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în fiecare organizație de partid, în toate colectivele de muncă

0 singură voință, o supremă preocupare: înfăptuirea neabătută, 
cu toată responsabilitatea a prețioaselor indicații și îndemnuri

general al partidului în cadrul
memorabilei vizite de lucru

Realizarea întocmai, punct cu punct,
a programelor de lucru de către colectivele
miniere, de către fiecare salariat in parte

condiție esențială a onorării cu cinste
a sarcinilor de plan încredințate

„Ținînd seama faptuF^S TBîolvarra problemei deOiază — mecanizarea și introducerea 
tehnicii moderne în sectorul minier, — cere oarecare timp, am ajuns Ia concluzia că pentru urmă
toarele trei luni ale acestui an să reducem sarcina de plan cu aproape 100 000 de tone de cărbu
ne net. Desigur aceasta va afecta, fără îndoială, alte sectoare de activitate, dar este necesară a- 
ceastă reducere tocmai pentru a ajuta la Învingerea greutăților existente actualmente în Valea 
Jiului".

Aceste cuvinte din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea cu activul de 
partid din Valea Jiului demonstrează, o dată în plus, grija permanentă pe care conducerea de 
partid și de stat, secretarul qeneral al partidului, o acordă problemelor interne ale țării, preocu
parea care există pentru îmbunătățirea neîncetată a condițiilor de muncă și de viață ale oameni
lor muncii.

Ce ecou au avut aceste cuvinte de îndrumare și de îndemn ale tovarășului Nicolae Ceaușescu? 
Care sînt măsurile concrete pe care factorii răspunzători din conducerea Centralei cărbunelui 
au înțeles să le Ia'pentru transpunerea lor în viață? Cum au răspuns exploatările miniere la a- 
ceste măsuri ? Iată cîteva din întrebările cu care ne-am adresat 
șef,serviciu plan și analize economice din centrală.

inginerului Gheorghe Mihuț

— £. puteți spune re
feritor Ia REPARTIZAREA 
SARCINILOR DE PLAN, în 
lumina măsurilor stabilite 
cu ocazia vizitei de lucru în 
Valea Jiului, a secretarului 
general al partidului ?

■— Referitor la repartizarea 
șarcinilor de plan pe trimestrul 
IV al acestui an pot spune că 
acestea sînt făcute în funcție 
fle posibilitățile fiecărei ex
ploatări miniere și de rezulta
tele obținute de exploatări 
pînă în prezent, de Ia începu
tul anului și pînă acum,

— Care ar trebui să 
„răspunsul" exploatărilor 
de această repartizare a 
cinilor de plan ?

— Acum, cînd sînt evaluate în a- 
mămințime, cu chibzuință, po
sibilitățile fiecărei mine, este 
(Se datoria, atît a exploatărilor 
Cit și a fiecărui sector în par
te, a fiecărei brigăzi, ca sarci
nile de plan să fie îndeplinite 
șl depășite, în fiecare zi, asi- 
gurîndu-se în acest fel ritmi
citatea dorită a fluxului pro
ducției.

fie 
față 
sar-

— Care sînt preocupările 
actuale ale cadrelor tehnice 
de specialitate din centrală 
privitoare la producția anu
lui viitor și a următorilor ani 
ai cincinalului ?

• — Paralel cu realizarea sar
cinilor,. conducerile tehnice ale 
exploatărilor miniere și spe
cialiști ai C.C.P. trebuie să în
tocmească programele de dota
re ia toate fazele 
tehnologic, pentru 
cuprinse în planul 
pentru 1973-1975.
Ia unitățile miniere, specialiști 
din cadrul ministerului, centra
lei, împreună cu cadre tehnice 
ale exploatărilor, întocmesc 
programul de organizare a fie
cărui loc de muncă. S-au în
tocmit șl propuneri de îmbu
nătățire a actualului sistem 
de salarizare (H.C.M, 914), în 
sensul adaptării unor prevederi 
la specificul Văii Jiului. Pro
punerile s-au înaintat organe
lor centrale.

— Unul din factorii care 
au contribuit la nerealizarea 
planului la unele exploatări 
îl constituie indisciplina ma-

procesului 
a putea fi 
de investiții 
In prezent,

I

nifestată de unii muncitori, 
maiștri, ingineri. Nemotivate, 
întîrzieri, refuzul de a lucra 
într un anumit loc de mun- 

Cuin va fi privit 
aspect cu 

hotărîtor 
reușita în-

locul
o pro-

că etc....
și abordat acest 
adîncj implicații, 
într-un fel pentru 
tregii acțiuni ?
— Disciplina la

muncă e, într-adevăr, 
blemă acută. Cum sarcinile noi 
se referă la lucrul în zile nor
male, se impune din partea fie
cărui salariat să lucreze efec
tiv 6 ore în subteran, să-și fa
că cu scrupulozitate datoria 
schimb de schimb. Cu acest 
prilej aș vrea să fac un apel 
călduros la muncitorii din re
gie —s cu mare pondere în mi
nerit — pentru a-și realiza in
tegral sarcinile ce le revin. 
Există încă anomalii (de exem
plu, electrolăcătușii de la trans
porturi lucrează 6. ore „de la 
puț la puț", ca să spun așa,

300 de fruntași

Cărul fapt se datoresc succesele unei or
ganizații de bază, activitatea rodnică a aces
teia desfășurată în perioada dintre două ale
geri ? Nu vom spune, desigur, ceva nou, amin
tind că o primă cheie a succeselor, o primă 
condiție a unei activități în care organizația 
de partid să se afirme ca autentică forță con
ducătoare — afît pe plan economic cît și pe 
acela al vieții sociale — se află în momentul 
de majoră însemnătate al alegerilor organelor 
conducătoare. De modul în care se desfășoa
ră aceste alegeri, de responsabilitatea cu care 
fiecare comunist îșl exercită atribuțiile încă 
de la alegeri, depinde întreaga activitate ce 
va fi desfășurată în viitor, rodul ce va fi cu
les Ia finele perioadei, pasul ce va îl făcut pe 
scara ascendentă a perfecționării activității 
de partid.

La mina 
atmosfera febrilă care precede adunările ge
nerale și 
și alegeri. O dimensiune aparte a fost impri
mată acestui moment, de evenimentul deoseblt- 
petrecut în viața colectivului, în neuitata zi 
de 15 septembrie — cînd a avut loc vizita se
cretarului qeneral al partidului la mină — e- 
veniment trăit cu intensitate de comuniști, ale 
cărui rezonanțe au pătruns adine în inimile 
tuturor minerilor. De aici — responsabilitatea 
sporită cu care comuniștii îșl intensifică, cu 
un plus de angajare, întreaga lor activitate. 
In cadrul acestei activități paralel cu străda
niile depuse pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, pe prim plan se află preocupările 
asidue pentru pregătirea șl desfășurarea In 
bune condițlunî a adunărilor generale de dări 
de seamă șl alegeri.

Dintr-o documentare mal bogată pe tema 
pregătirii acestor adunări, ne-am oprit asupra 
unei singure organizații de bază — a sectoru
lui V producție — în sînul căreia activează 
numeroși comuniști de frunte ai minei, prin
tre care CONSTANTIN BERCEA, VIOREL

RESPONSABILITĂȚI
CONCRETE

MOBILIZARE INTENSA,

Petrila, am cunoscut, în aceste zile,

conferințele pentru dări de seamă

IENCIU, MIHAI ISLAI, GHEORGHE BUCIUC, 
EMILIAN BOBOCEA, IOSIF MOLDOVAN și 
alții, mineri destoinici, cunoscuți pentru reale 
merite în producție, în viața organizației. Ce
le aflate ne-au ajutat să înjghebăm, pe scurt, 
un util îndreptar al acestei acțiuni, un model 
de orientare pentru multe alte organizații.

„IMEDIAT DUPĂ INSTRUIREA SECRETARI
LOR ȘI A MEMBRILOR BIROURILOR ȘI CO
MITETELOR DE PARTID — ne-a relatat tova
rășul VIOREL IENCIU, locțiitor al secretaru
lui de partid - IN ORGANIZAȚIA NOAS
TRĂ S-A TRFCUT LA STUDIEREA TEMEINI
CĂ. PRIN PRISMA CELOR MAI RECENTE 
DOCUMENTE DE PARTID. A INSTRUCȚIU
NILOR CU PRIVIRE LA ALEGERI. ESTE UN 
PAS ÎNSEMNAT, FĂRĂ DE CARE NU SE 
POATE TRECE LA LUCRU.

DUPĂ INSTRUIRE, PRIMA ADUNARE GE
NERALĂ IN CARE AU FOST ANUNȚATE A- 
LEGFRILE, A TRASAT CA SARCINĂ TUTUROR 
MEMBRILOR DF PARTID SĂ SE OCUPE DE 
INDEPIINIREA INTEGRALĂ. PÎNĂ ÎN CELE 
MAI MTCI AMĂNUNTE. A ULTIMELOR SAR
CINI CF DECURG DIN PTĂNUI DE MĂSURI 
ADOPTAT ACUM DOI ANI. PRECUM 
HOTĂRÎRTTOR PROPRII ADOPTATE PE 
CURS. FĂRĂ A MAT FI NECESARĂ O 
MAI.ITATE ÎN PLUS, a continuat 
lom torul, S-AU STABILIT
LIT AȚI CONCRETE PRIVIND URMĂRIREA 
ÎNDEPLINIRII ACESTOR HOTĂPÎRI. CLARI
FICAREA EVIDENTEI, RIDICAREA UNOR 
SANCȚIUNI. ASTFEL ÎNCÎT. T.Ă ALEGERI, 
ORGANIZAȚIA DF BAZĂ SĂ FIE COMPAC
TA, OMOGENĂ FĂRĂ NICI n „RESTANTĂ" 
ÎN CF PRIVEȘTE ÎNDEPLINIREA HOTĂRÎRT- 
tOR PROPRII.

ATMOSFERA DE ALEGERI A DEVENIT
I. MUSTAȚĂ

SI A 
PAR- 
FOR- 

____ inter- 
RFSPONSABI-

in Valea Jiului

(Continuare în nan. a 4-a)

IN ACTUALITATE

R.D.

lă-

Tudose NIȚESCU

(Cont. în pag. a IV-a)

EDIȚIA ’72

de firme, 
indepen- 

Franța, 
Luxern-

în pagina a IV-a:

internațional 
prestigioasă 
economico- 

se bucură,

NOTĂ EXTERNA : Episod nou într-o luptă veche.
Mîine, Danemarca va spune „da" sau „nu" Pieței comune. 
TELEX : știri interne și sportive de ultimă oră.
Pe scurt.

Complexul expozițio- 
nal bucureștean, din 
Piața Scîntcii, cunoaște 
din nou, în aceste zile, 
febra intenselor pregă
tiri. După cum se știe, 
aici va fi inaugurată, 
peste două săptămîni, 
ediția '72 a Tîrgului in
ternațional București. In 
preocupările centrale 
actuale ale organizatori
lor se află asigurarea 
celor mai bune condiții 
de desfășurare a aces
tei manifestări : predarea 
pavilioanelor și a plat
formelor de expunere 
în aer liber participan- 
ților, aprovizionarea și 
dotarea cu mijloace de 
încărcare, transport și 
depozitare a exponate
lor, cu mobilier, cu în
tregul material editorial 
dedicat tîrgului șj alte
le. Expozanților le sînt 
puse la dispoziție 25 de 
pavilioane, precum și 
spații de expunere libe
ră, însumînd peste 
70 000 mp. După cum in
formează organizatorii, 
în pavilioanele aparți- 
nînd Cehoslovaciei, R.

Coreene, Cubei,

internajional 
București

Germane,' Japoniei, 
Poloniei, S.U.A., U.R.S.S. 
etc. sute de muncitori și 
specialiști lucrează in
tens la etalarea și mon
tarea exponatelor, iar 
în următoarele zile va 
începe masiv amenaja
rea propriu-zisă a pa
vilioanelor tuturor 
rilor expozante.

Tîrgul
București, 
manifestare 
comercială,

și la actuala ediție, de 
o largă participare i 
circa 700 de firme din 
27 de țări de pe toate 
continentele. Este de 
menționat că 23 de țări 
prezintă expuneri colec
tive, sub pavilioane na
ționale, și anume : An
glia, Austria, Belgia, Ce
hoslovacia, Chile, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, Dane
marca, Elveția, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, 
Irlanda, Israel, Italia,

Iugoslavia, Japonia, O- 
landa, Polonia, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia. De asemenea, fi
gurează zeci 
cu participări 
dente, din 
Liechtenstein, 
burg și Suedia.

Dat fiind caracterul 
său specializat, tendință 
ce se manifestă și pe 
plan mondial, Tîrgul in
ternațional București va 
fi profilat pe prezenta
rea de produse din sub- 
ramurile „de vîrf", pur
tătoare de progres teh
nic și economic, ale in
dustriei constructoare do 
mașini energetica, elec
tronica și electrotehnica, 
producția de mașini-u- 
nelte, adică tocmai acele 
sectoare care concură 
cel mai activ la proce
sul de înnoire și diver
sificare a producție; in
dustriale. In acest con
text, „cartea de vizită" 
a ediției ’72 a Tîrgului

Mă aflu cu Alfred Schmidt 
președintele sindicatu
lui de la termocentrala 

Paroșeni. La sediul sindicatu
lui „verificăm" într-un registru 
alcătuit cu migală de. . conta
bil, realizările obținute în în
trecerea socialistă. Dincolo de 
cifre, vroiam nume de oameni, 
de portrete, care, peste puțin 
timp vor zimbi convingătoare 
pe „coridorul fruntașilor" (in
genioasă inițiativă de populari
zare a celor mai buni din cei 
mai buni oameni ai termocen
tralei Paroșeni). Alfred Schmidt 
mă privește zîmbind. Pare în
curcat. „Păi... avem... peste... 
300 de fruntași în întrecere."

