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ÎȘI MOBILIZEAZĂ HOIĂRlT, ii

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit delegația 
parlamentarilor finlandezi condusă 
de prof. Frans Olavi Lahteenmaki, 
vicepreședinte al Parlamentului, ca
re se află într-o vizită în țara noas
tră, la invitația Marii Adunări Na
ționale. ,

La întrevedere au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, Cornel Burti
că, precum și Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și Iu
liu Fejes, secretar al Marii Adunări 
Naționale.

Delegația finlandeză este alcătuită 
din deputății Tyyne Paasivuori — 
Partidul Social-Democrat, S. Elias 
Suorttanen — Partidul de Centru. 
Pauli Rasancn — Uniunea Demo
crată a Poporului Finlandez, Si- 
nikka Karhuvaara — Partidul de 
Centru, Artturi Niemela — Parti
dul Rural. Oaspeții au fost însoțiți 
de Kaarlo Veikko Makela, amba
sadorul Finlandei la București.

In timpul convorbirii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-finlandeze, relevîn- 
du-se perspectivele lor de dezvolta
re 
niat

continuă. Oaspeții au subli- 
că vizita președintelui Nicolae

Ceaușescu in Finlanda a constituit 
un moment deosebit de important 
în dezvoltarea colaborării și coope
rării pe multiple plănui r dintre Ro
mânia și Finlanda, penini adîncirea 
prieteniei româno-finlandeze

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, îndeosebi cele legate de în
făptuirea securității europene. In a- 
cest context, s-a subliniat rolul ac
tiv pe care pot și trebuie să-l joace 
parlamentele la îmbunătățirea clima
tului pe continentul nostru, la cau
za înțelegerii și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și de caldă 
prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu companiei 

olandeze de televiziune V.A.R.A
Sîmbătă, 13 mai 1972, în 

cursul dimineții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe

Harry van den Bergh, comentatorul 
de politică externă al Companiei 
olandeze de televiziune V.A.R.A., 
căruia i-a acordat un interviu.

La primire au participat tovarășii

Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Mi- 
tea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., consilier la Comitetul Cen
tral al partidului.
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Ședința de lucru a Biroului Comisiei 
Centrale de partid și de stat pentru 

elaborarea prognozelor de dezvoltare
Minerul șef de brigadă Vasile Ardelean, de la E.M. Aninoasa, 

sector: Nicolae Ionuț, Viorel Pop, Gheorghe Nagy și Petru Dina,
cu cîțiva ortaci de economico*socială a României

Convorbire cu tov. ing. EMIL MURU, 
directorul minei Vulcan

Ritm viu dc Intracrc
In frunte cu comuniștii, co lectivele miniere ale Văii Jiu iui, aflate într-o efervescență și 

rodnică întrecere, alături de toțj oamenii muncii din țara noastră, acționează in aceste zile de 
mai cu toată stăruința, cu priceperea și capacitatea lor, dovedite în atîtea rînduri, pentru 
aplicarea în viață a înțeleptelor măsuri stabilite de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor pe anul 1972, pentru a întîm- 
pina cu realizări frumoase, cit mai de substanță apropiata Co nferință Națională a partidului, 
pentru înfăptuirea mărețului program, elaborat de Congresul al X-Iea, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Realizările remarcabile obțin ute în ultima vreme de harni
cul colectiv al minei Vulcan, preocuparea manifestată, concretizată în rezultate bune atit din 
punct de vedere cantitativ cit și calitativ, ne-au determina' să ne deplasăm la fața locului 
și să ne edificăm asupra căilor pe care s-a mers pentru ca în ceputul redresării, al înfăptuirii 
ritmice a sarcinilor de plan, să poată fi posibil. Convorbirea avută cu tov. ing. EMIL MURU 
directorul minei, ne-a clarificat, în mare măsură problema 
lizat pentru atingerea obiectivelor pe care și le-a propus.

modului cum colectivul s-a mobi-

lo tonte
colectivele miniere

— De la început se cuvine 
să evidențiez o realitate care 
mă bucură și ne dă tuturor o 
mare încredere ■ întregul colec
tiv mineresc de aici se află an
gajat plenar în acțiunile pe ca
re le întreprindem, menite să

ță (doar 1) potențială, dacă nu 
le concretizăm la timpul opor
tun — în baza eforturilor înge
mănate ale întregului colectiv 
— totul devine apă de ploaie. 
Sau nici atît, căci și ea rodeș
te... Dat hotărîrile și măsurile

transpună in viață planul de 
măsuri elaborat de noi, în sco
pul redresării situației minei și 
at întăririi în capacitățile nor
male de producție. Căci, oricît 
ne-am strădui să realizăm stu
dii frumoase, să stabilim mă
suri bine chibzuite, de eficien-

închise în dări de scamă, în 
planuri și în dosare, fără a fi 
„însămînțate“, nu vor da nicio
dată rod.

— Ca să „rodească7 și discu
ția noastră am dori să ne indi
vidualizați cîteva acțiuni con
crete întreprinse în ultimul

timp de comitetul oamenilor 
muncii.

— In primul rinei. am urmă
rit creșterea capacităților de 
producție și plasarea efectivului 
în conformitate cu aceasta. 
In ianuarie, de exemplu, cînd 
E.M. Vulcan și-a realizat sar
cinile de plan doar în propor
ție de 93.1 la sută, s-au prestat, 
în medie, pe zi, cu circa 14 la 
sută mai puține posturi decît era 
planificat. De asemenea, în fe
bruarie, plasarea în cărbune s-a 
situat cu 100 de posturi sub cea 
prevăzută. Incepîncl eu luna a- 
prilie, cînd mina și-a onorat 
sarcinile de plan în proporție 
de 100 la sută (N.S.R. S-a obți
nut un spor de 17 tone), starea 
de lucruri s-a îmbunătățit prin 
reintrarea în producție a abata
jului frontal din stratul 15, sec
torul IV și prin intensificarea 
lucrărilor de pregătire din stra
tul 13. blocul VII, frontal care 
urmează să intre în funcție în 
cea de-a doua decadă a lunii 
mai. Această creștere a liniei de 
front nu și-ar fi atestat virtu
țile, dacă nu s-ar fi completat 
și efectivul din abataje la plan.

Avînd în vedere extinderea

Continuăm să relatăm fapte ale 
minerilor din bazinul Văii fiu
lui care dovedesc că din cp în 
ce mai multe colective sînt an
grenate în depășirea sarcinilor ce 
le revin în cel de-al doilea tri
mestru al anului, sprijinindu-și 
astfel cu stăruință și hotărîre an
gajamentele asumate în cinstea 
mărețului eveniment din acest an : 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român.

Zi dc zi, prin telefon și scri
sori, sosesc la redacție noi știri 
despre cadența vie a întrecerii și 
emulația arzătoare care a cuprins 
colectivele de oameni ai muncii, 
despre rezultatele bogate in căr? 
bune obținute de vajnicii lucră
tori din adîncul minelor.

500 tone), Eugen . Bodnar
400 tone), Iuliu Deinian
300 tone). De la sectorul III 

Vasile Mereuță are un plus de 
450 tone și Alexandru Mathe 
de 200 tone, iar la sectorul IV 
Vasile Ardeleanu — 200 tone. 
Eforturile conjugate ale colecti
velor din sectoare, sprijinite 
concret de conducerea minei au 
avut ca urmare îmbunătățirea 
producției brigăzilor care nu-și 
îndeplineau planul, ridicarea la 
..linie de plutire" sau chiar de
pășiri, ca de exemplu cele con
duse de Dumitru Fulga, Alexan
dru Vereș și alții.
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> ’ teh. Constantin DANILA

Hărnicie
pe cote înalte 
la brigăzile
aninosene

Convorbire realizată de
Ing. Traian MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)
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Sîmbătă la amiază a avut loc, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ședința de 
lucru a Biroului Comisiei Cen
trale de partid și de stat pen
tru elaborarea prognozelor i'e 
dezvoltare economico-socială a 
României.

Au luat parte secretari ai Co
mitetului Central al P.C.R., pre
ședinți ai comisiilor de progno
ză pe ramură, cadre de condu
cere din economie și aparatul 
de stat.

In cadrul ședinței s-a făcut 
o trecere în revistă a stadiului

elaborării prognozelor econotni- 
co-sociale și s-au stabilit direc
țiile și orientările principala 
pentru adîncirea studiilor care 
să stea la baza acestei acțiuni 
de importanță națională deose
bită.

HOTARIRE
privind sărbătorirea 

a 25 de ani de la proclamarea
Republicii Populare Române

— Cine execută lucrarea asta ( 
Omul cu fața arsă tie soare, 

osoasă, a stat puțin pe gînduri, 
ca pentru a înțelege sensul vor
belor. Apoi, cînd ți-a dat seama 
că întrebarea se rejeră la am
ploarea lucrării pe care echipa 
lui o execută, a zimbit. Parcă 
era un altul; ochii albaștri, se
nini, par a se încălzi. E un băr
bat vioi, nu prea lînăr, dar, așa 
cum le Șade bine maramureșenilor
— toți membrii echipei sînt din 
Ogna Șugatag — înfipt, vorbă
reț, eu privire iscoditoare.

— Lucrarea (! — s-a mirat 
Mihai Tirott, căutîrul parcă să 
lege neștiința mea, de lungimea 
șanțului. Păi, noi ținem de tele- 
construcții, șantierul 309, Craio
va. Tot ce facem are legătură 
directă cu orașul Petroșani, care 
va fi conectat la sistemul națio- 
nal-interurban. Echipa noastră 
are de executat 8 kilometri de 
șanț, adine de 1,3—2 metri. Pe 
strada asta — și îmi arată lungi
mea străzii — am săpat în patru 
zile peste 239 metri liniari. Destul 
de puțin pentru o echipă ca a 
noastră.

„Echipă ca a noastră !“ încă de 
la primele cuvinte am ajuns să 
mă familiarizez cu „rioi“, „a 
noastră", să le Înțeleg mai bine 
sensul, să gust de fiecare dată
— și cu bucurie mereu sporită
— semnificația ce degajă din ele. 
Optsprezece săpători, zidari, dul
gheri, topografi, toate meseriile 
înmănunchiate in aceea de des
chizători de căi telefonice; opt
sprezece inimi care bat pentru o

echipă, pentru omogenitatea ei. 
Micul, dar harnicul colectiv, a 
lucrat și pe alte trasee.

Oameni. Cu mișcările lor de 
fiecare z.i — legind cabluri, să- 
pînd șanțuri, momind tuburi izo
latoare. turnînd beton; un grup 
tînăr, foarte mulți tineri, risete,

dispute, tăceri. De undeva de sus, 
din buza șanțului: „o figură, măi 
loa’I" Un băiat (loa’) tempera
ment nervos se pare, nu lasă lo
pata pentru o țigară. Aruncă un

Dem. I). IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Stăruința colectivului de la 
mina Artinoasa pentru a întîm- 
pina cu realizări la cotele cele 
mai înalte istoricul eveniment 
al anului — Conferința Națio
nală a partidului — crește cu 
fiecare zi. Birourile organizați
ilor de bază desfășoară o susți
nută muncă politică de la om 
la om în toate compartimente
le de activitate, iar conducerea 
tehnică a sectoarelor întreprin
de măsuri concrete și eficiente 
în direcția creării tuturor con
dițiilor de lucru, pentru ca mi
nerii să-și depășească angaja
mentele luate în cinstea măre
țului eveniment. Rod al acestei 
munci pe linie politică și tehni- 
co-administrativă îl constituie 
deosebitele realizări obținute pe 
luna în curs de colectivele sec
toarele și ede ale brigăzilor. 
Doyă din cele patru sectoare de 
producție ale minei au la ora 
actuală plusuri însemnate dc 
tone de cărbune date peste plan 
sectorul 1-1000 tone și sectorul 
III-650 tone, ca urmare a creș
terii randamentelor pe sector 
cu 100 și respectiv 320 kg/post. 
Din cadrul sectorului I pe pri
mele locuri în întrecerea orga
nizată pe mină se află brigăzi
le conduse de Petru Roman

® Angajamentele 
prind viată

Minerii conduși dc 
brigadier Ștefan Ghioc, 
torul III al exploatării 
Dîlja, s-au angajat ca 
finele acestei luni să 
cu 500 tone de 
mult decît Ii 
sarcina de plan. Pînă acum har
nicul colectiv al brigăzii, orga- 
nizîndu-și eficient munca schimb 
de schimb, a reușit să producă 

'din angajament peste 300 de 
tone. Activitatea lor — așa cum 
au hotărît — se va .concretiza 
la sfîrșitul lunii prin 220 ml de 
avansare, în cele două aripi ale 
abatajului cameră în care lu
crează. Randamentul cu care 
au lucrat pe această primă pe
rioadă a lunii este cu 1 300 
kg/.post mai mare decit cel pla
nificat. Conducerea schimburi
lor o asigură minerii Matei Todi- 
că, Mihai Ene, Constantin Truș- 
că și Dumitru Perju.

tînărul 
din sec- 
miniere 
pînă la 
extragă

cărbune mai 
s-a stabilit prin

® S-a cîștigat 
un ciclu
după 10 zile

In abatajul frontal orizontal 
din stratul 3, sectorul II al mi
nei Pctrila, minerii și-au con
centrat toată activitatea, spriji
niți de conducerea tehnică a 
sectorului și mobilizați de orga
nizația de partid, pentru a de
păși pînâ la sfîrșitul lunii 60

(Continuare in pag. a 3-a)

O echipă de oameni

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste au adop
tat recent Hotărîrea cu privire 
la acțiunile ce se vor organiza 
în întîmpinarea aniversării a 
25 de ani de Ia proclamarea Re
publicii Populare Române — 
victorie de seamă a poporului 
nostru în lupta pentru libertate, 
democrație și progres social.

