvoltării economice 
și sociale, al îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și trai, se bucură 
în România de o înaltă aprecie
re. De asemenea, este cunoscută 
activitatea internațională a Tan
zaniei, dedicată asigurării păcii 
în lume și stabilirii unei con
lucrări fructuoase între națiuni.

România, corespunzător liniei 
sale consecvente de sprijinire ac
tivă a popoarelor care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, a recunoscut, încă de la 
început, ținerile state Tanganica 
și Zanzibar și a stabilit cu ele 
Telații de prietenie și colaborare, 
bazate pe principiile independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. După for
marea Republicii l nite Tanzania,

aceste relații au cunoscut un curs 
ascendent, beneficiind de încheie
rea unor acorduri comerciale și 
de cooperare economică, tehnico- 
științifică și culturală.

Contactele politice s-au dato
rat unei serii de vizite oficiale 
la București și Dar-es-Salaam, 
dintre care vizita de anul trecut 
în Romania a celui de-al doilea 
vicepreședinte al Tanzaniei, Ra- 
shidi Mafaume Kawawa, a fost 
de o deosebită importanță pen
tru ridicarea pe o nouă treaptă 
a cooperării dintre cele două țări. 
Documentul final a! vizitei, care 
stipulează rezultatele convorbiri
lor de la București, scotea în e- 
vidența posibilitățile multiple de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țari, a cooperării economice 
și tehnice, in special in sectoa
rele minier, forestier, agricol, con
strucții de locuințe, precum și a 
pregătirii cadrelor. S-a convenit 
ca instituțiile competente din cele 
două țări să ia măsuri pentru 
realizarea obiectivelor de coope
rare care au fost discutate.

România a semnat cu Tanzania 
o serie de documente pentru e- 
fectuarea de prospecțiuni în zona 
de cupru Kigugwe fi în zona de 
caolin Pugu, unde specialiștii ro
mâni desfășoară o intensă acti-

vitale. In cadrul sprijinului acor
dat pentru formarea cadrelor na
ționale de înaltă calificare tineri 
tanzanieni s-au specializat în Ro
mânia, iar tehnicieni români par
ticipă direct la realizarea unor 
obiective economice de pe pămîn- 
tul țării aflate le sud de Ecua
tor.

La dezvoltarea relațiilor poli
tice au contribuit și schimburile 
de delegații între Partidul Co
munist Român și Partidul Uniu
nea Națională Africană din Tan- 
ganica (T.A.N.U.') și Partidul 
Afro-Shirazi din Zanzibar.

Rezultatele fructuoase obținute 
în conlucrarea celor două țari o- 
feră bune auspicii vizitei la Dar- 
es-Salaam a președintelui Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, convorbirilor ce se vor 
desfășura la cel mai înalt nivel. 
Va fi un nou prilej, de excep
ționala importanță, pentru găsi
rea și punerea în valoare, prin 
eforturi comune, de noi căi și 
posibilități de a extinde relațiile 
bilaterale, de a intensifica cola
borarea economică, culturală și pe 
alte planuri dintre România și 
Tanzania. în folosul ambelor po
poare, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Gheorghe CIOBANU

SANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres). — In 
cuvîntarea inaugurală a lucrărilor colocviului in
ternațional cu tema „Viața chiliana, experiențe
le și perspectivele sale", președintele Allende a 
declarat că actualele transformări din Chile nu 
pot fi înțelese în adevăratul lor conținut decît 
printr-un dialog cu poporul — muncitori, țărani, 
studenți, intelectuali — care este chemat să le 
înfăptuiască. El a subliniat că formarea ariei so
ciale din economic, prin naționalizarea bogăți
ilor de bază ale țării, răspunde unui imperativ

ce izvorăște din înseși cerințele maselor popu
lare. Reafirmînd tradițiile'instituționale ale vieții 
politice chiliene, președintele Allende a subliniat 
cadrul constituțional al măsurilor adoptate de 
guvernul Unității Populare. Revoluția chiliană, 
a precizat el. își propune sâ pună capăt exploa
tării omului de către om și să traducă în viață 
cuvintele liderului incaș Tupac Amaru, care spu
nea ! „Nu vrem ca stăpînii să se îmbogățească 
din mizeria indianului".