...In registru, în dreptul fie
cărei luni scurse de la începu
tul anului și pînă acum, la fel 
de laconic ca graiul cifrelor, 
mai stereotip parcă, un invaria
bil „Da" scris apăsat, cu pas
tă roșie.

„Vedeți și
Dacă scrieți , _ __ .
supără ceilalți. Au merite ega
le în realizarea șî depășirea 
sarcinilor de plan, a angaja
mentului luat pe termocentra
lă.

Discut apoi cu secretarul or
ganizației de partid din termo
centrală, tovarășul llie Diaconu 
îi vorbesc despre .„angajamen
tul" afișat vizibil la Intrarea în 
Incinta termocentralei.

llie Diaconu pare și el „în
curcat" j

dumneavoastră, 
despre unii, se

- Vedeți, -cifrele culese de 
dumneavoastră sînt false...

- False ?
- Exact. Ați notat de exem

plu reducerea consumului pen
tru producerea energiei elec
trice la 1 gr cc/Kwh. Ei bine, 
pînă acum am realizat o redu
cere a consumului specific cu 
0,5 gr cc/Kwh. Cu alte cuvinte 
ne-am realizat angajamentul în 
proporție de 200 la sută I Nu 
mă văd prea entuziasmat de 
această realizare. Să știți insă 
că o economie de 0,5 gr/Kwh 
se' „traduce" în aproximativ 
4000 de tone de cărbune eco
nomisit, adică producția unei 
mine fruntașe pe o zi I

- Și atunci ?
- Puteți da totuși datele cu

lese. Vom avea noi grijă să 
...nu le confirmăm 1

... Angajamentul" asumat de 
colectivul termocentralei indică 
o reducere a consumului spe
cific pentru producerea energi
ei electrice ia 1 gr cc/Kwh, e- 
conomil de combustibil conven
țional de 1 700 tone, economii 
la prețul de cost de 680 000 
de lei. Dar așa cum am văzut 
și aceste cifre au fost mult îm
bunătățite..!

Problema reduceri! consumu
rilor specifice - problemă de 
Interes național - și-a găsit la 
termocentrala Paroșeni o con
vingătoare rezolvare..:

Lucian STROCH1

(Continuare în pag. a 3-a)

aniversări a Republicii

de
(Continuare în pag. a 4-a)
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Interviu consemnat do 
Tr. MULLER DECEMBRIE^

în cinstea celei de-a XXV-a|

©

Pervenet

contemporane — 
agroindustrial 

Dimitrov", cu 
Pervenet, în a- 
Plovdivului.

F.S.H. — Vulcan. Unul din 
comuniștii care răspund cu 
promptitudine la chemările 
organizației de partid e șl 
strungarul Gheorghe Brîndău.

Iată-1 surprins pe peliculă 
în exercițiul funcțiunii.

acă cineva ar înscrie 
într-un panou de o- 
noare rezultatele obți

nute de colectivul Depoului
C.F.R. Petroșani ar putea no
ta, în primul rînd, angajamen
tul „îmbunătățit" în cinstea 
celei de a XXV-a aniversări 
a proclamării Republicii, de 
către acest colectiv cu rezul
tat'' constant bune de la în
ceputul anului și pînă acum :

© depăși rea planului
2,5 la sută

© creșterea productivității 
planificate cu 3 la sută

® economii la prețul 
cost în valoare de 275 000 lei.

In realitate, și acest anga
jament îmbunătățit va fi de- 
păAlte 
vinge : in 
au trecut 
nii lui s-a 
a planului cu 5 la sută, 
produci ivi lății planificate 
5,2 la sulă, iar economiile 
lizate la prețul de cost 
cifrează la 227 000 lei.

Care au fost factorii deter- 
minanți la realizarea acestor 
succese „în serie" ?

Tonajele sporite, la fiecare

„cifre" ne pot con- 
primele 8 luni care 
de la începutul a- 
realizat o depășire 

a 
cu 

rea- 
se

garnitură, trenurile suplimen
tare, nici un minut irosit inu
til, aprecierea exactă a posi
bilităților fiecărei locomotive, 
grija permanentă pentru „ce 
va fl mîine" (de pe acum 
pregătirile de iarnă sînt In 
toi).

— Dar adevăratul „cataliza
tor" al succeselor obținute de 
noi — îmi mărturisea AN
DREI DESPA, responsabilul 
sectorului tehnico-economic al 
depoului — rămîne disciplina. 
De altfel „calea ferată" e de

S. L.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Am ajuns la Perveneț, pe 
la mijlocul acestei luni, sub 
impresia puternică a celor 
văzute în vechile cartiere a- 
le Plovdivului, al doilea o- 
raș ca mărime al Bulgariei. 
După ce aflasem din expli
cațiile ghizilor, din examina
rea bătrînelor străzi și rui
ne și din muzee, isteria a- 
șezării acestui oraș e stră
veche. Numită de întemeie
torii ei traci Eumolpiada și 
devenită, apoi, în secolul al 
IV-lea î.e.n., sub stăpînirea 
lui Filip al II-lea Macedo
neanul, Philippopolis, ea a 
primit ulterior, succesiv, de
numirile Trimontium. în vre
mea puterii romane (cetatea 
era așezată pe o înălțime 
ce grupa culmile a trei co
line), Pîldin, pe timpul mi
gratorilor slavi și protobul- 
gari, Filibe sub turci și. în 
fine, Plovdiv, începînd din 
secolul trecut. Acum, urma 
să cunosc una dintre ulti
mele realizări ale Bulgariei 
socialiste 
complexul 
„Gheorghi 
centrul la 
propierea

Complexul fruntaș prin 
realizările sale între cele a- 
proximativ 170 de întreprin
deri similare, înglobează un

total de 46 700 ha, din care 
17 000 ha terenuri lucrate. 
Din 34 000 de locuitori care 
trăiesc în 23 de sate înveci
nate, 10 500 sînt 
permanenți pe 
Și în unitățile 
marii unități, 
ei beneficiază 
nui vast parc 
tre care 540 tractoare, 
autocamioane și 13 autobu
ze pentru transportul lucră
torilor

Asupra producției comple
xului. directorul pentru pro
bleme economice. Srebro 
Pisanev, principalul nostru 
interlocutor în timpul vizi
tei, ne prezintă cifre impre
sionante ! 197 000 tone de 
fructe, legume etc., produc
ție anuală (principala pon
dere o au cele 35 000 tone 
struguri de masă și pentru 
vin și cele 57 000 tone de 
legume). în valoare de 43 mi
lioane leva, realizată pe ba
za unor fonduri fixe de 34 
milioane leva și a unor chel
tuieli anuale de producție 
de 36 milioane leva.

întreprinderile specializate 
pentru prelucrarea sau con
servarea fructelor și legume
lor explică denumirea de 
complex agro-industrial — 
mare unitate specifică etapei 
actuale de dezvoltare a eco
nomiei bulgare, menită să a- 
plice metodele de lucru in
dustriale în valorificarea pro
ducției agricole, să contribuie 
la ștergerea treptată a deo
sebirilor seculare dintre v>a' 
ța locuitorilor orașelor și sa
telor. impresionează în spe
cial fabrica de conserve, de 
dimensiuni potrivite nevoi
lor locale, cu linii de produc
ție moderne, judicios organi
zate. ca și marile depozite 
frigorifice destinate păstră
rii fructelor în condiții op
time. depozite în care mași
nile speciale de transportat 
și ridicat, produse de indus-

lucrători 
pămînturile 

productive ale 
In munca lor, 
de aportul u- 

de mașini, în- 
200

Vladimir FLORESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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Un mare istoric —

VASILE PÎRVAN
Vasile Pîrvan, personalitate 

'deosebit de complexă repre
zintă din multe puncte de ve
dere întruchiparea uneia dintre 
cele mai fervente activități 
științifice, filozofice și sociale 
gx care le-a dat generația de 
8a începutul secolului nostru.

Nu putem înțelege această 
viață multilaterală dacă nu a- 
min-tim marii săi înaintași N. 
Jorga D. Onciul, I. Bogdan, I. 
Bianu și alții de la care Pîrvan 
fi acumulat o bogată experiență 
științifică și o metodă de cer
cetare, grație căreia Univer
sitatea din București se situase 
pc plan internațional drept un 
mare centru al istoriografiei 
moderne.

Reamintim totuși cu acest 
prilej că Vasile Pîrvan a 
adăugat capitole noi de cerce
tare, prin care știința româ
nească a făcut un mare pas 
înainte. • Pregătirea sa de isto- 
i'ic, specialist în domeniul an
tichității, începută la' București 
fi fost continuată la Jena și mai 
files la Berlin unde a putut ur
mări îndeaproape cursurile și 
seminarele unor corifei ai aces
tor discipline.

încă din fragedă tinerețe, Pîr
van a dovedit o sete de cultu
ră nestinsă, căutînd să-și lăr
gească necontenit preocupările. 
Din studiile de. epigrafie latină 
și greacă a realizat prima sa 
lucrare de valoare internaționa
lă ,.Die Niiționalitat der Kou- 
fJente im. Romischen Kaiserrei- 
ebe" urmată de alte lucrări im
portante. ca : Contribuții epigra- 
fiee la istoria creștinismului 
daeo-roman (1911), Cetatea Tro
potam (1912).

Înainte de plecarea sa în 
străinătate, ca elev favorit al 
marilor istorici români, V. 
Pîrvan a studiat și publicat u- 
jielc contribuții în domeniul is
toriei evului mediu românesc 
ca : ,,însemnări de pe manus
crise vechi" (1903). ..Alexandrei 
Vodă și Bogdan Vodă“, „Șapte 
ani din istoria Moldovei 1449 
— 1455“, „Relațiile lui Ștefan 
cel Mare cu Ungaria" și altele. 
Subliniem de asemenea cores
pondența lui cu I. Bianu care 
dovedește respectul lui imens 
pentru carte, pentru manuscrise, 
pentru biblioteci, pentru aceas
tă muncă migăloasă, indispensa
bilă cercetătorului. De altfel în 
0903 va fi numit de I. Bianu 
funcționar la biblioteca Acade
mici Române.

Pasiunea de cărturar a lui 
Vasile Pîrvan l-a îndemnat să 
se ocupe și de reoganizarea și 
dezvoltarea bibliotecii de isto
rie veche a Universității: din 
București, după distrugerea

multor volume în urma bombar
damentelor din aprilie 1944.

Dovedește aceeași grijă și a- 
ceeași .pasiune de cărturar pen
tru Școala română din Roma, 
înaltă instituție de cultură pe 
care el a organizat-o. Toate a- 
ces-te elemente vor apare cu pri
sosință de-a lungul întregii sa
le cariere de om de știință, de 
profesor admirat și iubit de 
elevii săi, de gînditor și chiar 
de om politic. Găsim în opera 
lui Pîrvan pagini patetice, care 
dovedesc alegerea conștientă a 
poziției sale politice și ideologi
ce, alături de clasele exploata
toare Și de instrumentele lor, 
instituțiile statului. Un exem
plu în acest sens este discursul 
de recepție rostit de Vasile 
Pîrvan la Academie în 1914, In 
legătură cu predecesorul său, 
Constantin Erbiceanu : „Gîndul 
că și astăzi se face sistematic 
educație alte; clase spre a fi

90 de ani 
de la 

naștere
supusă, umilită, răbdătoare și 
harnică, pentru a da cît mai 
mult material brut de plăcere 
și desfătarea stăpînilor — jal
nica fărîmare a 'sufletelor de 
copii din popor în gîndul de a 
fi veșnic servi, urîta slăbire a 
sufletelor de copii din clasa de 
sus în gîndul de a fj veșnic stă- 
pîni, lipsa de oameni liberi, 
conștienți de egalitatea deplină 
între ei, cu suflet întreg, senin, 
drept și frumos — această ma
re durere a neamului nostru nu 
i-a fost un chin celui plecat 
dintre noi". Vasile Pîrvan a a- 
juns foarte de țînăr profesor la 
Universitatea din București 
(1909), director al Muzeului Na
țional de Antichități (1910), 
membru al Academiei Române 
(1913) la numai 31 de ani. Pe 
lîngă lucrările publicate în a- 
ceastă vreme, V. Pîrvan a în
ceput marea sa activitate de 
arheolog de teren, punînd ba
zele școlii românești de arheo
logie care s-a impus repede pe 
plan internațional și ale cărei 
roade se constată și astăzi, gra
ție numeroșilor săi elevi și co
laboratori. Au început, astfel, în 
1913, săpăturile de la Ulmetum 
iar din 1914, marile campanii 
de la Histria. După primul răz
boi mondial au început mari

lucrări destinate să scoată la 
lumină documente fără de care 
istoria veche n-ar fi putut fi 
scrisă.

Rolul de a stabili un pro
gram unitar de lucru pentru 
România întregită de după 
război în domeniul istoriei vechi 
și arheologiei revenea a doua 
zi după încheierea păcii, în chip 
firesc, acelui care în atît de 
scurtă vreme, &e impusese în 
țara noastră ca singură autori
tate în acest domeniu. In Tran
silvania trebuiau continuate și 
amplificate sondajele, începu
te cu mult înaintea războiului, 
in marile centre de la Grădiștea 
Muncelului. Problema culturii 
romane Și mai ales acea a po
porului dac se putea pune de- 
abia acum pentru prima oară 
pe baze noi și unitare. Trebuiau 
create condiții firești pentru 
publicarea noilor rezultate ale 
muncii arheologice, trebuiau 
formate cadre noi de specialiști 
pe măsura lărgirii considera
bile a orizontului acestor cer
cetări, trebuiau puse bazele u- 
nej mai bune organizări a mu
zeelor provinciale.