Act de însemnătate istorică în 
viața țării, ideal pentru care au 
militat forțele cele mai înain
tate ale societății, în frunte cu 
Partidul Comunist Român, abo
lirea monarhiei și trecerea 
întregii puteri de stat în mîini- 
le clasei muncitoare, în alianță 
cu țărănimea și cu celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, au 
marcat o etapă superioară în 
dezvoltarea statului român, în 
desfășurarea revoluției popu
lare, instaurarea celei mai de
mocratice forme de guvernă- 
mînt din istoria națiunii noas
tre, trecerea la înfăptuirea re
voluției socialiste.

In cei 25 de ani care au trecut 
de la proclamarea Republicii, 
socialismul a învins definitiv 
în România, deschizînd o epocă 
de progres rapid în viața 
porului, siluind România 
rîndul națiunilor cu cea 
dinamică dezvoltare, pe un
demn între popoarele lumii. In 
acești ani, au cunoscut un pu
ternic avînt forțele de producție 
ale țării, știința, tehnica. învă- 
țămintul și cultura, s-au schim
bat fundamental condițiile de 
viață ale poporului, oamenii 
muncii au devenit cu adevărat 
stăpîni în (ara lor, participind 
tot mai activ la conducerea a- 
cesteia. la adoptarea si înfăp
tuirea hotărîrilor și mă'-urilor 
care privesc viitorul ei. Reali 
zările dobîndite demonstrează 
în chip elocvent înaltul rol con 
structiv al statului socialist ca
re, sub conducere-' clarvăzătoa
re a Partidului Comunist Ro
mân. a mobilizat talentul și e- 
nereiq oamenilor muncii, capa
citățile lor creatoare în vederea

sociale și

din țara 
maghiari

po- 
în 

mai 
loc

ridicării economice, 
spirituale a patriei.

Oamenii muncii 
noastră — români, 
germani și de alte naționalități
— întîmpină sărbătorirea Repu
blicii în condițiile avîntului 
creator și muncii însuflețite 
pentru înfăptuirea mărețelor o- 
biective ale programului făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, elaborat de 
Congresul al X-Iea al partidului 
și ale programului adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971 privind dezvoltarea 
conștiinței socialiste și așezarea 
relațiilor sociale pe principiile 
eticii și echității socialiste.

In întîmpinarea celei de-a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii, organele și organiza
țiile de partid, de masă și ob
ștești, toate organismele și insti
tuțiile reunite in cadrul Fron
tului Unității Socialiste vor des
fășura o susținută muncă po- 
litico-educativă în vederea mo
bilizării oamenilor muncii dc 
la orașe și sate la înfăptuirea 
sarcinilor economice, social-cul- 
turale Pe acest an și buna Pre
gătire a condițiilor în vederea 
realizării planului Pe 1973, a 
punerii tot mai depline în va
loare a energiilor și marilor 
capacități creatoare de care dis
pune poporul nostru pentru con
tinua dezvoltare și moderniza
re a producției și a tehnicii de 
producție, pentru ridicarea pa
rametrilor tehnico-economici și 
calitativi ai produselor, pentru 
sporirea eficienței întregii acti
vități economice. Organizațiile 
de partid, sindicale și de U.T.C.
— din unitățile industriale și 
de construcții vor acorda o 
atenție deosebită folosirii rațio
nale a capacităților de produc
ție, a materiilor prime și ma
terialelor, a timpului de lucru, 
reducerii cheltuielilor de Pro
ducție și ridicării productivită
ții muncii punerii în funcțiune 
la termen și la parametrii pro
iectați a noilor obiective de 
investiții, iar în unitățile socia
liste din agricultură, executării

la timp și la un nivel calita
tiv corespunzător a lucrărilor a- 
gricole, înfăptuirii prevederilor 
programelor naționale de îmbu
nătățiri funciare și dezvoltare a 
zootehniei.

întreaga activitate politico-e- 
ducativă. care va avea Ioc în 
această perioadă, se va desfă
șura sub semnul pregătirii Con
ferinței Naționale a P.C.R. și în
făptuirii hotărîrilor sale.

La casele de cultură, cluburi, 
cămine culturale, în întreprin
deri, instituții, școli și facultăți, 
organizațiile din componența 
Frontului Unității Socialiste, 
sub conducerea organelor dc 
partid, vor organiza în lunile 
noiembrie și decembrie a.c. ma
nifestări cultural-educative și 
artistice într-o mare diversitate 
de forme — expuneri, simpo
zioane, întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, expoziții de 
cărți, gale de filme, spectacole 
și concerte — prin care să se 
prezinte realizările dobîndite de 
poporul român, sub conducerea 
partidului, în dezvoltarea eco
nomiei, invățămintului. științei 
și culturii, prestigiul de care 
se bucură România pe plan in
ternațional precum și perspec
tivele pe care le deschide tutu
ror oamenilor muncii înfăptui
rea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

întreaga activitate educativă 
va urmări cultivarea în rîndui 
maselor de oameni ai muncii a 
dragostei față de patrie, de 
partid și popor, a internaționa
lismului socialist, a prieteniei 
frățești dintre oamenii muncii 
români și cei aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, apli
carea consecventă a programu
lui de educație comunistă, a- 
doptat de plenara C.C al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971

Uniunile de creație vor stimu
la creatorii — potrivit planuri
lor lor de activitate — la rea
lizarea unor lucrări literare, de

Orientare lipsită de vigoare în activitatea
de masă din Loneacultural-educativă

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

știe trece pe lingă el fără in- 
nimic nu-i afirmă identitatea, 
nu-ți atrage atenția că, de 

te afli lingă o instituție de

dirzi, deschizători de căi spre viitor 
Foto : I.

întreagă poi 
activități cu 
acestea fiind 
periferice. In 
cipale de realizare și dc creștere 
productivității muncii", dar numai 
pentru școala de calificare; 13 mai 
— prezentarea cărții „Conducte c- 
lectrice" la sectorul electromecanic. 
Pentru exploatarea minieră din Lo
nea, absolut nimic în acest sens, deși 
se află, fără îndoială, destule lu-

In viața orașelor din Valea Jiu
lui cluburile sindicatelor sînt insti
tuții de cultură cu caracter com
plex, a căror principală sarcină este 
influențarea modului de a gîndi al 
oamenilor, pentru introducerea prin
cipiilor de muncă și viață socialiste. 
Ele sînt chemate, totodată, să con
tribuie la realizarea obiectivelor de 
plan, prin mijloace specifice, iolo- 
sind forma atractivă a concursuri
lor, a dezbaterilor între colegii de 
muncă. Urmărind activitatea clubu
rilor pe o perioadă, mai îndelun
gată se desprinde cu ușurință o 
concluzie indicînd unilateralitatea 
organizatorică, necunoașterea cerin
țelor speciiicc localității, orientarea 
spre acțiuni mai facile, care nu im
plică nici un efort de concepție.

Clubul sindicatelor din Lonea. Cel 
ce nu
teres : 
nimic 
fapt,

cultura. Liste un anonimat deplin 
din care doar arareori au existat 
timide tentative de ieșire. Este el, 
clubul, o prezență vie și pasionantă 
în viața locuitorilor ? Cum răspunde 
foarte importantei sale misiuni ? O 
analiză a conținutului manifestărilor 
din această lyină este edificatoare și 
foarte grăitoare pentru o anume op
tică, inactuală. Programarea cutărei 
isau cutărei activități trebuie să fie 
un reflex nemijlocit al realității. 
Este inexplicabil cum într-o lună 
*------- - - ■ avea loc doar două

caracter economic, și 
destul dc neînsemnate, 
5 mai — „Căile prin- 

a

crini ce merită a fi limpezite, dis
cutate, dezbătute, într-un cadru or
ganizat pe care clubul arc o- 
bligativițatea să-l creeze. Sărăcia și 
conținutul limitat al acestor mani
festări exclud posibilitatea unei fun
damentări științifice a activității 
cultural-educative dc masă în Lo
nea, cunoașterea concretă și nuan
țată a cerințelor colectivității.

lată, de la trecerea exploatărilor 
miniere din Valea Jiului la progra
mul de lucru de 6 ore, s-au scurs 
mai bine de 5 luni. Clubul sindica
telor din Lonea, in acest timp, tre
buia să-și schimbe concepția și struc
tura programului de activitate, tre
buia să-și regleze activitățile în func
ție de timpul liber al minerilor. Noul 
program de muncă oferă minerilor 
mai mult timp liber, deci și clubu
lui mai multe posibilități de a-i a- 
trage spre acțiuni utile și individu
lui, fi producției. O instituție de 
cultură trăiește prin și pentru om,

ea trebuie să ducă o adevărată stra
tegie metodologică pentru a-i forma, 
dar să le ofere ceva de calitate, nu 
un perpetuu program de divertis
ment. Din programul de activități 
al clubului nu se vede cîtuși de 
puțin că minerii din Lonea lucrea
ză 6 ore, au mai midi timp pe ca- 
re-l pot consacra pregătirii profe
sionale. să spunem, element preg
nant și necesar în condițiile pro
gresului tehnic susținut.

In aceste condiții, clubul nu mai 
este un sprijin eficient al probleme
lor de producție din Lonea.

O altă latură a activității o con
stituie educația politică, ideologică. 
Au fost planificate cinci acțiuni, 
dintre care doar două (la cabine
tul de științe sociale al E. M. Lo
nea) au un caracter mai profund,

(Continuare în nap. a 4-a)

CRONICA
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Emilian Dobres- 
cu a fost numit în funcția de mi
nistru secretar de stat și prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.
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Contribuții la cu- 
noașterca marelui 
rege DECEBAL
Din lumea științei și 
tehnicii
REBUS
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'Potrivit inscripției descifrate pe o a doua: 
Tabula Traiana, descoperită pe malul iugoslav, 
cu prilejul construcției barajului de la Porțile 
de Fier, Dunărea a fost deviată în anul 101 pe o 
albie nouă, după un plan al vestitului arhitect 
Apollodor din Damasc. Documentul arheologic 
elucidează definitiv modul ingenios în care ro
manii au reușit să ridice pilonii podului, peste 
care au trecut cohortele imperiale, spre a pă
trunde în Dacia. Datorită unui canal, lung de 3 
km, ale cărui urme au fost recunoscute în apro
pierea localităților Kladovo și Sip, nivelul a- 
pelor fluviului a fost diminuat în albia natura
lă, ușurând și urgentînd munca pietrarilor care 
edificau picioarele podului. Echipe speciale au 

stînci,retezat, totodată, vîrfurile numeroaselor 
care periclitau navigația galerelor.

*

!

La Baia Mare există cerul cu cele, mai 
nopți senine din țară ? Cu atitea stele 
Luna de pe firmament, orașul pare propice ina- 
moraților, dar și... astronomilor. Acesta a fost 
de fapt unul dintre principalele criterii care au 
stat la baza alegerii urbei ca reședință a celui 
mai nou observator din (ară. In cadrul viitorului 
observator, ale cărui clădiri sînt în curs de fi
nisare, se vor putea face observații asupra sis
temelor solare, cu ajutorul unui modern teles
cop, al unei lunete ecuatoriale și al altor apa
rate perfecționate.

multe 
și cu

★

2 milioane 
de atmosfere 
în laborator

Beton cu sticlă
O firmă de construcții din 

New Jersey colectează sticle 
sparte, care în general nu mai 
sînt reluate de distribuitori, 
pentru a le îngloba în blocurile 
de beton destinate construcții
lor. Sticlele sînt sfărîmate în

Vechiul ceas montat pe frontispiciul clădi
rii primăriei orașului Galați, în anul construc
ției sale (1904), a încetat să mai fie un simplu 
element de decorație ? Un colectiv de specialiști 
în orologerie l-au reparat și l-au înzestrat cu 
un mecanism muzical. El anunță ora exactă, pe 
care o marchează cu un fragment din cunoscu
ta melodie „Valurile Dunării", cumpusă după 
cum se știe de Ivanovici, la Galați.

I 
I
I

Numele vestitului rege al 
dacilor, Decebal, nu are 
legătură cu acele nume 

din antichitate care aveau ter
minații asemănătoare cu nume
le vestiților generali cartaginezi 
Hanibal ori Asdrubal. Aceste 
nume au un sens numai în 
limba feniciană, limbă care 
se vorbea la Cartagina (termi
nația „bal" — după unii isto
rici — provine de la numele 
divinității semite supreme i 
Baal. Dar, se pare că nu este 
așa, deoarece Hanibal. de pildă, 
înseamnă în limba feniciană 
„cel miluit de zeu").

Sensul numelui regelui da
cilor are cu totul o altă origi
ne. explicată prin limba traco- 
dacă. Tn numele Decebal (în la
tinește Decebalus) se disting 
două părți : «lece și balus. Ba- 
lus. este o variantă a cuvântu
lui traco-frigian bales care în
seamnă „rege" și car^ se mai 
întâlnește în unele denumiri a- 
semănătoare din alte limbi in- 
do-europene și conține semni
ficația de ..mare", ..puternic".