—♦—
Polifia

argenfiniană
în alerfă

„EGYPTIAN GAZETTE"

Despre cooperarea româno-egipteană
CAIIIO 25 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Lupu, trans
mite : Sub titlul „Cooperarea 
economică, tehnică și științifică 
dintre România și ale țări", pu
blicația „Egyptian Gazette" in
serează un articol în care rele
vă că extinderea și diversifica
rea cooperării internaționale, e- 
conomice, tehnice și științifice 
reprezintă una din coordonate
le fundamentale ale politicii ex
terne românești. In acest sens, 
se subliniază că România a în
cheiat un important număr de 
acorduri cu peste 60 de țări ale 
lumii.

In ceea ce privește coopera
rea tehnică și economică cu Re
publica Arabă Egipt, se men-

ționează construirea Uzinei de 
fosfați de la Hantrawein, cu o 
capacitate de 600 000 tone con
centrate anual, și a Uzinei de 
produse sodice de Ia Alexan
dria, cu o producție anuală «le 
100 000 tone.

Referindu-se la acordurile 
semnate cu ocazia vizitei între
prinse la București de către 
premierul egiptean, Aziz Sedki, 
la sfîrșilul anului trecut, pu
blicația arată că România a a- 
cordat Republicii Arabe Egipt 
un credit comercial pentru rea
lizarea unor noi obiective in
dustriale. Cu același prilej, a 
fost semnat un contract care 
prevede livrarea de tractoare 
românești către Republica Ara-

bă Egipt și un acord privind li
vrarea de autocamioane, autou
tilitare și derivate ale acestora.

De asemenea, sc arată în arti
colul menționat, numeroși spe
cialiști români asigură asistența 
tehnică și instruirea lucrătorilor 
egipteni, în domeniile respecti
ve.

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). 
— Guvernul argcntincan a mobili
zat puternice efective ale poliției 
și armatei pentru depistarea locului 
unde se află sechestrați președintele 
societății „Fiat-Concord", Oberdam 
Sallustro, răpit în urmă cu cîteva 
zile dc către membrii unei organi
zații de guerilă, autointitulată „Ar
mata revoluționară a poporului" 
(E.R.P.). In urma unei reuniuni de 
urgență a cabinetului și a șefilor 
militari, președintele Alejandro La- 
nusse a declarat că autoritățile nu 
vor negocia cu răpitorii, care au 
anunțat că, în cazul în care nu li 
se va achita suma de 1 milion de 
dolari și nu vor fi eliberați 50 de 
deținuți din rîndurile E.R.P., îl vor 
executa pe președintele societății 
„Fiat-Concord", duminică 26 mar
tie a. c.

ale Senegalului
DAKAR 25 (Agerpres). — Lu

înd cuvîntul la o reuniune con
sacrată problemelor economica 
ale țării, președintele Senegalu
lui, Leopold Senghor. a relevat» 
succesele obținute în crearea 
unei industrii naționale și a a- 
rătat că, în cursul acestui an, 
va fi terminată construcția u- 
nor noi întreprinderi. între care 
o uzină metalurgică, e fabrica 
de anvelope, o unitate producă
toare de baterii electrice. Șeful 
statului senegalez a mai arătat 
că guvernul țării va continua 
ferm politica de „senegalizare 
a cadrelor* în toate domeniile, 
proces care constă în încadra
rea întreprinderilor și instituți
ilor cu specialiști autohtoni in
diferent de opoziția manifesta
tă de «unele firme străine față 
de care vor fi adoptate. în caz 
de necesitate măsuri severe*. 
De asemenea, vorbitorul s-a re
ferit |a necesitatea atragerii fe
meilor Ia viața economică, soci
ală și culturală a țârii

In domeniul agriculturii, Leo
pold Senghor a relevat impor
tanța folosirii mai eficiente a 
pămînturilor din estul țării.

Cu același prilej, președintele 
Senghor a făcut cunoscut că A- 
dunarea Națională senegaleză 
examinează un proiect de lege 
privind instituirea unei zone de 
pescuit care urmează să se în
tindă la o distanță de 110 mile 
marine dincolo de limita de 12 
mile a apelor teritoriale ale Se
negalului.