Pîrvan nu a reușit, desigur, 
să rezolve toate aceste proble
me și nu a reușit să convingă 
forurile conducătoare de necesi
tatea înființări; unui Institut 
de arheologie ca for tutelar al 
unei activități științifice. El în
suși va aduna cu pasiune, cu 
febrilitate. în ultimii ani ai vie
ții sale, documentația pentru 
marea sinteză a istoriei vechi a 
patriei noastre ..Getica" publi
cată în 1926. In scurta lui vlș- 
ță, curmată prematur la 45 de 
ani, V. Pîrvan și-a dăruit o par
te din talentul său și unor lu-' 
crări de caracter filozofic și 
general istoric ca „Memoriale și 
Idei Și forme istorice".

Tn această lună, cînd se îm
plinesc- 90 de ani de la nașterea 
sa, putem încerca să considerăm 
contribuția lui Vasile Pîrvan în 
cadrul evoluției gîndirii româ
nești. Moștenirea sa istorică și 
culturală trebuie să fie perma
nent valorificată deoarece se
tea lui de a cunoaște a depășit 
în fond limitele pe care el sin
gur le punea cunoașterii istori
ce. Pentru tot ceea ce a făcut 
bun, pentru abnegația vieții 
sale, dedicată muncii științifi
ce, pentru valoarea etică a 
exemplului său, ce atîrnă în 
balanța noastră mult mai mult 
decît umbra neîncrederii sale 
în lumea ce o știa nedreaptă, 
dar nu știa cum se poate în
drepta. cultura românească în 
genere, istoria și arheologia în 
special îi vor păstra o datorie 
de gratitudine.

Prof. Stelian POPESCU

Pe șosea aproape de intrarea in municipiul Petroșani.
’ 1 FOTO : I. LEONARD

Sîmbătă seara. Ora 
21,30. De masa mea se 
apropie un bărbat slab, 
cu , fața luminată de 
zîmbet. Pare clovn sau 
așa

' — Mile... E un ma
re șmecher. Și se des
curcă tfom'le,
curcă...
dărie !!!...
se I...

re 1

ceva.
Nu' vă 

ocupate 
Mă rog, 
Poftiți...
Mulțumesc, 
al dracului,

supărați, 
locurile ? 
cu plăce-

se des-
Are o gospo-

Și ce ca-

rece
— Rece, nene, rece... 

Noroc cu ploile astea 
că se mai încălzește 
vremea, că altfel...

— Frig, frig... Păi 
să iau și eu o „bătrî-

dez-
lacă

sînteți din

tre- 
tre-

Și

— Nu zău I
— Daa ? 1 I-a făcut
iul... Dar ce n-a fă-

Sînt în 
venit cu 

îmi dați voie:

nă", să-mi mai 
morțesc oasele, 
noi...

— Nu 
Vale?

— Ași 
cere. Am 
buri.
Lisăndroiu 1

— Mamara 1 îmi pa
re bine. Eu... parcă am 
mai auzit de numele 
ăsta. Nu tînteți cum
va din Gorunești ?

Dintr-un— Ba 
sat cu...

— Ia 
Eu am 
colo, 
cuți... Pe-al lui Sanda 
11 cunoașteți ?

— Cum nu 1

da...

frate !... 
chiar a-

i uite
rude

rude și cunos-

O întâlnire
Activitatea unităților comer

ciale de pe raza orașului Vul
can a fost supusă, recent, în 
cadrul unei întHnwi între lucră
tori din comerț și cumpărători, 
unei amănunțite analize. Cu a- 
cest prilej au fost evidențiate, 
pe larg, realizările obținute pe 
primele 8 luni ale anului cu
rent în aprovizionarea popula
ției orașului. O primă aprecie
re făcută în consfătuire a fost 
aceea că, în perioada analizată, 
s-au asigurat locuitorilor orașu
lui cantitățile de alimente și 
produse industriale necesare. 
Planul de desfacere la nivelul 
orașului a fost depășit, pe cele 
8 luni trecute, de către unități
le O.C.L. Alimentara, O.C.L. 
Produse industriale, C.L.F. și 
T.A.P.L., cu vînzări în valoare 
de peste 4 milioane de lei.

In cadrul întîlnirii de lucru 
inițiate de comitetul orășenesc 
de partid Vulcan, consiliul 
popular, consiliul orășenesc al 
Frontului Unității Socialiste cu 
participarea unui însemnat nu
măr de cumpărători, membri 
ai echipelor de control obștesc,

îucrători din comerț și repre
zentanți ai organizațiilor comer
ciale municipale au fost rele
vate totodată neajunsurile și 
lipsurile existente, s-au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea 
în continuare a aprovizionării 
locuitorilor orașului, pentru or
ganizarea rețelei comerciale în 
raport cu cerințele actuale, pen
tru completarea acesteia du noi 
unități. S-a subliniat ca un as
pect negativ, că unitățile de 
desfacere nu au fost aprovizio
nate în mod ritmic și. deci, nu 
au dispus în permanență de 
o seamă de mărfuri. In acest 
sens vorbitorii Ion Nistor, Mi
hai Buhai, Angela Moldovan, 
Ion Barb, Petru Boar, Anton 
Kardos, loan Bîrnea și alții 
au menționat golurile din apro
vizionarea cu carne, mezeluri, 
ulei vrac, făină de porumb, po
rumb (pentru cei 
tractat animale}, 
cartofi, varză Și 
noase. mașini de
dere, televizoare, aparate de ra
dio, baterii, bere, apă minerală, 
sucuri etc.

In cadrul întîlnirii, directo
rul C.L.F. Petroșani, tovarășul 
Ioan Cosma a asigurat partici- 
panții și, prin ei, populația ora
șului, că personal împreună cu 
organele competente locale vor 
stabili măsurile necesare pen
tru rezolvarea în cel mai scurt 
timp a tuturor problemelor ridi
cate în consfătuire exprimîndu
și. ca de altfel și reprezentanții 
celorlaltor organizații 
le, hotărîrea de 
rializa indicațiile 
tovarășul Nicolae
cu ocazia recentei sale 
zite în Valea Jiului și 
nume că în privința aprovizio
nării populației din municipiul

care au con- 
ca Și fructe, 
alte legumi- 
spălat. frigi-

Păi i-a făcut o nuntă, 
cînd s-a măritat fie-sa, 
de s-a dus vestea...

— Nu mai spune 1
— Daa ! Numai „or

chestra" i-a costat 15 
miișoar'e... Și nuntașii 
i-a dus cu 30 de ma
șini și... Ei, a avut o-

DIALOG

A-nvîrtit și-nvîrtește 
cu perisajele- alea... 
Carlofi-s de-a treia, el 
îi dă de-a-ntîia, ceapa, 
morcovii, ardeii.... Șme
cher a) naibii...

— II știu, dă-1 înco
lo...

— Cînd 1 lost naș 
la nunta lui Enafche, 
i-a făcut cadou un ra
dio, o mașină de spă
lat și mobila din casă...

— E așa darnic ? !
— Daa 1 L-a pricop

sit dom'le. Băiat larg, 
pungă deschisă, ce e-al 
lui, e-al 
mă duc 
așteaptă 
am luat 
făină de
dacă e Lisăndroiu, 
ru-miu... Mi-a 
bine...

— Cu camionul?!
— Sintem mulțj ne

ne! Neam mare...
— Da, înțeleg... 

sfîrșit. Plata, vă rog!
Am ieșit afară, pri

vind în urmă 
ați fi privit și 
voastră. Cum 
rabdă Valea
ciupercile astea 
vite ? Zău așa, 
și pină cînd ?

comercia- 
a mate
date de 
Ceaușescu 

vi- 
a-

micro-foileton

cut... Două neveste la 
țară și pe aia din Lu- 
peni...

— I-auzi 1 Bravo lui 1 
Șmecher al dracului 
dom'le, Mitică... 
nici cu „văru" 
mi-e rușine.

— Care văr ?
—, Șeful depozitului 

de la C.L.F.... Aa 1

mul teșchereaua 
Ce să-i faci ? 
aia : clnd curge

— Mă bucur,

Dar
nu

plină. 
Vorba
Jiul... 
nene,

mă bucur. Al dracului, 
Alecu ăsta 1... Dar cu 
ce se ocupă el ?

•— Niculae, mă omu
le nu Alecu I Păi... e 
„șef" Ia pricopseala 
aia de-i zice depozit...

lui. Eeei 1 Să 
și eu că mă 
șoferul... Știți, 
și eu niște 
porumb, că 

vă-
părut

cu... ce 
durnnoa- 
de mai 
noastră 

otră- 
cum

Dem. D. IONAȘCU

utilă
nostru — domeniu în care, așa 
cum aprecia secretarul gene
ral al partidului — nu ezristfi 
nici o problemă care nu poate 
fi rezolvată în scurt timp

Sintetizînd dezbaterile întîl- 
nirii, tovarășul Aurel Bîriea, 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid a atras atenția asu
pra măsurilor necesare pentru 
asigurarea în primul rfnd a 8- 
provizionării ritmice a rețelei 
de magazine cu sortimentele d« 
mărfuri existente în depozite 
și solicitate de cumpărători (ÎA 
această privință gestionările» 
revenindu-Ie sarcina de a face 
la timp comenzile, iar conduce
rilor organizațiilor comerciale ți 
depozitelor obligația de a re
partiza și transporta mărfurile 
cerute). S-a apreciat, de aseme
nea, că în orașul Vulcan au 
devenit necesare un magazin 
pentru desfacerea produselor 
lactate, q unitate lactovegeta- 
riană, deoarece orașul nu are 
pînă în prezent o asemenea u- 
nitate, organizarea deservirii în! 
măcelării pe două schimburi, 
redeschiderea chioșcurilor ali
mentare de la școli, un depozit 
de combustibil și imateriale de 
construcții, o sifonărie.

Cumpărătorii prezenți la în- 
tîlnire și-au exprimat părerea 
că toate aceste pi;obleme care 
vizează îmbunătățirea rețelei 
comerciale a orașului și. deci, 
a aprovizionării populației pot 
fi rezolvate într-un timp scurt. 
Rămîne ca să-și spună punctul 
de vedere, prin fapte concrete, 
și conducerile organizațiilor co
merciale, sprijinite de forurile 
competente locale. |

După corespondența trimisă d» 
Tudor MUCUȚA

mplexuhii„Aprovizionare"
comercial de Ia Aero

______________________
— Petroșani.

Avertisment

I mini-MA GAZIN DE ICI, 1
DE COLO |

1) Studenție... 
frumoși (sing.) 

sînt... — ... anii 
tăi 1 4) Lua-

Modă veche șl

ORIZONTAL :
— ...ce... ; 2)...

- ... 3)...
{neart.) ... —
Se în nacelă ! -
totuși nouă între studente... — ...
— la Facultate / ; 5) Fără note-n 
sesiuni I — Mediul studiului in
dividual ; 6) Balul bobocilor...
— ... de la malematici I I 7) Se 
pregătește pentru facultate — 
Gură de aer — La matematică ! 
8) A scrie la tablă subiectul — 
Trecut prin facultate ; 9) Etc !
— A trece un examen pe... ne
văzute — Sînt probe-n sesiuni i 
10) Citite pe jumătate I — A 
„recapitula" / — Trecut prin se
siunile de examene; 11) Intră-n 
studiu) conservatoriștilor — La 
catalog ! — Loc de muncă în a- 
balaj 12) Un curs 
I a Ioc de cinste.

VERTICAL: 1)
«ute-n sesiunea... 
Studenție (fig.) ;

nefam într-o altă variantă 
Prezent la curs ; 3) La institut!...
— ... proaspăt student — Sînt 
trecute în carnete ' ; 4) Diftong
— Un bilet (nu de examen) — 
Pe coridor I ; 5) Haină făcută 
(mase) — Intră-n studiul na- 
turaliștilor ; 6) Diminutiv mascu
lin — Studentă 1 | 7) Teste și 
iar teste ' — In notițe la
— Seminare răzlețe I! 8) 
denți trecuți / — Merge cu 
va" la institutele de artă...
și la filologie ; 9) A... elimina
— Face- parte din rîndurile 
A.S.E.-uIui ; 10) Proaspeți stu- 
denți (de baștină) clujeni — Pre
zente la curs !...
te

S

curs
Stu-
„na-

la... curs...

Examene tre- 
care vine — 
2) Merge cil

12)

...la faculta- 
— Unul arătat cu degetul... 
... de la științe economice 1 ; 
înainte de ultima examinare 

Prezente la curs dar mai ales 
seminar ; 13) îndreptare Ia 

... cărora nu le scapă
la 
curs... 
nici o idee.

Vasile MOI.ODEȚ

TRATAMENTUL INSOMNIEI
Un nou tratament al insomniei a fost descoperit de 

grup de psihiatri germani de Ia Tiibingen. Doi asistenți 
doctorului Schulte au împiedicat să doarmă un grup de bol
navi de nevroze și psihoze timp de o noapte întreagă, obii- 
gîndu-i să meargă și să vorbească neîncetat. Pacienților nu 
li s-a administrat nici un medicament excitant.