Prima parte a numelui lui 
Decebal, „dece", prezintă o în
rudire de sens cu sanscritul 
„Dacasya" — „vrednic de sti
mă" sau ..vrednic de venerație", 
cu grecescul ..Dokimos" •— „sti
mat". cu termeni latini „Decus" 
—• „podoabă". ..cinste". ..Deco- 
rlis" — ..frumos", ce se mai re

cunoaște în numele marelui 
preot a! geților Deceneu din 
vremea lui Burebista.

Același fenomen lingvistic îl 
întîlnim și în unele nume trace 
ca Decyda, Decys, ori prin va
riante Doko. în numele regilor 
traci Sparadokos. Medokos. A- 
madokos.

Dacă reunim cele două părți 
ale numelui lui Decebalus, a- 
vem sensul de „rege respectat"

războiul daco-roman (105—100). 
Tiberius Claudius Maximus. 
Conform obiceiului antic, in
scripția vorbește despre cariera 
militară a acestuia, dar impor
tant este pentru noi finalul i 
.... A fost subofițer în ala a IT-a 
(denumirea unei formații mili
tare romane condusă de călr< 
divul Traian, de care a fost fă
cut și cerceluș în războiul dacic 
si onorat de două ori cu distinc-

CONTRIBUȚII LA CUNOAS-
f »

TEREA MARELUI REGE

sau „principe ilustru".★
In urmă cu șase ani, la Gram

men, sat grecesc din apropi
erea localității antice Phillipi, 
s-a descoperit o stelă funerară 
care pentru istoria țării noas
tre prezintă o importanță deo
sebită.

Stela funerară, scoasă la ivea
lă în urma unor îndelungate 
săpături conduse de arheologul 
american Michael P. Speidel, 
profesor la Universitatea din 
Honolulu (S.U.A.), reprezintă o 
inscripție săpată pe piatra de 
mormânt a unui veteran din

ții pentru vitejie în războiul 
dacic și în cel parthic și de că
tre același a fost făcut decu- 
rion în aceeași ala deoarece l-a 
prins pe Decebal și i-a dus lui 
Traian capul, la Rannistorum.. ".

Desigur, după cum se cunoaș
te, Tiberius Claudius Maximus 
nu l-a prins pe Decebal ci doar 
l-a ajuns din urmă, deoarece, 
așa cum afirmă și istoricul an
tic Dio Cassius, precum și măr
turia unor scene de pe Colum
na traiană, Decebal s-a sinucis, 
iar veteranului respectiv nu i-a 
rămas decît să-i ducă lui Traian 
capul regelui dac.

Importanța inscripției rezi
dă în faptul că, în primul rînd, 
ea ne informează despre nume
le celui ce comanda ceata călă
reților trimiși pe urinele lui De
cebal. și. în al doilea rînd. nu
mele localității în care, sau 
lingă care se afla Traian la ter
minarea războiului. Pînă acum, 
însă, localitatea Rannistorum 
nu a fost identificată. Arheolo
gul american crede că ar fi vor
ba de o mică localitate de lîngă 
Alba Tulia.

•f-

A avut Decebal urmași ? Se 
pare că da. Una din ultim„,e 
.scene ale Columnei lui Traian 
înfățișează un episod intere
sant : după o urmărire drama
tică. soldații romani reușesc să 
prindă doi copii daci, în vîrstă 
de aproximativ 10—15 ani. Gri
ja soldaților de a-i prinde vii 
demonstrează că aceștia erau 
fii de nobili. (Amploarea în
toarcerii în triumf la Roma se 
măsură după numărul prinși
lor nobili) Gnm sculptorul Co
lumnei acordă o mare atenție 
acestui episod, s-ar putea ca a- 
cești eonii să fi foit ai lui De
cebal. Mai mult, nu se știe deo
camdată nimic despre oi. (Cei 
doi eroi — Meda și Cotyso — 
care apar în filmul; „Dacii", țin 
r’e fantezia scenaristului Titus 
Popo viei).

C. DROZD
Oameni do 

Osaka au reușit 
dc dc 2 milioane de atmosfere. In acest scop ei 
«u realizat în mod special o instalație sferică.

Instalația prezintă interes pentru geofizi
cieni și astrofizicieni. Deoarece presiunile 
route sînt comparabile cu cele existente în 
irul Pămîntului (3,5 milioane atmosfere), 
temperatura ajunge la 2 000 grac’e Celsius, 
dc posibilă reproducerea în laborator a fenome
nelor care au loc în centrul planetei noastre. 
Savanții apreciază că presiunea de 2 milioane do 
atmosfere ar fi suficientă și pentru obținerea 
hidrogenului metalic care, așa cum se presupu
ne, este o componentă a planetei Jupiter.

știință de ia Universitatea 
să obțină în laborator o presiu-

din

obți- 
ccn- 

iar 
devi-

prealabil, și cioburile foarte 
mici îndeplinesc rolul pietrișu
lui la fabricarea betonului. Blo
curile astfel constituite sînt tur
nate sub mare presiune și pre
zintă bune performanțe meca
nice. precum și o slabă capaci
tate de absorbție a apei.

avionului

Si Soarele
are calote polare
Un raport publicai re 

cent intr-un buletin al 
N.A.S.A. afirma ca și 
Soarele are „calotele 
sale pol ar e** similare cu 
cele ale Pămîntului 
planetei Marte

Deși ele nu sînt atît 
de reci ca cele ale pla
netelor menționate, tem-

5/

peratura lor este esti
mată la un milion de 
grade, ceea ce reprezin
tă jumătate din tempe
ratura „normală" a Soa
relui, un sfert- din aceea 
a zonelor de turbulență 
și a zecea parte din 
temperatura centrelor de 
erupție a petelor solare.

Avionul „Tu—154" va putea 
într-un viitor apropiat la bord 
230—240 pasageri. In acest scop, 
fuselajul va fi alungit. Preciza
rea a fost fâcutâ de proiectantul 
șef al avionului, D. Marko.

In prezent, „Tu-154" poate lue 
la bord cel mult 164 pasageri 
Calculele au arătat că, în nouo 
variantă, avionul își va menține 
bunele sale calități de zbor. Vi
teza sa de croazieră atinge 1000 
km/oră. Pe rute de distanță 
die se apreciază că el este 
rapid, mai economicos și 
confortabil decît predecesorii săi-

za

„Tu-154

Perspectivele

Vedetele

999

r.

de cinema îi sîcîie 
pe bieții campioni, 
că au început să se 
pozind cu dezinvol- 

niște veritabile vedete.' 
căutare

pozează
campioane

din 
din 

opresc inde- 
campioni

Șampanie (1)..
Anul 1971 a fost fast 

pentru viticultorii și ne
gustorii din Champagne : 
cifra vînzărilor s-a ridi
cat la 116 426 256 sticle 
față de 102 224 090 în 
1970, reprezentînd un 
spor de 14 la sută. Po
trivit Comitetului inter- 
profesional al vinului 
din regiunea Champagne, 
acesta a fost cel mai 
mare număr de vînzări 
din ultimii 25 ani.

De menționat, totuși,

că exporturile de vin din 
această regiune nu 
crescut, în 1971, 
cu 10 la sulă -
de 15,5 la sută în 1970. 
Principalul client al 
Franței rămîne Anglia 
(7,3 milioane sticle pe 
an) după cum urmează 
Italia (6,6), Belgia (4,5), 
S.U.A.
trai în
— 3,7
4,5 in
(1,8) și Elveția (1,5).

(care a înregis- 
1971 o scădere 

milioane față de 
1970), R.F.G.

Șampanie (2)

ORIZONTAL : 1) Apără culorile Progresului... — ... și la 
Dinamo (tineret) ; 2. Pe lingă bară — Reprezentativă ; 
Echipă sovietică — La grămadă I 4. La Havana I... — .. 
campion — Minge la meci ;... 5. ...intrată în poartă.. 
.... la Vasas I 6. Mafa ( nu joacă in A I) — Una din A — In 
plasa porții ; 7. La Călan ! — Teren pe extreme — Rapidist 
cu renume ; 8. înainte la Crișul... — ...de negăsit ; 9. In lot
că ! — Argeșul.. — ...iubit demult ; 10. Din bară I... — 
Ia portar... — ...din careu ! ; 11. Fost campion — La 
Craiova.. (2. ...și la Crișul — Minge la portar.

VERTICAL : 1. Cunoscut arbitru internațional — înain
taș rapidist; 2. Lovitură de la 11 mi — Echipă... Roșie din 
capitală ; 3. Pe fază... ! — ...Ia Arad I — La Adam ! 4. Tem
plul fotbalului sud-american — La Adamache 1 5) Lemn ne
gru — Din vechea gardă a Progresului 6. Teșite ! La Iași 
ți la Rapid (tineret) — Vine Pantea !... 7) ...și Datcu !... 
...in apărare I — Umblă la mersul Rapidului ; 8. Fază 
gol... ta portar — La Dărăban ! 9) Un suporter fanatic 
Portar timișorean ; 10) Cîntă și... joacă la Vasco — Joacă 
Ia „U“ Cluj — La Galați !; 11) Afară... de teren ! —
U.T.A. !... — ...un înaintaș hărțuit; 12) Joacă la Jiul.. — 
la Electro put ere.

„Salonul agriculturii" 
marele palat al expozițiilor 
Paris, vizitatorii se 
lung să admire niște „ 
ai Europei" foarte simpatici. Fa
ce senzație un frumos cocoș alb 
cu ușoare pete gri și creasta ca 
focul, care a ieșit învingător din 
cei 300 de „concurenți" din mai 
multe țări europene. Un iepuraș 
englez, alb, cu urechi negre, a 
învins aproape 1000 de „concu- 
renți" I

Nenumărați reporteri fotografi 
și operatori 
toată ziua 
care se zice 
obișnuiască, 
tură, ca 
Au mare căutare Fario, taurul 
alb de 1283 kilograme, precum și 
frumoasa Chatarelle (990 kg.) în
soțită de micuța sa vițelușe (90 
kg). O adevărată vedetă este însă 
un taur negru cu picioare albe 
de rasă Moine-Anjou (1416 kg), 
care a fost campion și anul trecut 
și speră să invingă și la anul I

Preparat
experimental

CIORANU

anticanceros
La Universitatea Carolina din 

Praga s-a realizat un preparat 
din platină care vindecă cancerul 
la șoareci.

Tumori maligne au fost implan
tate unor șoareci impărțiți in do
uă grupe. Opt zile mai tîrziu, 
șoarecilor dintr-una din grupe li 
s-a injectat noul preparat, 
praape imediat după aceea 
plantul canceros a început

Cafeaua nu

Cu prilejul sărbătoririi bicentenarului 
sej „Clicquot", în Franța a fost instituit premiul 
„Vcuve Clicquot" în semn de omagiu celei ca
re la 27 ani lansa Pe piața europeană una dintre 
cele mai prestigioase mărci de șampanie. Desti
nat să recompenseze o femeie care a făcut o 
carieră ieșită din comun, acest premiu a fost 
decernat anul acesta doamnei Gisele Picaud, în 
vîrstă de 40 ani, care conduce <5 echipă de băr
bați și lucrează pe șantiere de construcții, în 
mod tradițional inaccesibile femeilor franceze.

POST
RESTANT

Rene foseph de Gre- 
vellac, mecanic de o 
dragă, a găsit pe ma
lul Senei o casetă de 
zinc. Deschizînd-o el a 
descoperit în 
scrisori scrise 
ani în urmă.

ea 540 
cu 101 
In 1871,

dispară și a dispărut integral du
pă două săptămîni. Toți șoarecii 
s-au însănătoșit după o lună.

Șoarecii din grupa de control 
au murit de cancer după un in
terval de 20 zile.

efectul alcoolului
Părerea larg răspindită după care consumul de cafea ar 

risipi efectul alcoolului și ar limpezi mintea conducătoru
lui auto este eronată. Psihologul profesor Gustav A. Lienert, 
din Dusseldorf R.F.G. a supus recent unei comisii compuse 
din peste o sută de oameni de știință din 16 țări dovada că, 
după consumul de alcool, cafeaua este dăunătoare. Consta
tările profesorului Lienert au fost confirmate și întregite și 
de alți oameni de știință. Alcoolul și cofeina constituie fie
care in parte un risc pentru conducătorul auto. Combinate, 
efectele lor se însumează. Avertismentul împotriva încercă
rii de a combate efectul alcoolului cu cafea nu se adresează, 
însă numai șoferilor, ci tuturor. Cu prilejul unor experiențe, 
s-a constatat că profunzimea somnului scade în cazurile în 
care s-a consumat cafea după alcool. Aceasta reprezintă o 
pierdere de somn, căci băutorul de cafea adoarme adine a- 
bia în clipa în care ar trebui să se scoale.

Alți oameni, asupra cărora cafeaua are un efect soporific, 
care beau in toiul nopții o cafea și apoi pot dormi adine, 
sint expuși altei primejdii, după părerea medicilor, și anume 
in cazul in care conduc o mașină, riscă să adoarmă la vo
lan ,

centenarilor
Republica Sovietică 

Socialistă Autonomă \b- 
hază este considerată 
[ara centenarilor In
tr-adevăr, 2,58 la sută 
din întreaga populație 
are vîrstă de peste 90 
de ani. De pildă, în sa
lul Dzhegerda, 71 băr
bați și 110 femei au în
tre 80 și 90
19 au trecut 
peste sută !