■■■■■■■■■■■■■■■a

FOTBAL
Astăzi, pe stadionul Dinamo din 

Capitală, cu începere de la ora 
16,00, se ini Unesc în cadrul etapei 
a XVHI-a a campionatului diviziei 
„A" la fotbal, echipele Dinamo Bu
curești și Politehnica Iași. In țară 
au loc următoarele partide: F. C. 
Argeș — Steagul Roșu Brașov; Uni
versitatea Cluj — /l.S./l. Tg. Mu
reș; Farul Constanța — Steaua Bu
curești; Jiul Petroșani — C.F.R. 
Cluj; U. T. Arad — Crișul Ora
dea; Universitatea Craiova — Sport 
Club Bacău; Petrolul Ploiești — 
Rapid București.

BBBBQBBBBBBBBBBI

români aflați la Viena la stu
dii, membri ai Asociației de pri
etenie.

(Urmare din pag. 1)

vie 
in-

© La 24 martie, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia in Uniunea Sovietica. 
Gheorghe Badrus, a fost primit 
de Mihail Leseciko. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire prie
tenească.

© Vineri seara, Pe scena 
Teatrului Erkcl din Budapes
ta a apărut, in spectacolul „Don 
Carlos** de Verdi, cunoscutul 
cintăreț de operă român Dan 
(ordăchescu. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

23 martie, artileria americana • 
a deschis focul asupra localită
ților Vinh Son, Vinh Thanh, și 
Vinh Giang, situate în zona de
militarizată, pe teritoriul R.D.V. 
Totodată, la 23 martie aviația 
S.U.A. a efectuat raiduri asu
pra provinciei Quang Binh.

© La sediul Asociației de pri
etenie Austria—România a avut 
Ioc, vineri .seara, o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
50-a aniversări a Uniunii Ti
neretului Comunist din Româ
nia. Au participat studenți aus
trieci, cadre didactice, tineri

• In Guineea s-a deschis cel 
de-al VI-lea Congres al Confe
derației naționale a oamenilor 
muncii.

Luînd cuvîntul la începutul 
dezbaterilor, președintele țării, 
Seku Ture, a vorbit despre ne
cesitatea unor eforturi sporite 
In vederea creșterii producti
vității muncii și a dezvoltării 
accelerate a economiei guineeze.

© Intre 20 și 25 martie, în 
orașul Kuopio, important cen
tru economic, cultural și tu
ristic din partea centrală a 
Finlandei, s-au desfășurat 
„Zilele culturii românești", 
organizate sub auspiciile mu
nicipalității orașului și Aso
ciației de prietenie Finlanda 
— România.

posturile de radio „Europa Li
beră” și „Libertatea”. Aceasta 
constituie însă numai o amînare 
a unei hotărîri definitive în le
gătură cu continuarea finanțării 
de către guvernul american a 
oficinelor de propagandă în
dreptată împotriva țărilor sociu- 
liste, întrucît — după cum scrie 
agenția Associated Press — 
„soarta stațiilor de radio .Euro
pa liberă" și „Libertatea" ră- 
mine, după 1 iulie, nesigură *.-

Patria și libertatea", îm
preună cu 11 membri din con
ducerea acestei organizații re
acționare au fost arestați — s-a 
anunțat oficial Ia Santiago de 
Chile.

Mustamiae, sau aflate în construc
ție in raionul Vlaike-lismiae, car
tierele de vile cochete, amplasate 
in locuri pitorești, la malul mării 
sau la liziera pădurii, aduc un 
suflu de tinerețe și înveselesc orer- 
șul. „Noul Tallin", cu cei peste 
60 000 locuitori ai săi, formează 
un fel de inel in jurul orașului 
vechi.

Dar schimbarea cea mai spec
taculoasă pe care a cunoscut-o 
Tallinul in anii de după război 
s-a petrecut în domeniul industri
ei. Ori de cite ori a venit vorba 
despre dezvoltarea orașului, gaz
dele mi-au amintit două cifre : ni
velul actual al producției indus
triale depășește de 28 ori pe cel 
dinainte de război, iar producția 
de energie electrică era, acum 
doi ani, de 61 ori mal mare. Ce
le peste 12 miliarde kWh energie 
electrică, pe care le produce Es
tonia și creșterea în continuare 
o capacității sale energetice, le
gată de construirea termocentra
lei de la Tallin, permit dezvolta
rea și modernizarea ramurilor in
dustriale tradiționale - construc
ția de mașini, Industria textilă, dc 
mobilă și alimentară - și crea
rea unor ramuri noi - chimică, 
electrotehnică, de îngrășăminte 
fosfatice șl azotoase.