Rezultatele cele mai bune (revenirea poftei de mîncare, 
dispariția halucinațiilor și a gîndurilor de sinucidere) au 
fost obținute în cazurile cele mai grave. Bolnavii de nevro
ză au fost mai puțin afectați decît subiecții martor; care au 
resimțit o oboseală intensă după asemenea tratament. Care 
este explicația ? Se pare că perturbarea ciclului veghe-somn 
pe care o constituie o noapte albă restabilește echilibrul 
pierdut.

Desigur, nu este recomandabil ca cei ce suferă de in
somnie să efectueze singuri acest gen de experiență care 
necesită supraveghere medicală. ----- l—"' '
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A trecut întîi o boare-n... dealul Institutului 
Ce înfiorase Valea-n... starea începutului 
Unui șir întreg de gînduri ce-au făcut senzație, 
Mai ales printre „bobocii" cu... o situație 
Cît de cît mai acătării-n... lista de admitere, 
Afișată Ia intrare și-ale cărei litere
După ce au fost parcurse au stîrnit rumorile 
Unor' ce-au cules eșecul, altora cu... florile 1 
In acorduri lungi, prin ceață, pe Paring pădurile 
țin să expozeze zilnic, variat, picturile

AUTUMNALA
— CRONICA RIMATĂ —

Ce își schimbă nuanțarea, oferind privirilor 
Care urcă înspre cursuri, cel mai minunat decor.

lat-o I Toamna, cățărată pe o culme-a rocilor, 
A-nceput numărătoarea zisă a...... bobocilor" I

Dar, deodată, iluzoriu, Ea devine gînditoare : 
„Cîți din ăștia, și Ia anul îl voi număra eu. oare

►

te

? ?...

Ion LICIU

Intr-o biserică din Hatford 
(S.U.A.) furturile au devenit» a- 
tît de frecvente îneît poliția a 
recomandat preotului să facă 
apel la vigilență. După eîtva 
timp de reflectare, preotul a 
afișat următorul avertisment t 
„Vă rugăm să vă supravegheați 
garderoba. Enoriașii noștri nu 
sînt cu totul cîștigați de cre
dință".

Nu era, totuși, O.Z.N. ...
Aproximativ două săptămîni 

(după alte declarații chiar de 
o lună), locuitorii orașului aus
tralian Taree, situat la 300 km 
nord de Sydney, au urmărit un 
obiect straniu ce-și făeea apari
ția zilnic, la ora 7,10 (ora loca
lă), la circa 7 000 m altitudine. 
De culoare roșu-argintiu și de 
formă sferică, „farfuria zbură
toare" rămînea deasupra orașu
lui, potrivit martorilor oculari, 
convinși că este vorba de o 
navă extraterestră, timp de 15 
minute, după care se îndepăr
ta cu mare viteză. La fața. lo
cului — relatează agenția Asso
ciated Press — au sosit nume
roși ziariști și reporteri fotogra
fici, dar osteneala lor a rămas, 
cîtăva vreme, fără rezultat. La 
rîndul lor, câteva avioane ale 
forțelor aeriane au încercat za
darnic, ca șj operatorii stațiilor

radar, să descopere misterio
sul O.Z.N.

In cele din urmă s-a stabilit 
că, totuși, ..invadatorii" nu se 
pregăteau să preia controlul a- 
su-pra orașului australian. Mis
teriosul obiect era, de fapt pla
neta Venus...

Un fel de proces al 
maimuțelor

La grădina zoologică din 
Cincinnati (S.U.A.) un anume 
Albert Richardson a fost ares
tat pe motiv că ar fi proferat 
injurii cu vace tare. Apărînd 
în. fața judecătorului, Richard
son a declarat că nu a adresat 
decît foarte blînde amenințări 
la adresa antropoizilor.

Intrucît legea nu interzice 
proferarea dc injurii în fața 
maimuțelor, judecătorul l-a a- 
ehitat pe Richardson, avînd 
grijă să-i recomande să fie mai 
prudent și să se convingă în 
prealabil că este într-adevăr 
singur cu „strămoșii săi".

Găinării comunitare...
Supermarket-ul ,, Annona",

instalat pe teritoriul Vaticanu
lui, este de eîtva timp supus 
unui regim foarte riguros. Nu 
se mai vinde decît un kilogram 
de unt de fiecare client ; din 
cele Șase intrări în magazin, 
patru au fost închise, iar cele

lalte două sînt controlate de 
gărzile papale.

Aceste măsuri draconice se 
explică prin traficul crescînd 
asupra mărfurilor alimentare. 
In virtutea regulamentelor C.E.E., 
exportatorii produselor agricole 
din țările membre ale Pieței co
mune către alte state primesc 
prime Vaticanul este unul din
tre statele situate în afara 
C.E.E. In același timp, nu exis
tă un control vamal la frontie
ra sa cu Italia. Astfel îneît, da
că o firmă belgiană încheie un 
contract de livrare de păsări 
unor magazine italiene, marfa 
este expediată Vaticanului, de 
unde trece în Italia. Expedito
ri; primesc din partea statului 
belgian o primă, pe care o lm- 
părțeau cu partenerii lor ita
lieni.

Miss Piața Comună
O noutate în domeniul con

cursurilor de frumusețe. Ad
ministrația care organizează în 
fiecare an. la Londra, concur
sul „miss Univers", a anunțat- 
că, începînd de anul viitor, la 
Bruxelles va avea loc un con
curs pentru „miss Piața Comu
nă" : i itlul va fi atribuit celei mai 
frumoase concurente provenind 
din una dintre cele (poate...) ze
ce țări membre ale Pieței co
mune lărgite. Totuși, ..miss Pia
ța comună" — ce titlu...

văzută

Toamna 
Să mc 
Hai să 
Dar să
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UN ȘOFER

mă cheamă 
gondola ;

la volan 
legăn ca 
facem inc-o cramă, 
desființăm... fiola 1

UN ESTET

Cad frunze, zboară-n vint 
pribege

Și-aterizează-ncet, încet...
Cînd cade frunza insă-i lege : 
Rămîne nudul... indiscret.

UN OBSERVATOR

In fiecare an, stimată doamnă, 
Imbătrinești cu-o vară, iarnă, 

toamnă...
an, virsta-ți 
primăvară

Dar tot în fiecare 
coboară ...cu-o

UN POET... ABSCONS

Saltă veșnicia-n ritm de barză, 
Așchii de-armăsari pe loc 

se-ndeamnă,
Nori de lut se-ntorc c-o biată 

varză...
Toate împreună — toamnă.

Cu mine se zice 
că ar fi o trea
bă mai

Cînd zici „cal" 
vedere multe 
frumoase ce țin 
teriorul și

aparte, 
ai în 

lucruri 
de ex- 

interiorul 
individului. Te gîndești 
poate la suplețe, la 
mîndria nobilă, la un 
arc încordat sau o 
săgeată scăpată . clin 
arc, la blîndețe sau 
inteligență, la supune
re și forță, la recor
duri mondiale. Măguli
toare ipostaze, nimic 
de zis. Nu le înșir pe 
toate din modestie. 
Dar, parcă e un făcut 
ca, prin legea compen
sației universale, 
ce mi se acordă 
buie să plătesc 
vîrf și îndesat.

Principala dijmă 
plătesc sub forma 
mului sau căpăsțrului. 
Fie că s'înt pus să 
trag căruța, plugul ori 
grapa 
te ale 
apuse, 
îmbrac 
alerg — în esență asta 
țaq toată xiața. De

tot
tre
cu

o 
ha-

sau alte obiec- 
unor civilizații 
am în cap sau 
hamul. Trag și

aicl a și ieșit vorba 
despre oamenii care 
muncesc mult. Se vede 
treaba că oamenii 
m-au ținut sub obser

vație secole de-a rîn- 
dul. Măgulitor ! Asta 
se vede și din alte si

postaze

mai nu știu 
nu sînt 
că toa-

Iului" și 
în cite feluri 
evocat. Rău e
te acestea au legătu
ră cu circiuma. Ce să 
faci, nu le-am creat 
eu. Oamenii au creat 
după mine faimosul

CALUL

III-lea. Ar fi dat un 
regal... Măgulitor!

O, dar cite nu se 
pot spune. Mă opresc 
aici ; nu înainte de a 
vă povesti un fapt au
tentic in strînsă legă
tură cu mine. Aveam 
cîndva un stăpîn care 
bea strașnic. Odată 
m-a pus la căruța în
cărcată cu gunoi de 
grajd și-am plecat la 
holdă. M-a tot plim
bat printre holde, du
pă care 
acasă 
cată.
n-iutn
întîmplat.

Pe drum, 
l-au întrebat 
pin de ce . 
noiul acasă, la care el, 
turmentat, a răspuns 
simplu și dezinvolt că 
nu și-a găsit holda. 
Drept pentru care eu 
trebuia să aduc 
doua zi gunoiui 
holdă. Stăpînul 
avantajul că îi 
încărcată căruța. 
Contradictoriu.

ne-am întors 
cu căruța încăr- 
Pentru început 

înțeles ce s-a

c

tuații. Zic oamenii de
spre cite unul a 
rui

că- 
poziție nu este 

prea onorabilă că 
cunoscut ca 
breaz.

Am 
nelea 
nllor

e
un cal

Dezonorabil 1 
intrat de-a bi- 
în viața oame- 

și sub alte for
me. Se zice „La calul 
bălan", „La bolul ca-

cal suedez și asta tot 
pentru că este vorba 
de încălecat. Legătura 
e firească.

Am cîștigat bătălii 
celebre, care lămîn în 
istorie. Aveți, desigur, 
în vedere Troia, Ale
hin, Fischer etc. etc. 
Cel mai mult mi-a sim
țit utilitatea Richard al

oamenii 
: pe stă- 
aduce gu-

și a 
la 

avea 
era 

Eu...

C. A.

UN MORALIST

Toamna e
Insă pe la
Că atunci
Tîrgu-i plin de... poame bune 1

sezon viticol 
noi se spune 
e cam pericol :

UN GREIER

Mi-i dragă toamna, cu temei 
Fiindcă deși eu cint tot anu ; 
Mi-a dat prilej, la vremea ei 
Ca să-l inspir pe Topîrcecnu...

Gr. JEPEȘ

PERU. Datorită dez
voltării intense a pes
cuitului, pelicanii de pe 
fluviul Rimac au începui 
să nu mai găsească 
hrană. Fiind amenințați 
să moară de foame, pe
licanii au invadat ora
șul Lima, în căutare de 
hrană. In foto : Pelica
ni pe străzile orașului 
lima.
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La cinematograful „Republica** din Petroșani

Steagul roșu

SEMNAL

pentru stridențele
A

inutile!sonore
Producție a studiourilor

I N S E M N A R E

GEORGE BACOVIA

De la corespondenții voluntari
Volumul de debut al Iui Bacovia („Plumb" — 1916)

omeniei46

Fier vechi
Multico-nu s-a ridicat Ia măiestriaurmat „Plumbului

colectat
de vinătoricreație

lorele • • •

hârtiilor !

afișe trenurilor. Dar...

/

e-
300 DE FRUNTAȘI Ț. IONEL

v orbit 
pictură

de comandă electrodina- 
centralizată a operațiu-

sinestezis-
de croma-

efectivului 
deserveau 

operațiuni
sonore" 
nedorile

și dis- 
munca 
facilă, 

desue-

ce 
si
cii 
cel

însă afișele din 
oriunde pe gar- 
In alișiere crea- 

avem

eleatice
bacoviană este unitară, organică,

primitorului, 
adresat mai 

puțin discret o-

mult despre Bacovia, simbolistul, 
parfumată cu vibrări de violet") 
sale de obicei contrastantă („copacii albi,

prin re
de oa- 
manual 
cit și

școlii. Să fi uitat .rare 
didactic de aici de obli
ce-! revin în această pri- 
Aspectul impune ca la

„inocente-
intilnite, dornice de un grabnic

I

„Sfatul teii și fumul pătrunde din abun
dență în local. Pînă cînd?

Emeric LANYI 
Petroșani

perfecțiunea fără surprize), în- 
fără stri-

Colectia „Lyceum**

un as al genului, însoțit de cola- 
apropiat și totodată învățăcelul 
Alecu, pornește in „călătorie de

convorbire...
control mai riguros în 

suprimării acestor as- 
nedorite din cadrul

„Versuri și proza“

CULTURALE
liiiifii/iiiiiifriiiiftnniiiiiif//iinin//isitrnHiiriiiinninifinifiiiiiiiriiininiimirifffiini/r>'ifininitni>fntniifi

Comedie de moravuri și de situații „Astă sea
ră dansăm in familie" satirizează tipul „logodni
cului de profesie" care urmărește să obțină cit 
mai multe avantaje materiale, și pe 
le" logodnice 
măritiș.

Temistocle, 
boratorul său 
său Alecu A. 
afaceri" prin întreaga țară alegindu-și cu abili
tate victimele.

In cursa întinsă de inventivul Don Juan, vor 
cădea pe rind o serie de naive - mai mult sau 
mai puțin tinere : Stela, Alice, Gina, Mimi, Mary 
și Lăcrămioara.

cinematografice „București
Dar tribulațiile amoroase ale celor doi intră 

la un moment dat într-o zodie nenorocoasă. Ur
măriți tot timpul de un personaj ciudat - numit 
chiar Bizarul - ți întilnindu-se mereu cu o enig
matică dar și neînduplecată Blondă, a căror 
reală identitate le rămîne ascunsă ei vor desco
peri abia acum că misterioasele personaje fă
ceau parte din Miliție. E mult prea tîrziu insă : 
pe nesimțite, Bizarul Ie-a pus cătușele legindu-i 
pe cei doi amici unul de altul.

in seara crceasta vor... dansa în familie
In rolurile principale : Dem Rădulescu, Sebas

tian Papaiani, Vasilica Tastaman, Ioana Bulcă, 
Stela Popescu etc. Regia aparține lui Geo Sai- 
zescu.