In această 
omul este
bărbat în toată puterea 
cuvântului pînă la virsla 
de 90— 100 ani. Numai 
după ce trece de acest 
pisc, i se poate spune, 
cu jumătate de gură, 
bălrîn I Acolo nu există 
termenul „cutare și-a în
cetat activitatea, s-a re

de ani, iar 
de midi

republică,
considerai

în timpul asediului Pa
risului de către prusaci, 
oficialitățile poștale din 
capitala Franței au în
cercat să expedieze poșta 
pe apele fluviului; la 
propriu și la figurat, în
cercarea a eșuat...

0 soluție a la Solomon
names Stultz, un locuitor din Detroit, câști

gase la curse suma de 130 000 dolari..Auzind dc 
această pomană, ex-soția sa (foarte de curînd di
vorțată) a revendicat jumătate din această sumă, 
pe motiv că biletul cîștigător făcea parte din 
bunurile lor comune. Din fericire, în oraș s-a 
găsit un Solomon, judecătorul, care, c’înd cîștig 
de cauză soției, i-a acordat, ca parte ce i se 
cuvine, suma d,e 1.5 dolari — adică jumătate din 
prețul de trei dolari al biletului cîștigător.

fAPONlA : !n curînd pe pia
ța japoneză și internațională va 
fi pus în vînzare un nou tip de 
aparat TV realizat de compania 
tehnică japoneză „Hitachi". A- 
cest nou tip de televizor, unic 
în yî nilul aparatelor de acest fel 
din întreaga lume, este alcătuit 
din două ecrane de dimensiuni 
diferite : pe ecranul cel mai ma
re, programul de televiziune se 
va derula în mod normal, în 
timp ce pe celalalt ecran, ale că
rui dimensiuni sînt mai mici, te
lespectatorul va putea întrerupe 
imaginea la secvența care-l va 
interesa în mod deosebit, cu a- 
jutorul unui disc magnetic special. 
Această operație de imobilizare 
a unei, secvențe se va putea re
peta de cîle ori va fi nevoie, prin 
simpla acționare a acestui disc 
magnetic „de memorizare11

In foto : Un astfel de televi- 
zqy, pc ecranele căruia se pot 
vedea doua secvențe ale unei 
imagini; pe ecranul din dreapta, 
imaginile se succed în continuu, 
în timp ce pe ecranul sting, telc- 
spectatoarea a oprit derularea fil
mului la o anumită secvență, pe 
care o menține prin acționarea 
discului magnetic.

tras la... pensie". Mun
ca. fiecare după putere 
și pricepere, este preocu
parea centrala a oricărui 
om pînă la adinei ba- 
trinețe.

Iniîlnindu-l într-o zi 
pe un anume Zantari 
din satul Tamish, pe ca
re îl credea în vîrstă de 
cel mult 70 dc ani, un 
reporter i-a ural sa a- 
junga la 120; Z an lari 
s-a cam supărat, spunînd 
că nu se aștepta să ir se 
dorească să mai trăiască 
doar un an. căci în rea
litate el. avea 119 am 
bătuți pe muche!

Brînzeturile, laptele, 
legumele și fruct el< 
proaspete sînt alimente 
le de bază ale acestor 
oameni. Deși țara este 
una din principalele 
producătoare de tutun, 
băștinașii fumează ex 
trem de puțin. Nu beau 
nici ceai, nici cafea. Sin 
gura băutură, la diferi
te ocazii, 
special, 
denumii 
vie" 
căutare 
leaguri, 
ne fiind de veacuri atot
puternică...

este un vin 
ușor alcoolizat, 

„apa viței de 
Zahărul n-are 
pe aceste me
ni ier ea de albi-

l-n rucsac mai virstnicel 
Și altul mai tinerel 
Au pornit în drumeție 
Ca turiști — 
Asta se știe.
Cel dinții, umblat prin lume, 
Iși luă două costume 
$i-și făcuse-n gînd socoale 
Să aibă cu el de toate : 
Ștergar, ciorapi, perii, săpun. 
Conserve, pită și tutun 

când amicu-i, ce să zic, 
sine n-avea nimic, 
nu transpire — vezi prea bine, 
fie sprinten ca un puf.

Fără poveri, fără năduf
De aceea, cînd pe drum de munte 
Mergea mai lesne, lot în frunte 
li cam vorbea în zeflemea. 
Acelui ce se opintea :
— Ei, nu-i mai bine bădișor 
De mine că-s așa ușor ? 
Nici că-i răspunse celălalt 
Suind spre piscul de bazalt. 
Și merseră încet, agale, 
Neîntîlnind cabane-n cale. 
Așa îneît după vreun ceas 
Se hotărîră Ia popas.
Aici, rucsacul ăla Plin 
Iși așează foarte senin 
Pe un ștergar curat și mare 
Ducatele pentru gustare.
Cel tînăr se uita eu jind. 
Ar fi cerut, dar ne-ndrăznind 
Iși mîngîia carnetul „C.E.C.“ 
Și înghițea vîrtos... în sec !
Ii zise prietenul de drum :
— A, (aci, nu zici nimic acum ? 
Știu un proverb, ți-1 spun și ție 
Ca să-ți mai taie din prostie : 
Rucsacul plin te cam doboară 
Dar cel ce-i gol. zău te omoară 1

Nicolae POP

J
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energic, capacitățile umane și tehnice
pentru onorarea ritmică a sarcinilor de plan
(Urmare din pag. 1)

aleargă pe cer

viitorul Ion Gif-DEAC

tehnice
(Urmare din pag. 1)

asistența mu- 
socialiste din

O 1938 
Gheorghc 

fondatorul 
neurologie 
Congresul

15
S-a

22,50 Mo- 
Buletin de 

Estrada |noe-

în urmă să pască 
de oile Iui...

MAI 
născut pitio-

într-o perioa- 
scurtă, de nu- 

luni, mem- 
de artă

LUPENI — Cultural: 
circului; Muncitoresc: 

în alertă; URICANI :

LA PETROȘANI
I

t 
ț

î

t 
t

t 
t

„Trebuie, întotdeauna, 
să ne cerem iertare cînd 
vorbim despre artă" —■ 
scria Paul Valery. Să ne 
f ie îngăduit a spune ace
lași lucru despre „Latini- 
tas", cu atît mai mult 
cînd sîntem în fața unor 
creații care capătă dimen
siunile unui semnificativ 
act de cultură. Și se mai 
adaugă mesajul 
transmis de cea 
nară generație 
..Antonio Locatell? 
Roma, „Amicii 
U.N.E.S.C.O." cum se in
titulează originalii creatori 
care încearcă să transfor
me arta plastică intr-un 
teren al unui pasionat și

jertil dialog între presti
gioasa cultură latină și 
culturile străine.

De aceea, timp de un 
an, sub îndrumarea aten
tă, competenta și plină de 
responsabilitate a profeso
rilor școlii conduși de 
pro), arhitect Donatello 
Valente, elevii au făcut 
cunoștință cu arta și cul
tura românească, ocupîn- 
du-se în mod special de 
istoria și literatura româ
nă. Preferințele pentru 
creația lui Eminescu și 
Arghezi s-au concretizat 
în lucrări de artă deco
rativă și grafică, unde 
versurile în cele două 
limbi vin să întregească o

scară cromatică armonioa
să.

„Latinitas", cu cele 40 
de exponate, domină ca 
o experiență spirituală și 
reușește să descopere toc
mai punctele de tangență 
cu arta românească, cu 
națiunea pe care ei o nu
mesc „Insula latinității" 
prin originile etnice și 
lingvistice înrudite cu ale 
lor. Expoziția a fost 
inaugurată la București în 
cadrul Liceului de artă 
„Tonitza" și acum par
curge un itinerar prin 22 
de orașe din România, ur- 
mînd ca în 
fie găzduita 
cultură timp

Petroșani să 
de Casa de

de 7

Problematica valorilor 
expoziției nu mai cade pe 
prim-plan, în favoarea in
tenționalității, ist o riceș t e 
și socialmente condiționa
te de autori. Micii artiști 
italieni constituie o clasă 
specială în societate, a- 
ceea a creatorilor cărora 
le revine puterea de a a- 
răla sub o forma palpa
bilă posibilitățile și ne
voile semenilor lor. permi
țând ca arta să fie, în
tr-adevăr, cea mai mare 
bucurie pe care omul și-o 
poate da lui însuși. Pă
trunși de idee a ca fluidul 
spiritual dintre cele două 
culturi — italiană și ro
mânească — nu s-a între-

rupt niciodată, elevii șco
lii „Locatelli** au făurit o 
punte a latinității, care să 
unească și pe mai depar
te cele doua țări.

Putem afirma că inten
țiile micilor italieni sini 
nu numai realizate, ci și 
depășite, deziderat ce l-a 
determinat pe elevul Râul 
Grisolia, de 12 ani, sa 
declare într-un interviu a- 
cordat unei emisiuni de 
radio : „Venind în Româ
nia, am descoperit un lu
cru minunat — acela că 
popoarele noastre suit 
două frunze ale aceluiași 
ram**.

Prof. Teodora JURCA

Aspecte 
de la 

expoziție

nevăzută
Foto :

I. LICIU F
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Soarele răsare la ora 4,49 și 
apune la ora 19,35. Zile trecute 
din an — 135. Zile rămase —

LUNI 15 MAI
Soarele răsare la ora 4,48 și 

apune la ora 19,36. Zile trecute 
din an — 136. Zile rămase —

O casă bună, e firmă de pres
tanță își fac reclamă singure. 
Dar un cinematograf, deși în
trunește calificativele enunțate 
rtre totuși nevoie de reclamă cel
puțin pentru a îndeplini obliga
ți» de a-și informa eventualii 
spectatori.

In fața 
Noiembrie’ 
panou-afiș
suficientă seriozitate 
de a rezista timpului, dar nu în 
aceeași măsură, menirea de

cinematografului „7 
din Petroșani, un 

își îndeplinește cu 
menirea

jnrorma spectatorii despre pro
gramul filmelor. Pe una din fe
țele panoului — cea dinspre ci
nematograf — săptămânal, sau 
bhsăplămînal. după nevoie, pro
gramul e schimbat. Pe cealaltă 
față însă (fața „nevăzută11 din
spre cinematograf) trecătorii a- 
flați pe trotuarul de vizavi, ca 
și cei care vor să vadă în fugă, 
un afiș, din mersul autobuzelor 
continuă să constate și acum (în 
anul 1972) ca și în alți ani (1970 
și chiar 1960, cine își mai aduce 
aminte) absența oricăror afișe, 
» oricărui anunț despre progra
mul zilei.

Recent, am aflat că panoul va 
fi și așa scos din fața cinema
tografului (E strîmb, sau oblic, 
ascunde fața instituției, și nu e 
rentabil cu două 
tru reclamă, alta 
reclamă). Și am 
pentru înlocuirea 
tograf se studiază construirea în 
viitor a unui panou cu o singu
ră față.

Așa face, într-adevăr, o firmă 
de prestigiu..,

fețe una pen- 
pentru contra 
mai aflat că 

lui. la einema-

„n-am timp", scurt și continuă 
munca.

Oameni cu salopete decolorate, 
cu zîmbetul și vorba scurtă pe 
buze, care n-au timp de „șuguit". 
Ceea ce cu cîteva zile înainte era 
pămint neted, a devenit un ca
nal în toată regula. Șt cînd îi 
privești pe Vasile Hoțea, Petru 
Hoțea, Gheorghe Tiron, Gheor
ghe Petran, Petru Birlă, Gheor
ghe .Hoțea, Vasile Hoțea. Florea 

Ion V lasi.ii, 
Ilolea,

Flutăr, Ion Petric, 
Ion Covaci. Gheorgbe 
Vasile Pop, Ion Hoțea sau pe 
șeful de brigadă Ion Bădtțoiu, te 
lași Jurat de comparații. Un co
lectiv harnic, deschizător de 
telefonice.

Dacă am întreba : „Cînd 
li legal la sistemul național-in- 
terurban orașul nostru ?“ ni s-ar 
răspunde : „începutul e făcut". 
Este o primă promisiune. Pelro- 
șaniul este un oraș al viitorului. 
Un oraș care urcă trepte in vi
itor și coboară trepte în amin
tire, cu adausurile lui urbanisti
ce care se împlinesc spectaculos 
cu fiecare zi trecută, menite să 
ilustreze diferența dintre întune
catele timpuri de ieri și viața 
urbană, clocotitoare, de azi. In 
viitorul apropiat acest mini-șan- 
tier al\căilor, va constitui o le
gătură interurbană.

Prezent la fața locului, un foto- 
amator a imortalizat o imagine 
care mi s-a întipărit și mie, pri
vitor al acestui inlantaneu, un
deva în minte, pentru multă vre
me. Nu pentru că ar fi ceva ne
maivăzut. Nu. Ci pentru că în- 
tr-o zi de mai, într-un colț al 
Văii, într-un oraș ca al nostru, 
în care tot mai multe sînt în
ceputurile, tot mai prezent este 
noul, am cunoscut o echipă de 
oameni dîrzi, în salopete decolo
rate, deschizători de căi spre vi
itor.

cai

va

> -d

In răsăritul ca aurul scump
Cînd se trezesc uzinele și ogoarele, 
Oamenii înspre muncă irump 
Odată cu soarele.

Pleacă milioane de stele, să stea
In apele hăului ca-n apa dulbinelor 
Pînă mai rămîne o singură stea 
De-asupra uzinelor...

