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Ședința Consiliului de 
Securitate
Proiect de convenție 
internațională adop
tat de Conferința Ge
nerală U.N.E.S.C.O.
DIN PRESA STRĂINĂ: 
Relațiile japono-aus- 
traliene
Faptul divers pe glob 
Pe scurt
SPORT
Peron s-a reîntors în 
Argentina 
Declarațiile reprezen
tanților G.R.P. și R.D. 
Vietnam la Conferin
ța cvadripartită de la 
Paris.

Al C.C. Al P.C.R

Datoria de onoare și răspundere 
a fiecărui colectiv:

ÎN CINSTEA
CELEI DE-A Î947-W72

XXV-A

SA ECONOMISIM ANIVERSĂRI
A REPUBLICII

'l

CONTINUITATE
DE PRESTIGIU

In realizări

In ziua de 17 noiembrie 1972, a avut loc ședin
ța Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R,, prezidată de 
tovarășul. Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a examinat propunerile pri
vind îmbunătățirea planului de dezvoltare economică 
și socială și proiectul bugetului de stat ale Republicii 
Socialiste România pe anul 1973. In urma discuțiilor 
care au avut loc, Comitetul Executiv a aprobat pro
punerile de îmbunătățire a proiectului planului de 
dezvoltare economică și socială, precum și proiectul 
bugetului de stat și a hotărît să le supună spre e- 
xaminare Plenarei Comitetului Central al P.C.R. și 
Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de asemenea, u- 
nele îmbunătățiri la proiectele Legii cu privire la 
dezvoltarea economico-sociaiă planificată a Româ
niei, Legii finanțelor și Codului Muncii, rezultate din 
propunerile oamenilor muncii în cadrul dezbaterii pu
blice, care a avut loc după adoptarea proiectelor 
respective de către Conferința Națională a P.C.R. 
Comitetul Executiv și-a însușit îmbunătățirile aduse și 
a stabilit ca acestea să fie supuse Plenarei Comite
tului Central al P.C.R., iar proiectele de legi să fie 
înaintate spre examinare Comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a aprobat unele îmbunătățiri 
privind acordarea de credite și reglementarea plă
ților pentru aprovizionarea cu materii prime și ma
teriale în cooperativele agricole de producție.

In încheierea lucrărilor, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a examinat și soluționat probleme ale 
activității curente.

T. ȚÂȚÂRCĂ

(Continuare in pag. a 3-a)
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— Putem să mai 
încă în curte...

două școli ale co- 
înregistrat succe-

O problemă ce se cere rezolvată
in întregime la Preparafia Coroești

GOSPODĂRIREA CU MAXIMUM DE GRIJĂ
A VALORILOR MATERIALE!

Cu prilejul unei recente 
investigații la Preparația Co- 
roești asupra aspectelor con
crete pe care le îmbracă a- 
ici preocuparea pentru buna 
păstrare și folosire a diver
selor materiale utilizate în 
fluxul de producție, am fost 
însoțit, în parte, de cores
pondenții voluntari Gheor
ghe Brindușoiu ,și Boris Stro- 
chi, și sprijinit de secretarul 
organizației de partid, tov. 
Petru Rus, de contabilul șef 
al unității, tov. Aristide Mi
roslav, precum și de șeful 
biroului administrativ, tov. 
Ion Pardos.

Iată ce am „selectat" din 
informațiile și datele furni
zate de factorii menționați 
ca și din constatările nemij
locite notate cu ocazia in
cursiunii pe la „punctele de 
reper" din incinta prepara- 
ției:

Mai întîi, cîteva cifre e- 
dificatoare extrase din bilan
țul pe 9 luni trecute din a- 
cest an cu care colectivul 
preparației se prezintă la ca
pitolul general „utilizarea 
rațională, economicoasă a 
materialelor de bază". Valoa
rea economiilor realizate la 
bitum — 152 mii lei, la ener
gie electrică — 352 mii lei, 
la prețul de cost al produc
ției — 563 mii lei. Beneficii
le peste plan însumate pe a- 
ceeași perioadă reprezintă 

V

i

1 864 mii lei. Cantitatea de 
(ier vechi colectată prin ac
țiuni de muncă patriotică 
inițiate și finalizate cu spri
jinul uleciștilor din uzină ori 
rezultate din înlocuirile de 
utilaje din fluxul tehnologic 
de preparare a cărbunelui, 
este de asemenea, ilustrativă. 
Față de 400 tone plan pe ze
ce luni, s-au realizat aproa
pe 704 tone.