Pentru transporturile fero
viare, introducerea sistemelor 
automate de schimbare a ma- 
cazelor, de semnalizare cft și 
de dirijare centralizată, prin 
circuit radio, a operțiunilor de 
manevrare a trenurilor, a con
stituit un salt calitativ deose
bit. Includerea acestor mij
loace moderne de lucru în 
practica căilor ferate și-a e- 
talat înaltul grad de eficien
ță, printr-o operativitate spo
rită a transportului, 
ducerea 
meni ce 
diferitele

priți ,,la semnal" de către 
ce sint în măsură să o facă, 
acționează timp de cîteva 
zeci de secunde stridenta si
renă a locomotivei, trezind 
din somn pe cei ce locuiesc 
in apropierea semnalelor ? 
(ne referim în mod deosebit 
la cei din vecinătatea străzi
lor Cuza Vodă. Anton Pann. 
E. Văcărescu). Oare regula
mentul prevede in mod 
expres asemenea operațiuni 
de semnalizări acustice pre
lungite, convertite parcă în 
veritabile „discuții 
în limbajul unor

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I I
I
I
I
I
I

Pentru foarte multă lume aff- 
șul este o creație artistică îmbi- 
nînd utilul — anunțul, comuni
carea făcută primitorului, cu 
plăcutul — salut 
mult sau mai 
chiulul.

Dacă privim 
Petroșani lipite 
duri, pe ziduri, 
te anume în acest scop 
senzația că dictonul „utile dulci'* 
nu are nici în clin nici în mîne-a 

trecut aproape neobservat. Aceasta în primul rînd datorită 
seismelor sociale și naționale pe care le trăia România 
acelor ani. Dar timpul, ierarhizind valorile, a găsit în această 
carte adevărata strună a viorii lui Bacovia. Nici „Scîntei 
galbene", nici „Stanțe burgheze" — nici unul din volumele 
care au 
artistică, valoarea intrinsecă a acestuia. Și totuși, dacă pu
tem fixa valoric o involuție artistică (o caracteristică se pa
re a spiritelor 
treaga 
dențe.

S-a 
tul („o 
lica versurilor 
copacii negri/ stau goi în parcul solitar") între alb și negru, 
alb și roșu, violet și galben. S-a vorbit despre simplitatea 
versului bacovian, despre redusul său inventar de cuvinte. 
S-a pomenit în diverse ocazii coincidența între eul fizic și 
eul poetic, coincidență care la Bacovia merge pînă la supra
punere, la identificare. S-a vorbit cu toate acestea puțin de
spre POEZIA lui Bacovia — act totalitar și necesar existen
ței poetului. Și astăzi, cînd poetul „Lacustrei" pășește se- 
nioral prin lumea umbrelor (așa cum nu a făcut-o în cursul 
vieții) opera sa difuzată în sute de mii de exemplare își re- 
cîștigă in inima cititorilor de toate vîrstele un binemeritat 
și statornic Ioc.

La Lupeni, în cea de-a NXII-a 
sesiune a consiliului popular 
s-a constituit un nou organism 
cu activitate obștească denumit 
„sfatul omeniei". Obiectivul ur
mărit de acest organism obștesc 
este corectarea comportamentu
lui greșit, dăunător al unor ce
tățeni majori — oameni cu vi
cii, cărora nu le place să lucre
ze, au copii cu comportamente 
necorespunzăloare, scandalagii 
etc.

In 
niei" 
tanți 
a1 organizațiilor de masă, 
procuror, un judecător, 
medic și un profesor, 
cetățeni de vază,

taie carnea nu este curățat, fiind 
plin de așchii și oase, care se 
lipesc de feliile de carne, rea
lizând la fiecare kg. cîteva gra
me „economie" la carnea servi
tă și totodată dînd de lucru în 
plus gospodinelor. Ar fi bine de 
aflat ce părere are conducerea 
O.C.L. alimentara despre aseme- • 
nea „stăpîni".

șî pescari 
sportivi

(Urmare din pag. t)

...Mi-o fost greu să aleg 
dintre cei 300 de fruntași cîte
va nume. M-am oprit totuși la 
Mircea Vijdea, Avram losa, Al- 
mos Vass, Nicolae Timoftei, 
Emil Costa Lucian Andrei - 
cu convi,ger ea că oricare alt 
„nume"—,bsc?nt de pe această 
listă, ar merita să stea alături 
de cei amintiți aici.

...O intervenție la un cazan 
ar fi durat înainte citeva ore : 
ar fi fost 
acesta 
ferului 
șoferul 
seoscă
prin formarea echipelor de in
tervenții pe ture, o avarie se 
poate remedia în citeva minute.

...Oamenii iubesc mașinile 
M-am convins de acest lucru, 
auzind pe cineva rostind amă-

ar 
pe
ar
pe cel

chemat inginerul șef, 
fi dat dispoziții șo- 
cine să caute acasă, 
fi putut să nu-l gă- 

căutat. Acum,

rit : „Mișu" al nostru e în 
poroții capitale..." („Mișu" 
grupul de 150 MW care a 
pășit 100 000 de ore de func
ționare.

...In curtea termocentralei, 
panouri uriașe înfățișează su
gestiv dinamica realizărilor ter
mocentralei, perspectivele in
dustriei energetice pentru 1975.

Reținusem un gînd al unui 
om din termocentrală : „A fi 
comunist înseamnă a vedea 
azi cu ochii de mîine". O me
taforă. Dar pentru precizia el, 
„metafora" cifrelor este, evi
dent, mai convingătoare...

300 de fruntași. Aproape o 
treime din întreg efectivul de 
oameni ai uzinei. Decernarea 
drapelului de „Fruntaș pe ra
mură în întrecerea socialistă" 
de două ori colectivului de la 
Paroșeni e o consecință fireas
că a acestei performanțe...

re- 
e 

de-

că cu afișul. Căci 
fi util un afiș 
din cauza 
cerneală violetă, de 
dubioasă, de o mină 
Gît despre plăcerea 
un asemenea afiș...

Uneori aj Impresia 
re au avut ca sarcină difuzarea 
afișelor au căutuat să... scape 
cît mai repede de ele lipind cite 
5—6 alișe într-un singur loc, 5n 
altele fiind „sublime" dar... lip
sind cu desăvîrșire. Afișe rupte, 
vechi de cîțiva ani, pomenind 
despre evenimente de mult ui
tate, zgirîie privirea celui care 
trece pe stradă și care a avut 
imprudența de a-și arunca (o 
clipă) ochii numai pe zidurile 
unde se lăfăie monstruoasele 
hîrtii...

Pînă cînd asemenea afișe tris
te, plouate (la propriu și la 
figurat) jenate parcă ele însele 
de 
rii 
tă 
la

, cum poale 
devenit ilizibil 

ploilor, scris cu o 
o culoare 
agramată ? 

de a privi

că cel ca-

afișajul lor? Poate că facto- 
direct responsabili de aceas- 
problemă vor da un răspuns 
acest semn de Întrebare ?

L. S.
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— lecții meditații înscrieri, anunțuri de

— cereri de serviciu
— oferte de serviciu schimb de locuințe
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Anunțurile din alara orașului Petroșani
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mănîncă ovăz și la...calului, care a fost întrebat dacă...
care el a răspuns :

— Mulțumesc dar am iarbă...
Intr-adevăr, cartierul Aeroport e mare... și... fertil.

componența „sfatului ome- 
au fost cuprinși reprezen- 
ai organelor locale de stat, 

un 
un 

deputați, 
reprezentanți 

ai exploatării miniere și ai ^re
parației din localitate.

„Sfatul omeniei" se va întru
ni ori de cîte ori va fi nevoie, 
va organiza dezbateri publice, 
deplasări in cartiere, unități 
conomice și comerciale etc.

Georgeta BÂI.AN 
Lupeni

99 înul“
cadrul corn- 

din cartierul 
este vîndută 
un măcelar 
două vîrste. 

putut afla de-

La măcelăria din 
plexului comercial 
Aeroport carnea 
consumatorilor de 
mustăcios, între 
Numele nu i l-am 
oarece nu este afișat. Acest om 
se crede nu angajat, în slujba 
consumatorilor, ci slăpînul uni
tății. Niciodată nu servește ce 
cere clientul, ci numai ce vrea 
el.
în 
să 
tot 
cearcă să ridice obiecțiuni, ime
diat este apostrofat și trimis în 
altă parle. Bulucul pe care se

De cînd au începui cursurile, 
de-a lungul gardului ce împrej- 
muiește Școala generală nr. 5 
din cartierul Aeroport se în
mulțesc pe zi ce trece ambala
jele de „Polar", alte dulciuri, 
ale micului dejun, foile de caie
te etc. aruncate peste gard de 
elevii 
corpul 
gațiile 
vință ?
primele ore de educație cetățe
nească să li se vorbească copi
ilor despre necesitatea și impor
tanța păstrării curățeniei orașu
lui. Pînă atunci, ar fi însă ca
zul să se organizeze o acțiune 
de strîngere a hîrtiilor arunca
te în preajma gardului școlii și 
să se sancționeze într-un fel ca
zurile de încălcare a normelor 
de igienă săvîrșite de copii.

Zilele trecute, grupul de vînă- 
tori și pescari sportivi din ora
șul Uricani aparținînd Filialei 
Lupeni a A.G.V.P.S. au predat 
I.C.M. 2400 kg. fier vechi, cu 
1 700 kg. mai mult decît aveau 
sarcina de plan.

O contribuție deosebită la rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
au ac’us-o Iosif Szellan, Costică 
Nădrag, Anghe) Bunea, Ionică 
Danciu, Antal Pașka, Adam 
Hanciuta, Gheorghe .Sandu, Ion 
Turcaș, Mihai Botoi și alții

life COANDRAȘ 
Uricani

prin dobindirea unui ridicat 
coeficient de siguranță a cir
culației etc.

La toate acestea, dacă mai 
adăugăm și faptul — care pe 
zi ce trece devine lot mai re
velator — că pe magistralele 
țării circulă tot mai multe lo
comotive Diesel electrice și 
condiționat de tronsoanele e- 
lectrificate. și cele electrice 
atunci avem o imagine cit se 
poate de concludentă a ceea 
ce se poate numi, cu certitudi
ne, un transport feroviar 
modern, rapid și economicos.

De toate aceste dotări teh
nice evoluate beneficiază, în 
mare măsură, și complexul 
C.F.R. Petroșani. Există. așa- 
dar, aici niște utilaje 
pozitive care iac ca 
feroviarilor să fie mai 
mai pasionantă I ocul 
telor cabine de schimbare a 
macazelor l-a luat modernul 
turn 
mică 
nilor de manevrare și dirija
re a

Iată însă că există și acest 
„dar". Se pare că nu toți cei 
care lucrează cu aceste In
stalații sau pe mijloacele de 
tracțiune — respectiv unii 
manevranțl șl mecanici de lo
comotivă — înțeleg să le uti
lizeze exclusiv in scopul pen
tru care ele au fost create. 
Cum poate fi explicat altfel 
gestul unor mecanici de Die
sel care. noaptea, fiind o-

avalanșe de decibeli, ce 
se propagă strident în li
niștea nocturnă. provocind 
repetate coșmaruri nevinova- 
țllor cetățeni ?

Să nu mai vorbim de pseu 
do-concertele emise uneori, 
tot Ia ore Urzii din noapte. 
Ia nenumăratele difuzoare 
montate de-a lungul comple
xului feroviar. Avem ocazia 
atunci ca între două comenzi 
de manevrare (ce trebuie să 
recunoaștem că nu sint prea 
deranjante), grație amabilită
ții vreunui manevrant, ce-șf 
arogă din inconștiență pre
zumtive calități muzicale, să 
audiem volens-nolens cîte un 
nedorit potpuriu așa zis mu 
zlcal, „răcnit" de la o coloa
nă de

Un 
scopul 
pecte
complexului C.F.R. considerăm 
că este absolut necesar să 
iie eîectuat de către cei ca
re au atribuții și responsabi
lități în acest sens. Va trebui 
ca stoparea perpetuării aces
tor racile sonore — ceea 
demult se impunea de la 
ne — să fie întreprinsă 
mal grabnic. Sperăm că
în măsură vor Interveni pen- 
tru oprirea neînlirziată a a » 
cestor carențe sonore, „Ia S 
semnal"! Dar de bună seamă ffi 
pentru totdeauna...

„FelicHare66

Feliile de carne sînt tăiate 
formă de pană, partea osoa- 
fiind mai groasă, iar carnea 
mai subțire. Dacă cineva în-

O „felicitare" pe adresa 
T.A.P.L. Petroșani pentru inova
ția introdusă în urmă cu doi 
ani în practica deservirii publi
cului consumator la cofetăria de 
lingă terasa restaurantului „Pa
ring", cartier Aeroport. In a- 
ceastă cofetărie consumatorii 
servesc prăjituri cu Iz de miti
tei, datorită faptului că exact 
lingă ușa ei este plasat grăta
rul pe care se pregătesc mitî-
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DUMINICA 1 OCTOMBRIE DUMINICA 1 OCTOMBRIE
Soarele răsare la ora 6,14 șl 

apune la ora 17,56. Zile trecu- 
te din an — 275. Zile rămase 
— 91.