Ploaia a ucis mieii săi albi
Și le-a vărsat sîngele incolor pe pămint. 
Ca să crească iarba pe cîmpuri 
Pentru mieii cei adevărați.
Pe cerul albastru a mai rămas
Un singur nor mohorît
Ca un asin leneș
Care a rămas
Și s-a pierdut

Un cerb uriaș
Coarnele lui ramificate
Spintecă pădurile de nouri ca plumbul, 
Picioarele-i subțiri ajung la pămint 
Galopîndu-l in ropot!
Un cerb uriaș alergă pe cer
Coarnele lui luminoase se implintă-n pămint 
Botul său umed caută ierbile grase 
Și ogoarele mult roditoare.
In urma sa Vînătorul cu săgeți de aur 
Soarele — zîmbește blind...
Cerbul cu coarne de foc
Cade pe cîmpuri învins de un zimbet.
Slavă ! frumosule Cerb 
învins de un zimbet !

Rusalin MUKEȘAN

CERCUL
DE ARTA
PLASTICA
din
se

Lupeni
a firmă

Iată că, 
dă relativ 
mai două 
brii cercului 
plastică din Lupeni, au 
prilejul de a apărea din 
nou în fața publicului 
amator de pictură din 
localitate, în cea de-a 
treia expoziție. Grupajul 
de lucrări expuse abor
dează semnificative as
pecte ale vieții și rea
lității noastre socialiste, 
idei transfigurate și tre
cute prin filtrul măies
triei artistice. Expoziția, 
care a fost închinată se
micentenarului creării 
U.T.C. și zilei de 1 Mai, 
se înscrie astfel în con
textul artei noastre mi
litante.

De subliniat este fap
tul că între lucrările ex
puse se poate găsi sem
nătura unor tineri pic
tori amatori, fapt care 
semnifică și conținutul 
viguros, tineresc al a- 
ceslei expoziții. Astfel, 
copiii Paul Liane (acua-

reia „CONSTRUIM"), 
Vastle Caila („IN ABA
TAJ") sau J. Barta, E. 
I ilip, Ionel Păun, expun 
lucrări care emană gîn- 
durile și sentimentele lor 
sincere față de anumite 
aspecte ale vieții sociale.

Sînt prezenți și mem
bri ai cercului cu o ac
tivitate îndelungată și 
cunoscută — Dafinel 
Duinea cu linogravurile 
„SPRE INIMA PĂ- 
M1NTULUI" și „CIN- 
TECUL ClOCfRLHIl", 
Andrei Vass — „NE- 
D1.1A", Minerva Pîs, I. 
Hegeduș, Marioara Her
man, Ion lrtmie ș. a.

Expoziția, deschisă în 
holul clubului sindicale
lor din Lupeni, consti
tuie o acțStine lăudabilă 
a membrilor cercului de 
ană plastică ce se ca
racterizează printr-un e- 
jort creator susținut, ce 
transpare în fiecare 
nouă expoziție.

Orientare lipsită de vigoare
cullural-educativă de masă

(Urmare din pag. 1)

celclalte sini prilejuite de comemo
rări, lie de teme cu conținut mai 
minor. Desprindem același caracter 
întîmplător dc muncă și lipsa pers
pectivei. E de neînțeles citm în fața 
acestei situații organizația dc partid, 
comitetul sindical, comitetul U.T.C. 
nu iau atitudine pentru a stăvili a- 
ceasiă mentalitate. Toate aceste or
ganisme, la care să fie atrași și in
telectualii, trebuie să conlucreze pen
tru a oieri certitudinea, unui succes 
în sarcina de mare răspundere so
cială a educării maselor. In. aceasta 
ampla acțiune rolul conducător re
vine organizațiilor de partid care 
trebuie să coordoneze toate eforturile 
și inițiativele. Dar faptul ca activi
tatea cluburilor nu se alia în sfera 
de interese a acestor organisme — 
sau că nu e urmărită în mod con
stant — este probat de un alt as
pect pe cît de surprinzător, pe atît 
de grăitor. In această lună au avut 
loc — și vor mai avea — cam 13 
activități cu caracter distractiv (cele 
mai multe artistice, de agrement). 
O mostră o constituie concursul 
programat pentru 27 mai pe tema... 
„Cine știe fotbal, cîștigă“ ! ~
Iată ce e mai important — fotba
lul ! în locul unui concurs pe te
me educative, 
unul sportiv.
simplu de organizat, 
gîndim prea mult, într-un 
comod și... distractiv.
să amintim că la consfătuirea acti
vului de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politice și cul
tural-educative tovarășul Nicolae 
Ccaușescu arăta ca o parte din a-

șezâminte „au 
dc educație, 

stituții de distracție — 
jâra un 
niind ca 
minele culturale 
devină instituții 
tied, social is rd a 
lorlalți salariați, 
tur or membrilor

Originea orientării greșite a acti
vității Ia clubul din Lonea se află 
în necunoașterea pulsului vieții și 
iiravei colaborări cu organizațiile 
U.T.C., comitetul sindical, organiza
țiile dc partid (și nu trebuie sâ 
scăpăm din vedere că clubul este 
tutelat de exploatarea minieră care 
trebuie să-l coordoneze).. O cerceta
re profundă, concretă, prin sondaje, 
anchete poate li întreprinsă chiar cu 
mijloace locale, dar acuvizîhd pe 
toți membrii din consiliul de con
ducere al clubului. In acest fel pot 
li găsite și modalitățile formale ce 
|e vor utiliza. Și în alte prilejuri

nu atît inșii 
mai mult in

și aceasta 
conținut educativ" subli- 
„cluburile sindicatelor, că

diți sale trebuie sa 
de educație poli- 

muncilorilor, a ce
ri țărănimii) a tu- 
societății noastre"

Da !

economice, mai bine 
De ce ? Pentru că e 

nu cere să ne 
cuvînt e 

Aici c cazul

devenit 
cit

am mai spus-o : conferința searbădă, 
neatractivă e modalitatea cea mai 
uzitată. Dar și cea mai ineficientă. 
Pentru că nimeni nu se străduiește 
să găsească alte forme care să sen
sibilizeze omul și să-l Iacă partici
pant activ, nu inert.

La Lonea este necesară o 
de revitalizare a clubului, prin ca
re să se evalueze și forțele exis
tente. Activitatea culturală de ma
să trebuie să-și construiască acțiu
nile prin limbajul convingător al 
dalelor obiective, al exemplelor ca
re să poată prilejui dezbateri. întîl- 
niri cu cadre din aparatul de partid 
și de stat, încărcate de un pregnant 
conținut educativ. Comitetul orășe
nesc de partid Pelrila, comitetul de 
partid al exploatării miniere Lonea 
trebuie să analizeze activitatea clu
bului din unghiul eficienței educa
tive, să-i evalueze contribuția pe 
care 
sarcinilor 
rale actuale.

acțiune

să-i evalueze
o poate aduce la . îndeplinirea 

economice și social-cultu-.

„Pâeala argat". In 
ora 18, în sala de 
portret pe htnă 
Ernb; Uricani. La 
sala de lectură „Desaga cu bas
me ne place nouă celor mici", 
dimineață de basme.

lectură. „Un 
— Salamon 
ora 10, în

Aninoasa : De 
o du- 
l.uni, 

de is- 
de pe 

La

EVENIMENTE
DUMINICĂ 14 MAI

O 1854 — S-a născut Angliei 
Saligny, inginer constructor și 
om de știință (m. 1925) 0 1957
— 15 ani de la moartea scriito
rului Camil Petrescu
— A murit savantul 
Marinescu, neurolog, 
școlii românești de 
(n. 1863) 0 1921 — 
de constituire al Partidului Co
munist din Cehoslovacia 0 1811
— Proclamarea independenței 
Paraguayului, sărbătoare națio
nală 01955 — A fost semnat, 
la Varșovia, Tratatul de prie
tenie, colaborare și 
tuală între opt 
Europa.

LUNI
0 1838 — 

rul Nicolae Grigorescu (m. 1907) 
0 1848 — Ea Blaj, a avut Ioc 
istorica adunare de pe Cîmpia 
Libertății 0 1955 — Semnarea, 
la Viena, a Tratatului de stat cu 
Austria (U.R.S.S.. Marea Brita
nic. S.U.A., Franța, Austria — 
semnatari), intrat în vigoare la 
27.V1I.1955 0 1855 — S-a născut 
Pierre Curie, fizician și chimist 
francez, cercetător în domeniul 
radioactivității (m. 1906) 0 1945 
— Ziua Victoriei, sărbătoare na
țională a R.S.F. Iugoslavia 
0 1972 — Retrocedarea insulei 
Okinawa de către S.U.A. Japo
niei 0 1960 — A fost lansată, 
în U.R.S.S.. prima navă cosmică.

CASE DIT CULTURA — Pe
troșani. Astăzi, la ora 10, în sala 

spectacole, teatru folcloric

CLUBURI 
la ora 10, astăzi, are loc 
minică cultural-sportrvă. 
15 mai, la ora 18 „File 
torie — 1848, adunarea 
Cîmpia Libertății"; Uw/ctm .- 
ora 10. în sala dc lectură „Car
tea tehnică și dezvoltarea indus
triei miniere". De la ora 19, o 
scară cultural-distractivă; Lonea : 
La ora 18, premiera piesei „O 
zi de odihnă" de V. Kataev; 
Lupeni : I.a ora 10, în bibliotecă, 
„Lupta poporului român pentru 
libertate și independență națio
nală, pentru dreptate socială". 
In 15 mai, la ora 16, o masă 
rotundă cu tema „Pregătirea co
pilului, de către mamă, pentru 
a-și însuși normele morale, pen
tru a-și forma conștiința".

ma in stil personal; PETRII.A : 
Renegata; I.ONEA — Minerul: 
Cele șapte logodnice ale capora
lului Zbruev; ANINOASA : 
Anna celor 1 000 de zile, seriile 
I—II; VULCAN : Saltul; PA- 
ROȘEN1 : Sunetul muzicii, seriile 
I—II; 
Parada 
B. D.
Boxerul.

@ Pompierii militari Petroșani 
08 și 1150; Serviciul de urgențe 
Petroșani — 1313; Militia Pe
troșani — 1212; Inspectoratul
comercial de stat — 1220 inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
1651

Drumuri în istorie: „Turnu Se
verin — 1850"; 21,30 Steaua
fără nume — emisiune-concurs 
pentru tinerii interpreți de mu
zică ușoară; 22,30 „24 dc ore"; 
22.45 Contraste în lumea 
tahihii

I
I

DUMINICA 14 MAI

1 : 6.00 Bu-

SPECTACOLUL ANSAM
BLULUI DE CINTECE ȘI 
DANSURI „BANATUL". Luni, 
li mai, la ora 20, Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Banatul" 
din Timișoara, prezintă în sala 
Casei de cultura a sindicatelor 
din Petroșani un spectacol cu 
lelician l'ărcașiu, Ana Pacatiuș, 
Florentin Iosif, Delia Musunea, 
Ana Hanțu și f.azar Blagoev, 
colaboratori ai Radio-Televiziu- 
nii Române.

își dau concursul orchestra 
populară, formația de dansuri și 
orchestra sîrbă de lamburașL

DUMINICĂ 14 MAI
PETROȘANI — 7 Noiem 

brie: Mirii anului II; Republica . 
I-lello, Dolly, seriile 1—II; PE- 
TRII.A : Renegata; I.ONEA — 
Minerul: love Story; ANINOA
SA : Anna celor 1 000 de zile, 
seriile I—II; VULCAN : Floa
rea de cactus; PAROȘEN1 : Su
netul muzicri, seriile I—II; I.U- 
PENI — Cultural: Parada cir
cului; Muncitoresc: B. D. în a- 
1‘crtă; BARBATENI : Crima din 
pădure; URICANI : Boxerul.

LUNI 15 MAI
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : încrederea; Republica : Cri-

DUMINICA 14 MAI 
t

8,15 Gimnastica pentru toți: 
8,30 Cravatele roșii. Film serial 
pentru copii ..Delfinul I ilipper" 
— episodul „Dl. Marveilo"; 
IC,00 Viața satului; 11,10 Să în
țelegem muzica; 12,00 De strajă 
patriei; 12.30 Emisiune în limba 
maghiară; 14,00 Postmeridian;
16.20 Telcsport. Ciclism : Aspec
te înregistrate din „Cursa Păcii"; 
16,50 Fotbal : România — Un
garia (meci retur din sferturile 
dc finală ale Campionatului Eu
ropean). Transmisiune directă de 
la Stadionul „23 August"; 18,50 
Vetre folclorice: „Din Pietrari 
la Vaidecni". Aspecte din folclo
rul vîleean; 19,10 Publicitate; 
19,15 1 001 de seri — filmul 
„Crăiasa zăpezii" (1); 19.30
Telejurnal; 20,00 Reportajul săp- 
tămînii : „Unul dintre miile de 
constructori"; 20,20’ Film artis
tic : „Bătălia de pe Neretva": 
23.00 Telejurnal. Sport.