Fie că este vorba despre uzine
le „Volta", unde se produc 20 la

sută din motoarele electrice fa
bricate în U.R.S.S., despre fabri
ca de aparate de radio „Punane 
RET”, despre uzinele electroteh
nice, sau constructoare de moșini, 
trăsătura lor specifică, care de
termină de altfel întregul profil 
industrial al Tallinului, este înal
ta specializare, colificareo supe
rioară a forței de muncă și cali
tatea deosebită a produselor, cu
noscute șl apreciate astăzi în pes
te 50 de țări ole lumii.

Portul Tallin, cu aceo neînceta
tă forfotă specifică marilor cen
tre de trafic comercial internațio
nal, conferă o nolă aparte aces
tui oraș atit de complex. O dez
voltare rapidă cunoaște flota de 
pescadoare a Tallinului - 200 na
ve de diferite tipuri — care își des
carcă in port poverile lor argintii, 
aduse din Marea Nordului, din 
Pacific sau Atlantic.

Am părăsit Tallinul, pe care am 
avut și șansa de a-l cunoaște in 
perioada tulburătoarelor nopți al
be, cînd amurgul se îmbină cu 
zorii zilei următoare, cu convinge
rea că și pe viitor, ori de cite ori 
moșneagul din lacul lulemisle se 
va Interesa cum stau treburile, 
I se va răspunde : „Tallinul nu es
te încă gata, el se mal constru
iește, el nu va fi terminat nicio
dată".

jori, olari și argintari — este 
literalmente la tot pasul, in 
tregul oraș.

Astăzi, prețuirea și cinstirea . 
care locuitorii orașului o acordă 
strămoșilor lor, făuritori de frumos, 
se manifestă în grija deosebită 
față de moștenirea artistică și cul
turală a trecutului, in emoția cu 
care se vorbește despre valori is
torice și tradiții. Cu nemărginită 
dragoste am fost condusă să văd 
nenumăratele turnuri ce înconjoa
ră ca niște străjeri orașul, vechea 
primărie cu girueta Bătnnului 
Thomas - devenit un fel de sim
bol al orașului, pitoreasca farma
cie cvinteseculară, una din cele 
mai vechi de pe continent, sau al
te zeci de monumente Istorice, 
culturale sau religioase, precum și 
edificiile noi, cu îndrăznețe solu
ții arhitectonice, care vădesc că 
hărnicia, talentul și simțul frumo
sului sint astăzi Io fel de caracte
ristice tallinezilor.

Vizual, translația din trecut in 
prezent este pe cit de rapidă, pe 
atit de plăcută, în special in con
strucția de locuințe. Pentru că, 
deși contrastante cu înfățișarea 
medievală a orașului vechi, geo
metria sveltâ, ultramodernă. colo
ritul luminos ol noilor complexe 
de locuințe înălțate In cartierul

pe

© Intr-un interviu acordat 
postului de radio Cairo, Yasser 
Arafaț, liderul rezistenței pales
tiniene, a apreciat că „princi
palul pericol pe care îl prezintă 
proiectul 
faptul că 
Israelului 
creț, dar
lume arabă".

regelui Hussein este 
acesta dă posibilitate 
să se infiltreze dis- 
eficace, în întreaga

© După trei săptămîni dc 
la inaugurare, Tirgul internațio
nal de la Cairo și-a închis por
țile, el fiind vizitat de peste 
600 000 persoane, intre care nu
meroși oameni de afaceri.

La ediția din acest an a tîrgu- 
lui au participat firme și în
treprinderi de comerț exterior 
din 33 de țări, care au prezen
tat o gamă extrem de variata 
de exponate.

© Purtătorul de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație in care se a- 
rată că. In zilele de 21, 22 șl

@ Președintele organizației 
profasciste chiliene, autointitu-

$ In urma unei îndelungate 
controverse, Senatul american a 
aprobat, la 24 martie, cererea 
guvernului S.U.A. privind alo
carea unor fonduri pentru 
finanța, pină la 30 iunie a
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