LUNI 2 OCTOMBRIE

Soarele răsare la ora 6,15 șl 
apune 
te din
— !IO.

la ora 17,54. Zile trecu- 
an — 276. Zile rămase

Filme
DUMINICĂ 1 OCTOMBRIE
PETROȘANI

Astă seară 
familie ; Republica : 
seară dansăm în 
PETRILA : Castanele 
bune ; LONEA : — M
rul : Puterea și adevărul ; 
NINOASA : Locotenentul 
llitt ; VULCAN : Aventuri 
Marea Neagră ; LUPENI 
Muncitoresc : Marea dragoste; 
Cultural : Preria ; URICANI: 
Fuga.

— 7 Noiembrie : 
dansăm în 

Astă 
familie ; 

sînt 
Mine- 

A- 
Bu- 

la

LUNI 2 OCTOMBRIE

PETROȘANI —7 Noiembrie t 
Anchetatorul; Republica : Ste
lele din Eger; PETRILA : Cas
tanele sînt bune ; I.ONEA — 
Minerul: Puterea și adevărul; 
ANINOASA : Locotenentul Bu
llitt ; LUPENI — Muncitoresc: 
Marea dragoste.

I

8,15 Gimnastică pentru toți; 
8,30 Cravatele roșii; 10,00
Viața satului; 11,10 Mari mu
zicieni la București. Compozi
torul — dirijor : Andre Jolivel 
și Aaron Gopiand la pupitrul 
Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii Române ; 12,00 De 
strajă patriei ; 12,30 Emisiune 
în limba maghiară ; 14,00 „360 
de grade" ; 18,30 Film serial 
pentru tineret : „Civilul". Epi
sodul „Trecerea frontierei" ( 
18,55 Vetre folclorice ; 19,15
Publicitate; 19,20 1001 de seri. 
— „Creionul fermecat" desen 
animat realizat de studiourile 
poloneze ; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii

- Cronica marii întreceri ; 
20,05 Muzică populară cu : Iri
na Loghin, Maria Pietraru, Flo- 
rica Bradu, Angela Buciu. Di
rijori : George Vancu și Radu 
Voinescu ; 20,15 Film artistic : 
„Secretul de la Santa Vittoria" 
< u : Anthony Quinn, Anna 
Magnani, Virna Lisi, Hardy 
Kruger; 22,30 Pekin în sărbă
toare. Reportaj filmat ; 22,50
Telejurnal. Duminică sportivă.

treceri ; 20,15 Formații muzi
cale studențești; 20,30 Roman 
foileton : „Contele de monte 
Cristo" (partea III). In rolurile 
principale : Jean 
Amanda și Folco 
Reflectori 21,20 
„Peștera vîntului' 
mentar; 21,40 Să 
muzica ; 22,30 24 de ore. Con
traste în lumea capitalului.

Marais, Lia 
Lulli ; 21,05 

Film T.V. :
— Docu- 

înțelegem

DUMINICA 1 OCTOMBRIE

LUNI 2 OCTOMBRIE

17,45 Deschiderea
Curs de limba franceză, 
țin a 22-a ;
18,40 Scena 
actualitate și
19,00 Săplămîna în

emisiunii.
Lec- 

18,00 Căminul ; 
emisiune de 

critică teatrală ; 
imagini ;

19,20 1001 de seri ; 19,30 tele
jurnal. In cinstea aniversării 
Republicii — Cronica marii in-

6,00 Buletin de știri ; 6,05
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei ; 8,08 Ilustrate* 
9,00 Ora satului; 
magazinul femeilor; 
Succese ale discului ;
Buletin de știri; 11,05 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 11,35 Vedete 
la microfon ; 12,00 De toate 
pentru toți ; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Cîntecul e pretutindeni 
— muzică ușoară ; 14,00 Unda 
veselă ; 14,30 Interferențe in
terpretative; 14,45 Sport și
muzică ; 17,15 Șlagăre, șlagăre;
17.30 Azi în România ; 18,00
Serial radiofonic pentru tinerii 
ascultători; 18,30 Uverturi
simfonice ; 19,00 Radiojurnal;
19.30 Estrada duminicală ; 
20,45 Consemnări ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,10 Panoramic spor
tiv ; 22,50 Moment poetic ; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

muzicale ;
10,00 Radio-

10,30
11,00

LUNI 2 OCTOMBRIE
6,00 Muzică și îctualități;

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Revista litera-

I

ră radio ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Trandafir de la Moldova 

melodii populare; 10,30
100 de legende românești; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Prezent și viitor în știința a- 
gricolă; 11,30 Pastel sonor — 
muzică ușoară; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Muzică de prînz; 13,55 Com
pozitorul săptămînii ; 14,30 Te 
apăr, te laud, te cînt; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Viața e- 
conomică ; 15,20 Muzică de es
tradă ; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Gintă Doina Spătaru și Luis 
Aguillc ; 16,30 Știința Ia zi ;
16,35 Melodii de Vasile Vese- 
lovski și Edmond Deda; 17,00 
Antena tineretului ; 17,20 Con
cert de muzică populară ; 17,40 
In acorduri de < hilare ; 18,00 
Orele scrii; 20,10 Revista șla
gărelor ; 20,30 Teatru radiofo
nic ; 21,45 Consemnări; 22,00 
Radiojurnal ; 22,30 Meridiane 
melodii ; 24,00 Buletin de Știri; 
0,03 6.00 Estrada nocturnă.

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 12 grade, iar la Paring 
de plus 4 grade. Minimele au 
fost de minus 1 grad și, res
pectiv, minus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme relativ fru
moasă 
riabil, 
averse 
munți
mineața, pe alocuri, se va pro
duce rouă și ceață. Vînt slab 
din vest.

dar răcoroasă. Cer va- 
Izolat se vor semnala 
slabe de ploaie, iar în 

averse de ninsoare. Di-

I I
»

e
fochiști

PETROȘANI
angajează pentru sectoarele

Lupeni, Vulcan,
Petroșani, PetrHa

muncitori calificați în meseriile

G. L

maiștri constructori
și electromecanici
tehnicieni normatori
și constructori

Se angajează și pensionari cu îndeplinirea condițiilor pre
văzute de Legea nr. 27/1966.

Informații suplimentare se pot primi zilnic, la serviciul 
personal administrativ al I.G.L. Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 
23, telefon 16 67.

Mica, publicitate
VlND aparat de radio OBERON în perfectă stare. In

formații între orele 19-21, la telefon 12 10.

VlND casă în roșu — Deva, cartier Cetate. Grădină pomi 
fructiferi — vie. Informații, telefon 1 28 94. Deva — seara.

PIERDUT legitimație de acces în întreprindere pe nu
mele Gyorfi Iosif, eliberată de mina Paroșeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de intrare in întreprindere, elibe
rată de Exploatarea minieră Aninoasa pe numele Pălimaru 
Constantin. O declar nulă.

1
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S 3 Recepție la Pekin cu prilejul catalizator

a O.U. celei de-a 23-a aniversări

NEW YORK 30 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Analiza evolu
ției vieții internaționale în peri
oada de un an care s-a scurs 
de la precedenta sesiune a A- 
dunării Generale, evaluarea ro
lului O.N.U. în contextul muta
țiilor survenite pe arena mon
dială au constituit principalele 
puncte do reper ale discursuri
lor rostite de reprezentanții di
feritelor state în continuarea 
dezbaterilor din ședința plenară 
a celei de-a 27-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Mutațiile pozitive din lume, a 
spus ministrul de externe al 
Bulgariei, Petăr Mladenov, în
vederează consolidarea tendin
ței de promovare a unor noi 
lății bilaterale între state 
creșterea posibilităților de 
luționare pașnică și realistă 
problemelor litigioase, de 
cluderc a recurgerii 
sau la amenințarea cu
ei. Vorbitorul a remarcat pro
gresele înregistrate în cursul a- 
cestui an în pregătirea confe
rinței europene pentru coopera
re și securitate și tendințele 
spre cooperare în interes reci
proc între țările din Peninsula 
Balcanică. Apreciind în mod 
deosebit rezultatele vizitelor, în- 
tîlnirilor și contactelor între 
factorii răspunzători ai țărilor 
balcanice, care văd lărgindu-se 
posibilitățile discutării probleme
lor de interes comun, a spus 
Petăr Mladenov, Bulgaria va 
continua să sprijine inițiativele 
orientate spre întărirea climatu
lui de înțelegere și încredere 
in Balcani.

In discursul său, ministrul de 
.externe al Voltei Superioare,

re-
Și

so- 
a 

ex-
la lorță 
folosirea

Josc > Conombo, a remarcat că, 
dacă după un sfert de veac de 
activitate, O.N.U. poate înscrie 
la activul său un mare număr 
de realizări, în același timp or
ganizația manifestă încă lacune 
grave, demonstrate, între altele, 
de persistența regimurilor colo
nialiste și rasiste, de faptul că 
numeroase crize și conflicte in
ternaționale sînt sustrase com
petenței O.N.U. sau își găsesc o 
soluționare în afara sa, de ine
galitatea în dezvoltarea econo
mică și socială a popoarelor.

Expunerea ministrului de ex
terne al Islandei, Einar Agust- 
sson, a fost consacrată 
problemelor specifice șj 
țiilor de ordin general 
ației 
derii 
pescuit aflate sub jurisdicția is
landeză. El a subliniat că aceas
tă măsură a fost adoptată de 
Islanda în scopul protejării re
surselor sale naturale, al apără
rii intereselor naționale.

a proclamării R.P. Chineze

create ca 
la 50 de

urmare 
mile a

i integral 
implica- 

ale situ- 
a extin- 

zonei de

PEKIN 30 — Corespondentul 
Agerpres-, I. Gălățeanu, transmi
te : Cu prilejul celei de-a 23-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, sîmbă
tă seara a avut loc, la Pekin, o 
recepție oferită de Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au participat Dun Bi-u, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președintele in
terimar al Republicii, Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.G. 
al P.C.
siliului 
bru al 
a] P.C.

Chinez, premierul 
de Stat, Cian Cin, 
Biroului Politic al 
Chinez, Ie Tzie-in,

Con- 
mem- 

C.C. 
mcm-

bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comisiei militare a C.C. al 
P.C. Chinez, Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Ci Ten-kuei, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, șe
ful Direcției Superioare Politi
ce a armatei, Ci Pîn-fei, minis
trul afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale chineze. Au 
fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice și delegațiile străi
ne prezente în aceste zile în ca
pitala chineză.

A

încheierea vizitei premierului 
japonez în R. P. Chineză

PEKIN 30 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
primul ministru al Japoniei, 

Tanaka, și-a încheiat 
dimineața vizita în

Kakuci 
sîmbătă

China, plecînd spre patrie. Pe 
Aeroportul din Șanhai, premie
rul Consiliului de Stat, Ciu 
En-lai, și alte persoane oficiale 
chineze au condus pe oaspeții 
japonezi.

Mîine, Danemarca va spune „da“ sau „nu“ 
Pieței comune

COPENHAGA 30 (Ager
pres). — Luni, se desfășoară 
în Danemarca referendumul în 
problema aderării aceștej țări 
la Piața comună. In cadrul 
ultimului sondaj de opinie. 44 
la sută din persoanele chestio
nate s-au pronunțat în favoa
rea aderării, 36 la sută împo
trivă, iar 20 la sută au fost 
nedecise. Acest sondaj a fost 
efectuat însă înaintea referen
dumului din Norvegia — unde 
majoritatea alegătorilor au 
spus „nu“ Pieței comune — Și

observatorii politici din Co
penhaga apreciază că, după vo
tul norvegian, a sporit numă
rul danezilor care se opun a- 
derării. In cercurile anti-C.E.E. 
— scrie agenția Associated 
Press — se argumentează că 
țara se poate dezvolta și în a- 
fara Pieței comune Și se ex
primă temerea că, acceptînd 
să facă parte din comunitatea 
economică vest-europeană, Da
nemarca riscă să fie dominată 
de capitalul străin, să fie îm
piedicată să acționeze cum con-

sideră de cuviință în domeni
ile economic, social și, maț ti
les, al politicii externe.
\ Potrivit prevederilor Consti
tuției daneze, pentru respinge
rea aderării este necesar votul 
a cel puțin o treime din numă
rul total al persoanelor cu drept 
de vot. Aceasta înseamnă că 
inițiativa de aderare a Dane
marcei la C.E.E. ar putea 
respinsă în eventualitatea 
nui vot negativ a cel puțin 
la sută din cei 4 400 000 
alegători danezi.

fi 
u-
33 
de

SEAMA ȘI A PROIECTULUI PLANULUI DE 
MĂSURI. COMUNIȘTII CĂRORA LI S-A TRA
SAT ACEASTĂ SARCINĂ — ALEȘI DUPĂ O 
CHIBZUITĂ GÎNDIRE — AU ȘI TRECUT LA 
LUCRU, FĂCÎND LA ÎNCEPUT O INVENTA
RIERE A TUTUROR PROBLEMELOR CE VOR 
TREBUI CUPRINSE 
DESIGUR. DAREA 
TA ÎNDEOSEBI PE 
AUTOCRITICĂ A
PENTRU CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂ
TOR AI ORGANIZAȚIEI. A MĂSURII OR ÎN 
TREPRINSE PENTRU ÎNFĂPTUIREA DIREC
TIVELOR PRIVIND PERFECȚIONAREA OR 
GANIZĂRII ȘI CONDUCERII ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE SI SOCIALE. PENTRU ATRAGE
REA ÎNTREGULUI COLECTIV AL SECTORU 
LUI LA REZOIVARFA PROBI FMEI OR PRI
MORDIALE ALE PRODUCȚIEI. FĂRĂ A ALU
NECA PE PANTA DESCRIPTIVISMULUI. DA
REA DE SEAMA VA FI REDACTATĂ DE A- 
ȘA MANIERĂ, ÎNCÎT SĂ SE REFERE LA 
FAPTE CONCRETE PETRECUTE ÎN SECTOR. 
LA EXEMPIE DIN CARE SĂ SE ÎNȚELEA
GĂ CUM TREBUIAU SĂ ACȚIONEZE COMU
NIȘTII PENTRU A DETERMINA CREȘTEREA 
RANDAMFNTEI OR ÎN ABATAJE. ORGANI
ZAREA T OCURILOR DE MUNCĂ. ÎNTĂRIREA 
DISCIPIINEI SUB TOATE ASPECTELE EI. 
ASTFEL. DAREA DE SEAMĂ VA CONSTITUI 
UN STIMULATOR AI. DEZBATERII OR PRIN 
CARF TREBUIE SĂ GĂSIM CELE MAI 
TRIVITF CĂI, CETE MAI JUDICIOASE 
TODE ALE ACTIVITĂȚII NOASTRF DE 
ITOR.