LUNI 15 MAI
16,30—17,00 Curs de limba 

rusă (lecția a 14-a) — reluare; 
17,35 Deschiderea emisiunii; 
17,40 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto; 18,00 Că
minul; 18,45 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrală; 
19,10 Noutăți cultural-artistice;
19.20 1 001 de seri : filmul „Cră
iasa zăpezii" (II); 19,30 Telejur
nal; 20,10 Reflector; 20.25 Film 
serial ; „Salut Germain". In ro
lul principal Ulrich Thein; 21.15

PROGRAMUL 
letin de știri; 6,05 Concertul di 
mincții; 7,CC Radiojurnal; 7.45 
Avanpremieră cotidiană; 8,0C 
Sumarul presei; 8.08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului; 10,0C 
Radiomagazinul lemeilor; 10,30 
Succesele discului; 11,00 Buletin 
de știri; 11.05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre- 
lerat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13.00 Radiojurnal. Sport; 
13.15 Recital Samson Francois; 
13,30 Muzică populară; 14,00 
Unda veselă; 14.30 Soliști de 
muzică ușoară; 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Concerte grossi de 
Vivaldi; 15.30 Serial radiofonic 
pentru tinerii ascultători. „Start 
spre extraordinar". Episodul V : 
..Profesorul Săveanu a găsit re
zolvarea"; 16,00 Caleidoscop 
muzical; 17,00 Spoit. Transmi
sia meciului de fotbal România 
— Ungaria în Campionatul | Eu
ropei; 18.50' .Jocuri populare; 
19.00 Radiojurnal; 19,15 Pagini 
din opereta „Lysistrata" de Ghe- 
rase Dendrino; 19,30 Estrada 
duminicală; 20,00’ Tableta de 
seară; 22.00 Radiojurnal; 27-10 
Panoramic sportiv; 
ment poetic;. 24,00 
știri; 0,03—6.C0 
turnă.
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lerî, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fosi de 
plus 18 grade iar la Paring de 
plus 10 grade. Minimele au fost 
de plus 6 grade și, respectiv, 
minus zero grade.

Pentru următoarele 24 de lore : 
Vreme în general instabilă, cu 
cerul variabil, mai mult noros, 
favorabil precipitațiilor sub for
mă de averse. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit din secto
rul sudic.

Colectivul minei Vulcan îsi mobilizează hotărît,> *

.mare a minei și numărul mereu 
sporit al locurilor de muncă, la 
cererea noastră, Centrala căr
bunelui Petroșani a aprobat 15 
posturi de personal tehnic și in
gineresc, ceea ce a făcut posi
bil, în' condiții corespunzătoare, 
controlul operativ al tuturor 
locurilor de muncă. Tot legat 
de asigurarea unei asistențe teh
nice competente și eficace, s-a 
luat măsura de a numi doi in
gineri șefi la exploatare, care 
au și preluat fiecare cîte trei 
sectoare productive. In plus, în
treaga conducere a minei, com
pusă din șase persoane, a fost 
repartizată pe zilele unei săp- 
tămîni să supravegheze și să 
dirijeze activitatea desfășurată 
în schimburile II, III și IV

— După cite știm, întîmpinați 
o serie de reale dificultăți cu 
zonele de foc...

— Da. într-adevăr, și pentru 
lichidarea lor, am căutat să so-

S-a cîștîgat
un ciclu

după 1O zile
(Urmare din pag. 1)

ml de avansare. După ce în lu
nile trecute s-a atacat și s-a ni
velat acest frontal, în momen
tul de față există toate condiți
ile ca sarcina pe care și au a- 
sumat-o artăcii lui Vasile Gliș- 
că să fie realizată. După o tre
ime din întreaga durată a lunii, 
harnicii mineri conduși pe 
schimburi de Ioan Balaș, Con
stantin Antochie, Adam Ciornei 
și Dumitru Cîrstea au depășit 
eu un ciclu ceea ce prevedeau 
graficele pentru perioada res
pectivă.

luționăm coreei și prompt pro
blemele tehnice pe care le im
plică.’ Scopul urmărit este evi
dent : redarea în exploatare a 
unor importante capacități imo
bilizate. Pentru aceasta, s-a fi
xat un colectiv specia), cu pro
gram de lucru minuțios contu
rat, și care are sarcina expresă 
de a „reînvia", de a face din 
nou productive patru abataje 
de mare capacitate. Termenul 
e clar : trimestrul III a.c. întâr
zieri nu se admit...

— Referitor la necesitatea 
creșterii vitezelor de avansare 
la lucrările de deschidere și de 
pregătire, ce ne puteți spune ?

— Noi am efectuat o analiză 
legată de acest aspect în sco
pul eșalonării dotării 
pentru lucrările respective pînă 
la finele anului curent. Ne-am 
întocmit un proiect de eșalona
re a intrării în funcțiune a noi 
capacități de producție, pe luni 
și sectoare, astfel îneît să poa
tă fi asigurată linia de front, 
pînă la 1 ianuarie 1973. Evident, 
se-nțelege că s-au efectuat pro
grame de lucru concrete, pe lu
crări. pentru realizarea unor a- 
vansări pe măsura dotării preco
nizate, a exigențelor ridicate de 
planul de stat. Introducerea 
combinelor 2 K-52 în panoul 1 
sud, stratul 13, bloc 0 și TEMP- 
1 în straiele 
aceeași sferă

— In e 
preocuparea 
rea zestrei" I 
grija pentru asigurarea eșalo
nului de cadre corespunzător ?

8—9 se include în- 
i de preocupări.

raport se găsesc 
pentru ..îmbogăți- 

tehnice a minei cu

— S-au deschis, recent, cursu
rile de policalificare în meseri
ile minier mecanizator, eleetro- 
lăeă.tuș, lăcătuș mecanic mașini 
extracție. Am căutat să antre
năm un număr cit mai mare de 
tineri în această acțiune atît de 
esențială pentru viitorul minei. 
Aș vrea să mai amintesc că 
nu uităm imperativul formării 
unor cadre legate prin fire trai
nice de procesul de producție 
și, pentru aceasta, am luat mă
suri concrete ca pe inginerii ti
neri să-i antrenăm în lucrări de 
mare răspundere, să le valori
ficăm resursele lor creative, în 
așa fel incit să fie oricînd în sta
re să intervină cu competență 
ș, maximă operativitate în pro
blemele dificile care sînt ine 
rente realității miniere.

— Sîntem informați că ați în
treprins raionarea activității dc 
transport. Cum a fost posibilă?

— Da, s-a reușit această raio- 
nare în activități distincte și a- 
nume în compartimentul pro
ducție și compartimentul apro
vizionare cu materiale, avînd 
drept țel îmbunătățirea activită
ții de deservire a sectoarelor, 
a fiecărei formații de lucru, în 
■consonanță cu capacitățile de 
producție mărite. Extinderea mi
nei e apreciabilă. Dar cele do
uă compartimente nu se „în
curcă" unu) pe altul, nu se a- 
fectează reciproc, din cauză că 
Și căile de transport fixate sînt 
diferite. Căutăm ca fluxul ex
tractiv să fie ajutat, ca să zic 
așa, și de ameliorarea sistemu
lui informațional, prin plasa
rea a trei posturi de suprave-

ghelori cabină- dispecer, prin 
montarea de telefoane la toate 
marile capacități de producție..

Ce-aș vrea să adaug în înche
iere ? Că toate brigăzile de mi
neri, întregul personal mediu 
tehnic și ingineresc, sub îndru
marea și sprijinul permanent al 
organizațiilor de partid s-au 
mobilizat cu toată fermitatea 
pentru realizarea planului șt a 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă. Apropiata 
'■ onferință Națională a partidu
lui trebuie să nc găsească cu un 
bogat bilanț de realizări. Cw 
toții sin tem deciși să rut ne 0- 
prim la realizările bune pe care 
am început să le obținem. O 
perioadă destul de îndelungată 
colectivul E.M. Vulcan n-a reu
șit să-și realizeze sarcinile ca
rențe de plan, apăsîndu-1 pova
ra unor restanțe mari, păgubi
toare. Era o situație cu totul ne
plăcută, care nu ne făcea cinste. 
Eforturile conjugate ale oame
nilor noștri, hotărîrea lor per
manentă de a ieși din impas, de 
a învinge greutățile, nu putea 
să nu ducă la izbîndă. Și iată 
că. începînd cu luna trecută, 
mina își onorează sarcinile de 
jian 1

A început redresarea ! Meri
tul e al tuturor. De-acum înco
lo se sere un lucru i să rămî- 
nem pe această poziție frunta
șă, să îndeplinim cu neabătută 
ritmicitate planul încredințat <Ie 
stat, să recuperăm toate restan
țele.

Nu e doar dorința mea, ci și 
a întregului colectiv 1

Tipărituri dedicate Anului internațional al cărții
9 

mdră : „Tratai de analiză func
țională1*, vol. 11, de G. Marines
cu, „Banca Națională a Republi
cii Socialiste România** de V. 
Malinschi, „Previzibil și. imprevi
zibil in aria* de G. Smeu, „Ni
vele estetice ale artei**, vol. l/l, 
de /. Pascadi, „Scrieri inedite** 
■— P. P. Negulescu; „Istoria și 
teoria comparatismului în l\omâ-

In Editura Academiei Republi
cii Socialiste România a apărut 
lucrarea „Cărțile de înțelepciune 
în cultura românească" de dr. Al. 
Duțu..

Această scriere deschide seria 
tipăriturilor pe care Editura .1- 
cademiei le dedică Anului inter
național al cărții. Printre titlurile 
preconizate a fi publicate se nu-

nia", lucrare aparținînd unui co
lectiv de cercetători, condus ile 
Al. Dima și altele. Tot sub sem
nul Anului internațional al căr
ții, por mai fi editate în limbile 
engleză, franceză, rusă, o scrie 
de studii din diverse domenii ale 
științei.

(Agerpres)
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RAȚIONALIZĂRI Șl INOVAȚII
❖ ȘANTIERUL 71 C.F.

In 
Baiu 
ferate, prin raționalizarea făcută de tehni
cianul ROMULUS MISCHIU, șeful stației 
sortare, confecționarea prefabricatelor 
beton simplu se efectuează pe o masă me
talică vibrantă, in tipare metalice. S-a ob
ținut, astfel, in acest an, o micșorare a efec
tivului formației care execută prefabricatele 
cu patru muncitori și o economie de mate
rial lemnos, prin eliminarea tiparelor, 
cea. 31 mc. creindu-se în același timp 
sibilitatca confecționării a 600 bucăți

cadrul stației de sortare și betonare 
Mare, a Șantierului 71 construcții căi

fabricate pe zi, în Ioc de 300 bucăți cît se 
confecționau pînă acum.

de

de
po-

pre-

PRETARAȚIA CĂRBUNELUI COROEȘTI

cărbunelui Coroc.ști, prin 
HABER, în 

partea de 
s-a montat

La Preparat ia 
inovația inginerului FRANC ISC 
linia tehnologică de spălare - 
alimentare a brichetajului — 
un transportor, s-au ream plasat centrifugele, 
iar în fața lor a fost montat un dozator cu 
scopul uniformizării alimentării. Eficiența 
inovației constă în îmbunătățirea umidității 
cărbunelui spălat normal (umiditatea a scă
zut de Ia 17 la sută la 15,5 la sută) și mă
rirea capacității instalației de bricheta].

h

V
V
V
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V
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4 Steagul roșu . ■ ____—------ DUMINICA 14 MAI 1972

HOTĂRIRE
privind sărbătorire®
a 25 de ani de la

proclamarea
Republicii Populare Române

(Urmare din pag. 1) 

artă plastică, muzicale și cine
matografice, care, prin conținu
tul și valoarea lor artistică, să 
reflecte semnificația istorică 
pentru destinele poporului ro
mân a actului revoluționar din 
decembrie 1947 și profundele 
transformări petrecute în viața 
economică și social-culturală a 
țării în cei 25 de ani de Ia 
proclamarea Republicii.

In luna decembrie 1972 se va 
organiza „Decada dramaturgiei 
originale românești" cu care 
prilej se vor pregăti și prezenta 
spectacole cu cele mai repre
zentative piese și lucrări muzi
cale din creația originală con
temporană românească. De ase
menea, în luna decembrie, va 
avea loc vernisajul salonului de 
pictură și sculptură al munici
piului București, organizat cu 
prilejui împlinirii a 25 de ani 
de la proclamarea Republicii. 
Expoziții asemănătoare se vor 
deschide în cinstea mărețului 
eveniment și în orașele reședin
ță din județ.

Se vor edita în limba româ
nă și în limbile naționalităților 
conlocuitoare lucrări privind is
toria patriei și a Partidului Co
munist Român, trecutul de lup
tă al poporului român și cultu
ra sa milenară, momente ale is
toriei contemporane a Români
ei. semnificația evenimentului de 
Ia 30 decembrie 1947. In perioa ■ 
da 1—10 decembrie 1972, se va 
organiza „Decada cărții româ
nești", dedicată aniversării Re
publicii

Se vor organiza, sub generi
cul „Slăvim Republica", mani
festări cultural-artistice ale ar
tiștilor amatori, consacrate a- 
cestui eveniment : festivaluri, 
concursuri, treceri în revistă, 
microstagiuni. expoziții de artă 
ponulară si de fotografii etc.

In luna decembrie va avea 
loc festivalul anual al filmului 
la sate, precum și „Retrospecti
va filmului românesc", în ca
drul cărora se vor prezenta cele 
mai valoroase filme documenta
re și artistice realizate în cei 
25 de ani de Ia proclamarea Re
publicii.

Va fi organizată o sesiune ști
ințifică cu tema : „Republica 
Socialistă România la un sfert 
de veac de luptă pentru trans
formări revoluționare, pentru 
Propășirea economică și social- 
culturală a țării" Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste 
România în colaborare cu mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Ro
mânia, Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România vor 
deschide expoziții jubiliare con
sacrate celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Române : în municipi
ile București. Iași, Cluj. Timișoa
ra. Constanța, Oradea. Tg. Mureș 
Craiova, Brașov, Galați și Su
ceava se vor organiza expoziții 
temporare care vor oglindi cele 
mai importante succese muzeis
tice obținute în ultimii 25 de 
ani.

Sindicatele, organizațiile de 
tineret și femei, celelalte orga
nizații din componenta Frontu
lui Unității Socialiste vor orga
niza manifestări cultural-educa 
live adecvate categoriilor res
pective : concursuri profesiona
le și alte acțiuni menite să con
tribuie la educarea maselor, la 
ridicarea nivelului lor de pregă
tire politico-ideologică, culturală 
și profesională.

Consiliul național, consiliile 
locale pentru educație fizică și 
sport, cluburile și asociațiile îm

preună cu organizațiile de ma
să și obștești vor organiza ma
nifestații sportive consacrate e- 
venimentului.

Presa centrală locală, reviste
le culturale și literar-artistice, 
radioul și televiziunea vor mar
ca evenimentul prin consemna
rea multilaterală a momentului 
istoric al instaurării republicii și 
a drumului nou Pe care acest 
act l-a deschis în viața popo
rului și a țării, prin publicarea 
și transmiterea de materiale le
gate de semnificația proclamă
rii Republicii, consacrate reali
zărilor din anii construcției so
cialismului

însemnate acțiuni sînt prevă
zute în hotărîre pentru marca
rea peste hotare, a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii 
Populare Române. In acest scop 
se vor publica, în limbi de cir
culație internațională, lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și se vor organiza, cu ocazia a- 
pariției edițiilor din străinătate, 
acțiuni de popularizare a politi
cii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Se vor edita în limbi străine 
lucrări de prezentare a trans
formărilor revoluționare și a 
realizărilor obținute de Româ
nia în viața economică, social- 
politică și culturală în anii so
cialismului. Publicațiile pentru 
străinătate, cît și materialele do
cumentare destinate străinătății 
vor prezenta realizările obținute 
în industrie, agricultură, con
strucții și alte ramuri ale eco
nomiei naționale, perfecționa
rea conducerii și organizării vie
ții sociale și politice, lărgirea 
democrației socialiste, dezvolta
rea științei și culturii, ridicarea 
nivelului de trai al maselor, u- 
nitațea dintre politica internă 
și externă a țării noastre, mo
mente din istoria partidului și 
a natriei.

Se vor organiza peste hotare 
expoziții documentare, econo
mice, de artă, carte și fotomon
taje care să ilustreze dezvolta
rea țării noastre în cei 25 de 
ani care au trecut de la procla
marea Republicii.

Se vor organiza, de asemenea 
conferințe de presă, gale de fil
me, seri culturale și alte acți
uni menite să contribuie la cu
noașterea peste hotare a tării 
noastre, a politicii sale interne 
si externe, se vor iniția si «n-î- 
jini apariția. în presa din tara 
de reședință, de articole și știri 
în legătură cu evenimentul 
marcat, se vor edita buletine 
speciale.

Pentru a cinsti acest eveni
ment din istoria poporului si a 
patriei noastre, se vor organiza 
o sesiune jubiliară a Marii Adu
nări Naționale, iar în centrele 
județene, sesiuni festive ale 
consiliilor populare. De aseme
nea, se va institui medalia ju
biliară „25 de ani de Ia procla
marea Republicii". Se va emite 
o serie de timbre consacrate a- 
niversării.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroul Executiv al Con
siliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste își exprimă 
convingerea că, comuniștii, toți 
oamenii muncii, vor depune toa
te eforturile pentru a intîinpi- 
na împlinirea unui sfert de 
veac de la proclamarea Repu
blicii cu noi și însemnate reali
zări în toate domeniile de acti
vitate, sporindu-și contribuția 
la înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului în vederea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră.

De pe foaie meridianele gSobalui glasai popoarelor cere
SÂ ÎNCEIEZE MIELE 0E AGRESIUNE

INPOIMVA P. D. HETNAN

Prezențe
românești

Rezoluția Direcțiunii

BATOR. La Ulan 
dată publicității o 
guvernului R.P. 
care se arată că

@ ULAN 
Bator a fost 
declarație a 
Mongole, în 
Statele Unite trebuie să anuleze
imediat măsurile de blocare a 
litoralului și de bombardare a 
căilor de comunicații terestre 
ale R.D. Vietnam, să înceteze i- 
mediat actele de agresiune și 
toate celelalte acțiuni militare 
împotriva R.D. Vietnam, să în
deplinească angajamentele pe 
care și le-au asumat prin tra
tate internaționale și să respec
te dreptul la libertatea naviga
ției maritime și comerțului in
ternațional.

Poporul mongol își reafirmă 
sprijinul pentru poporul vietna
mez și hotărîrea de a-și întări 
și pe viitor solidaritatea 
lupta lui eroică împotriva 
gresiunii americane, arată, 
încheiere, declarația.

ricol pentru pacea Și stabilitatea 
Asiei de sud-est.

Poporul albanez și guvernul 
R.P. Albania, subliniază decla
rația, condamnă ferm noua es
caladare a războiului S.U.A.' 
împotriva R-D. Vietnam și își 
exprimă din nou solidaritatea 
combatantă cu marea cauză 
pentru care luptă eroic poporul 
vietnamez din nordul și din 
dul țării.

SU-.

cu
a-
în

BONN. La Frankfurt 
Main s-a desfășurat vineri o 
monstrație de protest împotriva 
escaladării războiului dus de 
Statele Unite în Vietnam. La 
această manifestare, care a fost 
organizată de „Comitetul împo
triva războiului din Vietnam", 
au participat peste 2 000 de stu
denți .

pe 
dc-

Studenții Universității Mary
land au organizat un miting de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. Porțile Universității 
New Mexico au fost închise ca 
urmare a grevei studenților an
gajați de aproape o săptămînă 
în cele mai mari demonstrații 
de protest din 
tății.

Potrivit unor 
în ultimele zile 
peste cinci mii de militanți pen
tru pace.

La mitingurile și demonstra
țiile care au loc la Washington 
participă zeci de congresmeni 
democrați și republicani, printre 
care Edward Kennedy, Harold 
Hughes, John Tunney, Bella 
Abzug, Paul McCloskey, Ealter 
Fontroy.

istoria universi-

date provizorii, 
poliția a arestat

SOFIA 13 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : Sîmbătă, 
a luat sfirșit la Sofia cel 
de-al patrulea festival inter
național al filmelor tehnice 
consacrate problemelor de or
ganizare și automatizare com
plexă a producției și sisteme
lor automatizate ele conduce
re.

La festival au fost prezen
tate peste 80 de filme tehnice 
din 
șase 
nia.
spre 
trei,

17 țări, printre care și 
filme produse, in Româ- 
Filmul românesc „Pod 
litoral" a primit premiul 
iar filmul 

cifrată" a 
mențiune.

Permiul 
aur" nu au

Inteligență 
fost distins cu o

1 și „Globul de 
fost acordate.

P.C.I. cu privire la 
alegerile parlamentare

TIRANA. Agenția A.T.A. 
a difuzat o declarație a guver
nului R.P, Albania, în care se 
arată că noile măsuri de esca
ladare a agresiunii S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez 
constituie o violare a suvera
nității naționale a R-D. Viet
nam, o amenințare serioasă la 
adresa libertății și independen
ței poporului vietnamez, un pe-

® WASHINGTON 13 — Co
respondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite: In 
semn de protest față dc recen
tele măsuri de escaladare a 
războiului din Vietnam, studen
ții Universității Stanford din 
California au postat pichete în 
fața bazei militare navalo-aerie- 
ne „Moffet", în timp ce colegii 
lor din Gainsville (Florida) și 
Chicago au blocat, timp de cîte- 
va ore, circulația pe autostrăzi.

Declarația 
Sindicale

Federației 
Mondiale

PRAGA 13 (Agerpres). — Se
cretariatul Federației Sindicale 
Mondiale a publicat vineri o de
clarație în care apreciază recen
tele măsuri ale Administrației 
S.U.A. de a mina și a impune 
o blocadă asupra porturilor 
R.D. Vietnam și de a intensifica 
raidurile aeriene și atacurile 
navale drept o nouă și pericu
loasă escaladare a acțiunilor de 
război ale imperialismului ame
rican. Sîntem profund convinși 
— se spune în declarație — că 
nici un fel de ultimatum nu 
poate altera voința neînduple
cată a popoarelor din Indochi-

na de a lupta pentru indepen
dența lor, voință care este sus
ținută de solidaritatea fermă a 
tuturor forțelor democratice ale 
lumii.

Federația Sindicală Mondială, 
face apel la oamenii muncii și 
la sindicaliștii din toate țările 
să organizeze manifestații ener
gice de protest împotriva noii 
escaladări, cere reluarea con
vorbirilor cvadripartite de 3a 
Paris asupra Vietnamului pe 
baza propunerii în șapte puncte 
a G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud și retragerea ime
diată a tuturor trupelor S.U.A. 
și acoliților lor din Indochina.

al ComitetuluiUn comunicat
Popular Revoluționar constituit 

în provincia sud-vietnameză 
Quan Tri după eliberare

VIETNAMUL DE SUD 13 (A- 
gerpres). — Agenția „Elibera
rea" a difuzat comunicatul Co
mitetului Popular Revoluționar 
constituit în provincia Quang 
Tri din Vietnamul de sud după 
eliberarea acestei zone de către 
patrioți.

In comunicat sînt definite li
niile directoare ale politicii 
Frontului de Eliberare Națio
nală, în zonele recent eliberate, 
arătîndu-se că noul regim po
litic și administrativ, menit să 
înlocuiască dominația agresori
lor americani și a autorităților 
regimului marionetă de la Sai
gon, se angajează să înfăptuias
că unitatea națională, să apere 
cuceririle revoluției, să mențină 
ordinea și securitatea, să ocro
tească viețile și bunurile popu
lației, întreținînd obiectivele 
culturale și de interes social 
și garantînd libertățile demo
cratice ale populației, inclusiv 
libertatea de cult, precum și de
plina egalitate în drepturi între

diferitele naționalități conlocui
toare din zonele eliberate.

Documentul adresează func
ționarilor administrației mario
netă apelul de a revenj la lo
curile lor de muncă, pentru 
a-și relua activitatea normală 
sub conducerea puterii revolu
ționare. Este adresată întregii 
populații chemarea la luptă îm
potriva agresorilor, pentru sal
varea națională. Comunicatul 
precizează că organele puterii 
populare vor garanta toate li
bertățile individuale, precum și 
existența întreprinderilor și bu
nurilor aparținînd unor cetățeni 
străini, cu excepția acelora ca
re se dedau la activități dușmă
noase. In legătură cu statutul 
străinilor, documentul mai a- 
daugă că administrația revolu
ționară va garanta interesele le
gitime ale acestora, inclusiv ale 
cetățenilor americani care res
pectă principiile independenței 
și suveranității, aplică politica 
conducerii revoluționare și își 
cîștigă existența în mod cinstit.

Forțele 
patriotice 
provoacă 
trupelor 

saigoneze 
grele pierderi

SAIGON 13 (Agerpres). — 
Pentru a treia zi consecutiv, 
forțele patriotice au respins, 
sîmbătă, în cursul unor încleș
tări deosebit de violente, tru
pele regimului saigonez, care 
încercau să recucerească orașul 
An Loc, situat la 100 km dis 
tanță de Saigon. Pierderile tru
pelor regimului marionetă al 
lui Thieu se ridică, la An Loc, 
numai în ultimele 48 de ore, la 
cel puțin 100 morți și răniți.

Aviația S.U.A., încercînd să 
sprijine contraatacul disperat aQ 
saigonezilor, a intervenit, vineri 
la An Loc, lansînd în regiunea 
respectivă 2 000 tone ae bombe, 
o cantitate record pentru un 
singur sector operațional, frei 
avioane americane au fost dobo
rî te.

Vineri și sîmbătă au continu
at luptele din jurul locahtăților 
Chon Thanh, unde, de aseme
nea. armata regimului de la 
Saigon a înregistrat însemnate 
pierderi în oameni și materia
le

SAIGON 13 (Agerpres). — 
Lupte violente au continuat să 
se desfășoare sîmbătă în jurul 
orașului Hue, în special în peri
metrul bazelor saigoneze „Bir
mingham" și „King", ultimele 
avanposturi saigoneze de apăra
re ia sud-vest de fosta capitală 
imperială. In pofida intervenți
ei aviației americane, trupele 
regimului de Ia Saigon au înre
gistrat grele pierderi în oameni 
și materiale.

STOCKHOLM 13 (Ager
pres). — Municipalitatea ora
șului Katrineholm (Suedia) și 
redacția ziarului „Katrine- 
holms-Kuriren" au organizat 
o seară românească, în ca
drul căreia ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Stockholm, Eduard Mezin- 
cescu, a făcut o expunere des
pre succesele obținute de ța
ra noastră in dezvoltarea eco
nomică și principiile care 
stau la baza politicii sale ex
terne.

A fost prezentat, de aseme
nea, filmul documentar „Ro
mânia — țara vacanțelor".

ROMA 13 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite: La 11 și 12 mai, s-a 
întrunit la Roma Direcțiunea 
Partidului Comunist Italian, ca
re a examinat rezultatul votu
lui de la 7—8 mai a.c., precum 
și situația politică în urma a- 
legerilor parlamentare.