IN CEEA CE PRIVEȘTE PROIECTUI 
HOTĂRÎRI, NE PREOCUPĂM CA ÎN CUPRIN-

ÎN ACESTE DOCUMENTE 
DE SEAMĂ VA FI AXA- 
O ANALIZĂ CRITICĂ ȘI 
MUNCII DESFĂȘURATE

PO- 
MF-
VI-

DE

DE OR- 
FIECA-

LUATE PENTRU RIDICAREA VIEȚII 
GANIZAȚIE PE O NOUĂ TREAPTĂ.
RE MEMBRU DE PARTID ESTE CONSULTAT
— DE CÎTE ORI ESTE NECESAR — DE LA 
FIECARE CĂUTĂM SĂ REȚINEM CÎT MAI 
MULTE IDEI PENTRU ÎMBOGĂȚIREA FON
DULUI DĂRII DE SEAMĂ, PENTRU ELABO
RAREA UNOR PROPUNERI DE HOTĂRÎRI 
CARE SĂ RĂSPUNDĂ TUTUROR CERINȚE
LOR ORGANIZAȚIEI NOASTRE. SĂ CONTRI
BUIE EFICIENT LA ÎNTĂRIREA VIEȚII IN
TERNE DE PARTID, LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
MUNCII POLITICE ȘI CUI.TURAL-EDUCATI 
VE.

Am mai aîlat, de la Interlocutorul nostru
— lin membru de partid cu experiență, care 
în repetate rînduri a fost ales de către comuniști 
ca secretar al organizației de bază — șl alte 
amănunte privind pregătirile ce se desfășoa
ră pentru buna reușită a alegerilor. Astfel, 
darea de seamă, prin conținutul ei, va trebui 
să fie un îndreptar al comuniștilor în orien
tarea lor Ia alegerea noilor orqane. COMPE
TENȚA. SPIRITUL DE DĂRUIRE. PREGĂTI 
REA POLITICĂ ȘI PROFESIONALA — sînt 
criterii după care vor trebui aleși noii condu
cători. Văzute prin prisma discuțiilor dintre 
comuniști care au loc în mod spontan, se poa
te spune că alegerile deja au început. Se fac 
aprecieri, se exprimă critici tovărășești, prin
cipiale, toate acestea denotînd că în organiza
ția acestui sector, unde acțiunea de alegeri 
este privită cu o deosebită responsabilitate, 
există create condiții optime pentru ca alege
rile să marcheze un reviriment al întregii 
vieți de partid, un pas ascendent pc scara 
perfecționării activității organizației.

Realizarea întocmai, punct cu
lu-
re- 
in- 
în 

din

al
succeselor

nrconceput fără disciplină...
Vorbim apoi despre oameni. 

Despre PAVEL RENIȚA, IOAN 
OPREA I, mecanici de trenuri 
de călători, IOAN ILIȚOIU și 
ILIE CĂPĂȚÎNĂ, mecanici de 
trenuri de marfă, fochiștii 
RADU RADU și IOAN DAN- 
CIU, toți cu rezultate 
obținute de la începulul 
lui și pînă acum.

Tot Andrei Despa îmi 
nea că de multă, foarte 
tă vreme („nici n 
minte de cînd"), la 
mai avut loc nici 
nimerit".

...Oamenii iubfcsc

bune. 
anu-

mașinile, 
le îngrijesc „patern", nu plea
că în cursă pină cînd totul 
nu e în perfectă ordine. Poa
te tocmai din această cauză 
consumul specific este redus 
constant’cu 4,5 la sută, pină 
în prezent cumulîndu-se 1 187 
tone de combustibil conven
țional In capitolul „economii". 

Și cu cîte asemenea reali
zări nu s-ar putea 
lectivul depoului ?

Cîte panouri de 
fi necesare' pentru 
zultale ? Pentru că 
de SERIOZITATEA
DĂRUIREA, dar dincolo 
orice, DISCIPLIb?A — pusă 
prim plan, rezultatele bune 

cele de față — nu pol 
nu apară !

lăuda co-

onoare ar 
aceste re- 
acolo un- 
în muncă, 

de 
pe

să
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punct, a programelor de lucru

In 
legătură 

cu 
relațiile 
dintre 
Egipt 

$i Sudan
CAIRO 30 fAgcrpres). — Un 

purtător de cuvînt oficial egip
tean a anunțat, vineri, că Su
danul a rechemat mal multe 
din unitățile sale militare sta
ționate în Egipt — transmite 
agenția MEN. Purtătorul de 
cuvînt a menționat, de aseme
nea, că guvernul sudanez a ce
rut întoarcerea în Egipt a ți
nui număr de profesori egip
teni care lucrează la filiala din 
Khartum a Universității din 
Cairo Și a rechemat în țară pe 
mai mulți miniștri sudanezi 
care se află în prezent la Cai
ro, „sub pretextul că Egiptul 
tratează cu personalități suda
neze care nu au nici o cali
tate în probleme oficiale pri
vind Sudanul". Totodată, pur
tătorul de cuvînt a anunțat că 
guvernul sudanez a hotărît, re
cent, desființarea filialelor 
'de Ia Khartum a două compa
nii egiptene.

In declarația sa, purtătorul 
de cuvînt a menționat că gu
vernul egiptean „este dispus 
să satisfacă toate cererile Su
danului" și a subliniat că „E- 
giptul nu dorește, în nici un 
caz, să intre într-un conflict 
parțial cu vreo țară arabă".

EPISOD NOU
ÎNTR-O LUPTĂ STRĂVECHE

Președintele Braziliei, Emi
lio Medici, a semnat recent 
două decrete privind crearea 
unor așa-numite regiuni de 
pirotecție pentru ultimii mem
bri ai triburilor de indieni 
Iavantes și Ierentes. Este cel 
din urmă episod dintr-o bă
tălie uitată, care se mai des
fășoară încă în cea mai mare 
parte a țărilor latino-amerL 
cane. O bătălie pentru supra
viețuire, o biată luptă fără 
sorți de izbîndă, pentru că 
acolo, în jungla amazoniană 
sau în Mato Grosso, civiliza
ția înseamnă adesea praf de 
pușcă, goana după pămînt. 
Dar e un episod nou, pentru 
că această hotărîre a autori
tăților braziliene are efectul 
unui semnal de alarmă, tras 
fie și în ceasul al 11-lea, a- 
supra necesității imperioase 
de a se adopta măsuri urgen- 

) te pentru salvarea populației
■ indiene.
( In prezent, în Brazilia
■ xistă aproximativ 60 000 
; indieni, mai puțin de 1
; sută din totalitatea populației

țării (88 de milioane de locui- 
' tori). In urmă cu peste 470 

de ani, cînd primii portughezi 
( soseau in Lumea Nouă, plină 
>■ de făgăduințe, 
; dienilor depășea un
> Au fost decimați in cea 
( mare parte, alungați de 
• pământurile strămoșilor 
( înghesuiți în rezervații 
1 nuscule. „Au fost mereu 
; strînși să se retragă, să ce- 
1 deze teren fermierilor albi,

să se retragă și, iar să ce- 
’ deze teren. Acum însă nu 

mai au încotro să se ducă", 
' spunea ministrul de interne 

brazilian, Jose Costa Caval- 
( canti, vorbind despre împreju-
> rările care au dus la crearea

e- 
de 
la

numărul in- 
milion. 

mai 
pe 

lor, 
mi-

CO1I-

de protec-celor două regiuni 
ție.

Lipsiți complet de cele mai 
elementare drepturi, fără nici 
un fel de ' asistență medicală, 
fără școli sau vreun alt atri
but al civilizației, indienii din 
America Latină, mai sînt încă 
lăsați în secolul XX, să tră
iască în afara timpului, la

NOTĂ
EXTERNA

discreția oricărui fermier ca
re ’ vrea să-și rotunjească do
meniul, sortiți unei sigure 
dispariții culturale și fizice.

In urmă cu doi ani. un 
tribunal columbian judeca 
procesul a patru fermieri de 
origine spaniolă, acuzați că 
au masacrat 14 indieni din 
tribul Cuivas. „N-am știut că 
e o crimă să omori indieni", 
s-au justificat ei. Au fost 
chitați, în virtutea unor 
bișnuințe vechi de cîteva 
cole.

Desigur, crearea celor două 
regiuni 
seamnă 
blema 
zolvată.
mără abia 3 350 de membri. 
Foamea de pămînt a marilor 
latifundiari, construirea unor 
drumuri trans-amazoniene ca 
și punerea în valoare a tere
nurilor riverane continuă să 
echivaleze cu o sentință de 
condamnare la moarte pentru

a- 
o- 

se-

de protecție nu în
că în Brazilia pro- 

indienilor a fost re- 
Cele două triburi nu-

restul populației indiene din <• 
țară De asemenea, proiectul z 
privind .valorificarea regiunii (■ 
Mato Grosso a declanșat vas- x 
te speculații de vînzări-cum- s' 
părări, in cadrul cărora tra- X 
ficanții cedează diverselor y 
companii de exploatare, tere- X 
nuri considerate ca aparținînd y 
băștinașilor, operație care se Z 
desfășoară sub oblăduirea sau y 
uneori cu participarea direc- 2. 
tă a funcționarilor de la ser- V 
viciul de protecție a indieni- 
lor. Promulgarea celor două x 
decrete relevă însă o anumi- p 
tă schimbare de concepție : x 
problema indienilor nu mai <■ 
este amintită in treacăt sau >) 
ignorată de-a dreptul, se vor- y 
bește despre ea, despre situa- x 
fia triburilor băștinașe, se a- y 
doptă primele măsuri în fa- z 
voarea lor, iar autoritățile se y 
declară hotărîte să acționeze Z 
șl în continuare pentru salva- y 
rea ultimilor supraviețuitori Z 
Indieni. Este, de asemenea, >. 
semnificativ faptul că aceas- y 
tă măsură a intervenit la > 
scurtă vreme după Congresul < 
interamerican pentru protec- / 
ția și apărarea drepturilor < 
populației indiene, desfășurat 2 
la Brasilia în a doua jumăta- S 
te a lunii august. In cadrul 2 
Congresului s-a subliniat că $ 
progresul țărilor americane < 
este strîns legat de cel al mi- > 
norităților naționale, inclusiv 2 
aZ triburilor indiene, care tre- > 
bute să fie integrate în mod < 
progresiv în rîndul comunită- > 
ților naționale, ținîndu-se < 
cont de instituțiile tribale și 2 
de personalitatea indiană, a- S 
sigurindu-li-se dreptul la e- 2 
ducație, precum și eliberarea S 
economică, politică și socială. 2

<

Venera ANGIIEIj

nu 6 ore nemijlocit la locul 
de muncă. In cazul cînd 
crarea e prea departe, unii 
fuză chiar să se deplaseze, 
vocînd diverse motive, 
schimb sînt primii care ies 
șut...

De asemenea, lăcătușii amînă 
nejustificat de mult executa
rea unor revizii, a unor repa
rații. Recent, ca o consecință 
a unui atare mod deficitar de 
a vedea lucrurile, efortul co
lectiv, aproape două zile cel 
dintîi frontal al minei Livc- 
zeni n-a putut da cărbune. E- 
chipele de intervenție trebuie 
să prevină asemenea stări pă
gubitoare pentru producție, să 
efectueze o întreținere irepro
șabilă a utilajelor, căci numai

așa acestea vor funcționa cum 
se cere.