Intr-o rezoluție, dată publi
cității sîmbătă, se spune: „Vo
tul italienilor a făcut să cres- 
că și mai mult forța P.C.I. A- 
cest succes, care dă partidului 
peste 27 la sută voturi (mai 
mult de 9 milioane), este cu 
atît mai important cu cît el a 
fost obținut într-un moment de 
intensă contraofensivă a grupă
rilor de dreapta, ajunsă pînă 
la încercări de subversiune Și 
la terorism. In favoarea stîngii 
au votat 40 la sută dintre ita
lieni, după o campanie elec
torală desfășurată împotriva 
comuniștilor, a tuturor forțelor 
de stînga, cu o excepțională 
gamă de mijloace de toate fe
lurile. Succesului P.C.I. și re- 
zutatuluj pozitiv obținut

★
VIENA 13 — Coresponden

tul Agerpres, Petre Stănces- 
cu, transmite: Mihai Părălu
ță, adjunct al ministrului tu
rismului al României, care, se 
află in capitala Austriei, a 
fost primit de Josef Stari- 
bacher, ministrul comerțului, 
industriei și meșteșugurilor, 
cu care a avut o convorbire 
cordială in cursul căreia 
fost abordate aspecte ale 
tinderii colaborării dintre 
le două țări in domeniul
rismului, inclusiv necesitatea 
încheierii unui acord.

au 
ex- 
ce- 
tu-

zutatuluj pozitiv obținut de 
Partidul Socialist Italian li se 
adaugă, din păcate, regresul 
Partidului Socialist Italian al 
Unității 
angajat 
și care, 
obținut 
se vede 
fa Dcputațiîor".

In continuare, rezoluția men
ționează că posibilitatea unei 
soluții centriste, care a fost o- 
biectivul principal al Partidu- 

Dcmocrat Creștin, a fost — 
esența sa politică — înfrîn- 
prin vot. Democrat-creștinii 
ating procentajele din 1968 

reușesc să-și confirme pon-

Proletare, care a fost 
într-o bătălie dificilă 
în ciuda faptului că a 
650 000 de voturi, nu 
reprezentat în Came-

lui 
în 
tă 
nu 
Și . ... . _______ r„.
derea numai în dauna forma
țiilor politice minore care i-au 
sprijinit.

„fn ce privește dreapta, s-a 
înregistrat o concentrare de vo
turi asupra Mișcării Sociale Ita
liene. Un astfel de rezultat, re
levă rezoluția — cu toate că es
te inferior așteptărilor și preve
derilor partidului neofascist es
te totuși de natură să constituie

un motiv de îngrijorare, și să 
necesite o fermă acțiune unita
ră antifascistă".

Orice deplasare spre dreap
ta a conducerii politice a tării 
este dăunătoare și absurdă, a- 
rată rezoluția. Unica perspecti
vă valabilă pentru soluționarea 
problemelor Italici, pentru a 
realiza o profundă reînnoire a 
țării, este aceea a unei cotituri 
democratice, bazate pe marile 
componente ale mișcării popu
lare italiene : comuniști, socia
liști și catolici. Pentru această 
perspectivă, comuniștii vor con
tinua să acționeze angajîndu-se, 
încă de acum, în bătălia pentru 
a asigura Italiei un guvern ca
pabil să înfrunte | problemele 
urgente și grave ale maselor 
populare și ale Italiei — su
bliniază documentul Direcțiunii 
P.C.I.

„In problemele externe, tre
buie să sc ia poziție împotriva 
violării normelor fundamentale 
ale dreptului internațional, să- 
vîrșită de Statele Unite prin mi
narea porturilor norcl-vietname- 
ze, cerîndu-se încetarea bom
bardamentelor, susținînd necesi
tatea Ca trupele americano să 
părăsească Vietnamul. neees;’a- 
tea recunoașterii Republicii De
mocrate Vietnam. Italia are da
toria și interesul să acționeze 
rapid pentru ca înj Orientul 
Apropiat să revină pacea, pe 
baza rezoluțiilor O.N.U. și cu 
respectarea drepturilor tuturor 
popoarelor acestei zone, inclu
siv ale poporului palestinian, 
și trebuie să garanteze că baze
le sale militare nu vor fi fo
losite ca instrumente ale unor 
noi conflicte", se spune în re
zoluție.

♦ Potrivit unui nou sond.., efec
tuat de Institutul Wikkert, din lo
calitatea Tubingen, în rîndul diver
selor categorii ale populației vest- 
germanc, 72 la sută dintre cei so
licitați au apreciat că tratatele în
cheiate de R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia constituie o con
tribuție la întărirea păcii. Majori
tatea persoanelor chestionate consi
deră, de asemenea, că aceste tra
tate deschid calea „spre înțelegere 
și destindere, precum și spre îmbu
nătățirea relațiilor dintre F.st și 
Vest".

în capitala 
Madagascarului

Incidente

TANANARIVE 13 (Agerpres). 
— In capitala Madagascarului au 
avut loc, sîmbălă, incidente în
tre forțele de poliția și studenți, 
soldate cu moartea a 12 persoa
ne — informează agențiile Reiu 
ter și France Prcsse. Incidentele 
au izbucnit în momentul în care 
poliția a intervenit împotriva

unei demonstrații a studenților. 
Ca urmare a situației create, 

președintele Philibert Tsiranana 
a declarat stare „excepțională" 
pe întreg teritoriul țării.

Au fost introduse, de aseme
nea. restricții de circulație, în
tre orele 20.00 și 6 dimineața.

Noul guvern al Turciei
ANKARA 13 (Agerpres). — 

Premierul desemnat al Turciei, 
senatorul Suad Hayri Urguplu, 
a prezentat sîmbătă președinte
lui Republicii, Cevdet Sunay, 
lista noului guvern. Șeful sta
tului a aprobat componența ca
binetului alcătuit din parlamen
tari, cu excepția a patru miniș
tri, printre care și Haluk Bay- 
ulken, care deține în continuare 
portofoliu] Ministerului de ex
terne.

Noul guvern cuprinde 9 re
prezentanți ai Partidului Drep-

tații, majoritar în Parlament, 5 
ai Partidului Republican al Po
porului, trei ai Partidului Demo
cratic — format în 1971, în ur
ma sciziunii Partidului Dreptă
ții — și 2 ai Partidului încrede
rii Naționale.

Principalele portofolii au fost 
acordate lui Aii Naili Erdem 
(Partidul Dreptății) — viceprim- 
ministru și ministru însărcinat 
cu problemele politice, Turhan 
Feyzioglu, (Partidul încrederii 
Naționale) — viceprim-ministru 
și ministru însărcinat cu pro-

blemele economice, Ferit Me- 
len (Partidul încrederii Națio
nale) — ministru] apărării, 
A.C.I. Cerezci, (Partidul Dreptă
ții) — ministru de interne, Ziya 
Muezzinoglu (extraparlamentar) 
— ministru de finanțe, Meh
met- Yardimci, (Partidul Dreptă
ții) —ministrul sănătății publi
ce, Nairn Talu (extraparlamen
tar) — ministru] comerțului, 
Cevat Onder, (Partidul Demo
cratic) — ministrul educației 
naționale.
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PE GLOB
NEW YORK. —- Boxerul negru 

de cat. grea George Foreman 
(S.U.A.) a obținut a 36-a victorie 
ca profesionist. In meciul desfășu
rat la Oakland, el l-a învins prin 
K.O. în repriza a doua pe ațgen- 
tineanul Miguel Paez. Aceasta a 
fost cea de-a 33-a victorie înainte 
de limită a lui Foreman, neînvins 
pînă în prezent.

NEW YORK. — Disputat la San 
Francisco, meciul retur dintre echi
pele Mexicului și S.U.A., contînd 
pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, s-a încheiat la ega
litate : 2—2 (1—1).

VANCOUVER. — Echipele dc 
tenis ale Canadei și Mexicului se 
află la egalitate 1 — 1 după prima 
zi a meciului pentru Cupa Davis, 
pe care și-l dispută la Vancouver.

AMSTERDAM. — In semifina
lele turneului internațional de box 
de la Enschede (Olanda), pugilistul 
român- Gheorghe Ciochină (cat. u- 
șoară) l-a învins la puncte pe ce
hoslovacul Karel Kaspar. La catego
ria pană Petre Ganea a pierdut la 
puncte întîlnirca cu polonezul Bla- 
zvnski.

Azi, pe stadionul 23 August din Capitală

Meciul de fotbal
România — Ungaria

Astăzi, cit începere de la ora 
17,00, pe stadionul „23 August" din 
Capitală, selecționatele de fotbal ale 
României și Ungariei se întîlnesc în
tr-un joc decisiv pentru calificarea 
în semifinalele campionatului euro
pean. După cum se știe, în primul 
meci, disputat la Budapesta, cele 
două echipe au terminat la egali
tate : 1—1.

Antrenorul maghiar a anunțat ur
mătorul „11“ probabil: Geczi, Vepi, 
Pancsics, Balint, fubasz, P. Jubasz, 
Kocsis, Szucs, Szoeke, Bene și 2am- 
bo (rezerve Rothermel, Fabian, Ku 
și Kovacs). In ceea ce privește se-

lecționata țării noastre, se preconi
zează următoarea formație: Rădu- 
canu, Sătmăreanu, Lupcscu, Dinu, 
Deleanu, Dumitru, Nunweiller, 
Dembrowski, Domide, Dobrin, lor- 
dănescu. focul va fi arbitrat de 
vest-germanul Kurt Tschenscher. Sta
țiile noastre de radio și televiziune 
vor transmite în întregime desfășu
rarea jocului.

In cazul că meciul se va încheia 
cu un nou rezultat de egalitate, 
cele două echipe se vor întilni mier
curi, la Belgrad, într-un meci de 
baraj.

(Agerpres)

STAȚIA
DE CERCETĂRI 
PENTRU
SECURITATE

MINIERĂ PETROȘANI

Noi recorduri naționale și de talie 
mondială stabilite la atletism

Icri în cadrul concursului a- 
tletic de pe stadionul Republi
cii sportiva dinamovistă Ar
gentina Menis a corectat recor
dul țării la aruncarea discului 
realizând o performanță de 
64,24m (cel mai bun rezultat 
mondial al anului). In proba 
feminină de 100 m plat, Valeria

Bufanu (Rapid) a obținui 
ll”4/10 (record național). La 110 
m garduri, N, Ferțea (Steaua) 
s-a clasat pe primul loc cu 
13”7/10 (nou record al țării). 
Cursa de 1 500 m femei a reve
nit Nataliei Andrei (Rovine 
Craiova) în 4’18”3/10 (record al 
tării).

(Agerpres).

Angajează

• Muncitori necaliîicați
• Zidari constructori

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 6—14, de la biroul personal al pre- 
parației Lupeni.

Organizează 
CONCURS 

pentru ocuparea posturilor de:
• ȘEF BIROU PLAN-SALARIZARE
• ȘEF BIROU APROVIZIONARE-ADMI- 

NISTRATIV
Concursul va avea loc la sediul unității, luni 

29 mai, ora 8.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 

prevăzute în H.C.M. 914/1968 si Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare la biroul personal al 
unității, telefon 1457 interior 117.

Redacția și administrația ziarului l Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon l 1662 Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

Autoritățile militare ale celor 
trei mari puteri din Berlinul occi
dental au interzis întrunirea Parti
dului Național Democrat ^neofas
cist), programată pentru z'ilele de 
13 și 14 
TASS.

mai — anunță agenția

0 Sub 
mâne din 
tatea din orașul Albany s-a organi
zat o conferință cu terna „Arta mo
dernă românească în contextul eu
ropean : meditație asupra specificu
lui național și a caracterului uni
versal".

A vorbit Dan Grigorescu, direc
torul Bibliotecii Române. Conferin
ța, însoțită de proiecții, a fost ur
mărită cu atenție de numeroși pro
fesori și studenți ai universității și 
de un public format din artiști, 
critici de artă și ziariști

auspiciile Bibliotecii Ro- 
New York, la Univcisi-

Cel de-al doilea festival in
ternațional al culturii negre va ti
vea loc la Lagos, în Nigeria, în 
1974, a anunțat ministrul informa
ției și al muncii din Nigeria, An
thony Enahoro, în cm sul unei con
ferințe de presă organizate la se
diul O.N.U din New York.

4p Un purtător de cuvînt ofi
cial de la Delhi a anunțat că pri
mul ministru Indira Gandhi a trimis 
o scrisoare președintelui Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, sugerîndu-i 
o dată pentru proiectata lor întîl- 
nire — transmite agenția Reuter. 
Purtătorul de cuvînt nu a dezvăluit 
data menționată în acest mesaj.

Forțele patriotice ale Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.l.G.C.) au alacal î/i 
noaptea de 6 mai un important 
post dc radio aparținînd forțelor 
colonialiștilor portughezi, amplasat 
la 25 de km de Bi ssau, se anunță 

•intr-un comunicat dat publicității 
de oficiul P.A.l.G.C. din Alger In 
urma acestei operațiuni, instalațiile 
principale ale postului de radio, pus 
în funcțiune în lumi ianuarie, au 
fost distruse.

@ La 10 mai, un avion al 
forțelor militare aeriene amc-. 
ricane a zburat de mai multe 
ori la mică înălțime deasupra 
vasului bulgar „Koțe Delcev", 
care naviga în larg, în direc
ția portului Hong Kong. In le
gătură cu aceasta, anunță aeen- 
ția B.T.A., ministrul afacer;!or 
externe, P. Mladenov, l-a in
vitat pe ambasadorul S.U.A în 

1 Bulgaria, Horst Torbert-jr., 
căruia i-a adresat un protest 
sever împotriva acestui act ca
re a periclitat în mod serios 
viața echipajului și securitatea 

1 navei.
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