In altă ordine de idei, ma
rea majoritate a exploatărilor 
miniere, și mă refer în special 
la E.M. Vulcan, E.M. Petrila, 
E.M, Lonea, și-au onorat. în 
zilele care au trecut de la vi
zita tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, cu rezultate bune 
sarcinile avute, planul stabilit 
fiind îndeplinit și 
pășit. Din păcate, 
E.M. Du peni — al 
mari exploatări 
Jiului — și E.M. Aninoasa nu 
au făcut eforturile de care 
sînt în stare pentru recupera
rea rămînerilor în urmă. Dim
potrivă la E.M. Lupeni, de

uneori dc- 
colectivul 

celei mai 
din Valea

pildă, se extrage sub volumul 
mediu realizat în primele 8 
luni, sub nivelul sarcinilor pu
se în concordanță cu posibili
tățile, cu resursele interne ale 
uaității. E o situație de neac
ceptat și se cer strădanii sus
ținute din partea tuturor fac
torilor responsabili de această 
stare de lucruri — comitetul 
oamenilor muncii, conducerea 
sectoarelor, organizația de 
partid, pentru ca planul stabi
lit cu începere de Ia 1 octom
brie a.c. să fie integral reali
zat. Pent ru că dacă. după 
cum am văzut, conducerea 
de partid Și de stat a manifes
tat solicitudine, a înțeles pro
blemele minerilor, e de dato-

ria minerilor să răspundă în 
același mod, să nu uite că pen
tru economia națională cărbu
nele are o deosebită pondere, 
că prin nerealizarea planului 
se prejudiciază și alte sectoa
re de activitate ale economie!. 
Cunoaștem cu toții cuvintele 
calde, emoționante ale tovară
șului Nieolae Ceaușescu ! „Știu 
că minerii sînt oameni de cu
vînt, întotdeauna ei au consti
tuit un detașament puternic al 
clasei muncitoare, un detașa
ment de încredere al partidu
lui. Partidul s-a bizuit în 
cut și se bizuie Și astăzi 
încredere ne minerii din 
lea Jiului"

Să ne străduim să fim 
înălțimea așteptărilor I

la

La P®rveneț

O Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, și alți conducători 
de partid și de stat au participat 
la o mare adunare a oamenilor 
muncii, care a avut loc în piața 
centrală a orașului Gabrovo, cu 
prilejul dării in exploatare, îna
inte de termen, a unor obiecti
ve economice și sociale realiza
te pt teritoriul județului Gabro
vo.

Luînd cuvîntul, Todor Jivkov 
i-a felicitat pe constructorii din

Gabrovo în numele C.C. al 
P.C.B. și al guvernului bulgar.

O In primele șapte luni ale 
acestui an, pc autostrăzile R.F. 
a Germaniei s-au înregistrat 
215 623 do accidente de automo
bil, soldate cu moartea a 
10 455 persoane și rănirea altor 
302 997 persoane.

0 In Uniunea Sovietică a fost 
lansat un nou satelit artificial 
al Pămîntului din seria „Cos
mos" — „Cosmos-521“ — desti
nat continuării cercetării spa
țiului cosmic conform programu
lui stabilit. Aparatura de la 
bordul satelitului funcționează 
normal, transmite agenția TASS.

0 Vineri, s-au încheiat în ca
pitala R.D. Germane lucrările 
celui de-al IX-lea Congres de 
chirurgie din R.D.G., care, în 
cursul celor patru zile de dez
bateri, a beneficiat de prezența 
a 1 200 oameni de știin
ță din țara gazdă și 150 
de oaspeți de peste ho
tare. La lucrări a participat 
de asemenea, o delegație de

medici români condusă de 
prof. dr. doc. Florian Mandache, 
directorul Clinicii chirurgicale a 
Spitalului Brîncovenesc din Bu
curești.

0 Sîmbătă, 30 septembrie, au 
început în localitatea Interla
ken lucrările Partidului Socia
list Elvețian. In cuvîntul de des
chidere, dr. Arthur Schmid, pre
ședintele partidului, a menționat 
utilitatea recentelor contacte 
stabilite între Partidul Socialist 
Elvețian și Partidul Comunist 
Român, fapt aplaudat cu căldu
ră Ia Congres.

Delegația Partidului Comunist 
Român la acest congres, condu
să de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. a! 
P.C.R., a prezentat mesajul C.C. 
al P.C.R. adresat Congresului.

0 Irlanda de Nord a fost în 
ultimele 24 de ore teatrul unor 
violente incidente. Bilanțul pre
liminar al victimelor este, după 
cum transmit agențiile U.P.I. și 
A.P., citind surse oficiale, de 4

că numărul total al persoanelor 
ucise în cursul tulburărilor din 
Irlanda de Nord la 585. Cele 
mai grave incidente s-au produs 
la Belfast.

0 Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a semnat, sîmbă
tă, rezoluția Congresului ameri
can care aprobă acordul provi
zoriu dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la unele măsuri în 
domeniul limitării armamentului 
strategic ofensiv, încheiat de 
cele două țări în luna mai a.c.

Cu acest act procedura prevă
zută de Constituția Statelor U- 
nite, dispozițiile acordului sem
nat devin aplicabile.

0 O defecțiune constatata în 
sistemul de control al rachetei 
„Saturn-5", care va propulsa 
spre Lună, la 6 decembrie, nava 
spațială ,, Apollo-17", riscă să de
termine o amînare a lansării — 
a informat administratorul 
N.A.S.A., James Fletcher. Dacă 
avaria nu va putea fi reparată 
imediat, lansarea va trebui amî- 
nată cu aproximativ 30 de zile, 
a precizat Fletcher.

tria bulgară, stivuiesc com
pact lăzile într-o perfectă 
ordine, pînă la înălțimea li
nei case cu două etaje. Cel 
maj mult m-a impresionat 
centrul electronic de calcul 
al complexului, înzestrat cu 
minicomputere relativ ieftine, 
potrivite necesităților locale. 
Pentru a funcționa în lim
bajul specific al 
perforate, mașinile 
servite de tinere 
din satele cuprinse 
plex, care au urmat o cali
ficare specială. Lucrînd com
petent, ele înlocuiesc mun
ca a zeci de contabili și so
cotitori.

Complexul funcționează de 
numai doi ani, dar, bine gos
podărit și promovînd prin
cipiile democrației coopera
tiste, a asigurat deja schim
bări importante în viața 
muncitorilor. Le-am văzut 
din modul în care lucrează 
aceștj locuitori rurali 
brica de conserve, în 
zite, în alte unități, 
lor se află în creșe și 
nițe, finanțate din 
1 200 000 leva alocate 
pentru necesități sociale. Din 
același fond se distribuie vîr- 
stnicilor ajutoare 
nețe.

Mai sînt fără 
multe de < făcut la 
și în satele care îl 
ră. Nu toate complexele a- 
gro-industriale sînt la nive
lul celui de lîngă Plovdiv, al 
cărui nume l-am auzit ci
tat ca exemplu la radioul 
bulgar. Cele văzute întăresc 
însă convingerea că harnicul 
și talentatul popor al Bulga
riei socialiste va ști să în
deplinească sarcinile de am
ploare trasate de P.C. Bul
gar de făurire a noii sale 
istorii .l ll ■ l , —i. ■

Tîrgu! infernajional București

, Bedacția și administrația ziarului t Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon, i 1663
■rrr-

benzilor 
sînt de- 

provenite 
în com-

la fa- 
depo- 
Copiii 
grădi- 

cele 
anual

de bătrî-

îndoială, 
Perveneț 
înconjoa-

Astăzi, în cadrul celei de-a 
cincea etape a campionatului 
diviziei A la fotbal, pe stadio
nul Dinamo din Capitală se 
întîlnesc echipele Dinamo Bu
curești și F.C. Argeș Pitești. 
Partida va începe la ora 15,30. 
Pe stadionul Republicii, cu în
cepere de la aceeași oră, for
mația Rapid București primeș
te replica echipei C.F.R. Cluj. 
In țară se vor disputa urmă
toarele întîlniri: C.S.M. Reșița 
— Sportul Studențesc 
rești; Petrolul Ploiești
gul Roșu Brașov ; Farul Con
stanța — Steaua București ; 
U.T. Arad — Jiul Petroșani ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Universi
tatea Craiova.

Bucu-
Stea-

se prezintă deosebit de edifica
toare. Aici își vor da întîlnirc, 
într-o autentică și exigentă con
fruntare, produse „în premieră", 
chiar noutăți de „ultimă oră", 
care încă n-au cunoscut „bote
zul" asimilării în fabricație.

Țara noastră este principalul 
expozant, ea deținînd circa 
34 000 mp, ceea ce reprezintă 
aproximativ jumătate din supra
fața totală de expunere. Un nu
măr de 31 de întreprinderi de 
comerț exterior, precum și nu
meroase centrale industriale șl 
unități producătoare vor expune 
mai bine de 1 500 dintre cele 
mai valoroase categorii do pro-' 
duse între care diverse tipuri 
de mașini-unelte (strunguri auto-

mate Saro-25 și Saro-42; strun
guri paralele și de tip Carusel 
cu comandă secvențională, agre
gate multiax etc), produse de 
mecanică fină și optică, aparate 
și accesorii pentru sudură, o 
gamă variată de produse elec
trotehnice și electronice, mașini 
de forță și echipament energe
tic, inclusiv echipament desti
nat energeticii nucleare, agre
gate pentru siderurgie și multe 
altele. Multe dintre exponatele 
românești, reprezintă noutăți și 
acestea privesc întreaga arie de 
produse ce se încadrează în 
profilul tîrgului, de la produse 
miniaturale ale electronicii, pî- 
nă la mari agregate și instalații 
industriale complexe. Specialiș-

Iii și reprezentanții cercurilor 
de afaceri vor avea astfel prile
jul să ia nemijlocit cunoștință 
de nivelul și potențialul indus
triei noastre constructoare do 
mașini.

Se poate afirma că Tîrgul in
ternațional București, ediția '72 
— prin participarea numeroasă, 
întîlnirile și dialogurile fructu
oase dintre specialiștii și tehni
cienii străini cu cei din țara 
gazdă, contactele dintre oame
nii de afaceri — se înscrie ca 
un factor stimulator al schimbu
rilor comerciale, al colaborării 
și cooperării economice interna
ționale, ca un aport notabil la 
crearea unui climat de încredere 
și înțelegere între popoare.

Telex
O nouă fabrică de

mobilă
In cadrul complexului de 

prelucrare a lemnului, obiectiv 
aflat în plină construcție pc 
noua platformă industrială a 
orașului Bistrița, a fost pusă 
în funcțiune o fabrică de mo
bilă, Unitatea va produce a- 
nual 10 000 garnituri de mo
bilă, o parte din ele fiind des
tinate exportului. Pentru în
ceput, noua fabrică va realiza 
două tipuri 
funcțională : sufrageriile „Dej 
și „Narcisa", alcătuite din 16 
și respectiv 10 piese care pot 
fi utilizate în mai multe vari
ante.

De la începutul activității,

de mobilă multi-

Telex • Telex
colectivul fabricii șl-a înscris 
în proiectele sale propunerea 
pentru o valorificare cit mai 
înaltă, cu maximă eficiență, a 
materialului lemnos.

Noua fabrică de mobilă fa
ce parte dintr-un amplu pro
gram de investiții destinat dez
voltării industriale a județului 
Bistrița-Năsăud, program care 
prevede ca în perioada actua
lului cincinal să fie construite 
alte 10 mari unități productive.

Trei tipuri noi de
motoare Diesel

din 
recent, 

motoare Diesel 
MB 820 BB și

Uzinele „23 August" 
București au realizat, 
trei tipuri de 
— MB 836 BB,

GD 30 — cu multiple utilizări. 
Astfel, primele două tipuri sînt; 
folosite pentru acționarea in
stalațiilor de foraj și pompa
re, pentru tracțiunea feroviară, 
acționarea grupurilor electro
gene Și pentru propulsia nava
lă. Motorul Maybach MB 836 
BB are o putere maximă de 
450-525 CP, iar MB 820 BB de 
660-1 100 CP, la 1 500 rotații 
pb minut. Consumul specific 
de combustibil este mic : 170- 
178 g/CP oră.

Motorul Diesel tip GD 30 
dispune de o putere de 21-25-28 
CP, la o turație de 1 200-1 500 
și respectiv 1 800 rot/min. Și 
a fost construit pentru acționa
rea unor mașini și instalații 
industriale. Greutatea lui este 
de 445 kg.

La Cluj, în cadrul etapei a 
cincea a campionatului diviziei 
A la fotbal, s-au întilnit e- 
cliipa locală Universitatea șt 
formația Sport Club Bacău. 
Fotbaliștii clujeni au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(1—1) prin golurile marcate de 
Lică (min. 10) și Creții (mln. 
85). Punctul oaspeților a fost 
înscris în minutul 45 de Dem- 
brovschl.

SOFIA 30 (Agerpres). — Cea 
de-1 9-a etapă a Turului ciclist 
al Bulgariei, desfășurată pe 
traseul Stara Zagora — Pa
zardjik (129 km), a fost cîști-

gată de italianul 
3h 16' 27" (medie 
km). In același timp au trecut 
linia de sosire Szmetterer (A- 
ustria), Sinicin U.R.S.S.), Ko
walski (Polonia), 
(România), Zibirev 
Cernea (România).

Clasamentul general indivi
dual : 1. Ivan Nikolov (Bulga
ria); 2. Lisz (Polonia) la 4'15”; 
3. Henke (Cehoslovacia) la 
4'34" ; 4. Hajek (Cehoslovacia) 
la 5’47" ; 5. Trifonov (U.R.S.S.) 
la 6'39" ; 6. Cernea (România) 
la 6'49”, M. Hrisoveni se men
ține pe locul 8, la 11'23".

Clasamentul general pe

Piaccenti în 
orară 39,480

Hrisoveni
(U.R.S.S.),

c-
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chipe: 1. Bulgaria; 2. Ceho
slovacia la 12’28" ; 3. Polonia 
la 13'48” ; 4. România in 15' 
40” ; 5. U.R.S.S. la 16'34" ; 6.
Olanda la 51'41". In clasament

a 
oo traseul 
Blagoevgrad

figurează 12 echipe. Etapa 
10-a se dispută 
Pazardjik — 
(161 km).

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— Tînărul tenisman american 
Roscoe Tanner continuă seria 
succeselor. In cadrul turneului 
internațional de la Albany, Ta
nner l-a învins cu 6—4, 7—6
pe Fred McMillan (R.S.A.) și 
s-a calificat pentru semifinalele 
competiției.

Subunita tea Petroșani
--------- 1
40 393.