Aceste rezultate, obținute 
prin aportul a sute de mun
citori, 
în frunte cu comuniștii 
scutesc de formularea 
concluzii asupra 
lui preocupărilor, 
qrijii manifestate 
preparatie față de 
podărire a valorilor materia
le, ea desprinzîndu-se cu e- 
vidență din 
te. Aceasta 
tuși, că în 
în atenție, 
rației n-ar 
pentru și mai bine, că s-a fă
cut totul...

Parcurqînd incinta uzinei,

cețegtivul echipei de raid a 
constatat și destul

' aspecte aflate în 
cu concluzia de 
Chiar în preajma 
preparatie, adică într-un loc

expus ochilor tuturor celor 
care intră și ies din prepa
ratie, o stivă dezordonată de 
traverse de cale ferată nor
mală neimpregnate, și altele 
de traverse impregnate, vo
iau parca să spună că ar me
rita, dală fiind valoarea lor, 
să fie depozitate într-un alt 
mod și într-un alt loc, că in
temperiile Ie reduc puterea

• Prin muncă hotârită, plină de dăruire și ini
țiativă, angajamentul colectivului prinde viață

Angrenat intens în marea întrecere desfășurată la nivel 
național pentru îndeplinirea înainte de termen a planului 
cincinal, harnicul colectiv de muncă al sectorului II de la 
E. M. Paroșeni, și-a sporit, în această primă jumătate a lu
nii curente, cu aproape 900 de tone „zestrea" de producție 
extrasă în plus peste sarcinile avute în octombrie (4-2 700 
tone).

I a fundamentul prestigiosului succes stau eforturile sus
ținute, entuziaste ale frontaliștilor conduși cu pricepere de 
brigadierii Nicolae Brutu și -Titli Teacenco, primii raportînd 
un procent de realizare a normei de 103,7 la sută.

In cadrul sectorului se acționează cu multă răspundere 
.pentru asigurarea intrării la timp în funcțiune a noi capaci
tăți productive. Brigăzile lui Geza Kalman, Gheorghe Totna 
și Iosif Vincze își concentrează forțele umane și tehnice pe 
care le încorporează, în zona de pregătire a unui viitor fron
tal în blocul II B, pe stratul 15, prevăzut să fie dotat cu 
complex de tăiere și susținere mecanizate. Ele se mîndresc 
cu depășiri substanțiale ale normei încredințate : 21, 16 res
pectiv 10,4 la sută.

O discuție purtată recent cu tov. Dorin Gheța, secreta
rul comitetului de partid al minei, a scos în evidență faptul 
că, în cinstea aniversării proclamării Republicii, colectivul de 
aici este hotărît să-și dubleze sporul de cărbune pe care ii 
deține pe lunile octombrie și noiembrie — -pînă acum —, 
ceea ce va însemna îndeplinirea cu cinste a angajamentului 
asumat pentru ultimul trimestru al anului. Dorim colectivului 
ca frumoasa năzuință să prindă viață ! , ■,

Schimb de experiență 
intre colectivele gazetelor 

de perete și satirice

tehnicieni și ingineri, 
, ne 
unei 

ansamblu- 
atenției și 
la această 
buna gos-

cifrele menționa- 
nu înseamnă, to- 
problema luată 

în incinta prepa- 
mai exista loc

facem un transport, că

Responsabilitatea comuniștilor
fată de toate aspectele vieții

din sfera comunei
Cu aproape un an in urmă, 

la sfîrșitul lunii decembrie 
1971, avea Joc un eveniment 
de mare rezonanță pentru 
viața satelor din țara noastră 
— Conferința pe țara a secre
tarilor comitetelor de partid 
și a președinților consiliilor 
populare comunale. Cu acest 
prilej sfera de activitate a or
ganelor de la acest nivel ad- 
ministrativ-teritorial se lăr
gea, primind noi și importan
te competențe. Este proaspătă 
și plină de sevă indicația se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care spunea : „Este necesară 
asigurarea unei conduceri u- 
nitare a comunelor și satelor 
patriei noastre. In acest scop 
consider că se impune să a- 
cordăm comitetului de partid 
comunal dreptul de a condu
ce munca de partid din toa
te unitățile economice și so- 
cial-culturale din raza lor de 
activitate, dreptul de control 
în toate unitățile de pe teri
toriul comunei, atît locale cît 
și republicane". Modul cum a 
fost înțeleasă și aplicată a- 
ceastă competență în Aninoa
sa, a reieșit cu claritate din 
lucrările conferinței comuna
le de partid pentru darea de 
seamă și alegerea noilor or
gane conducătoare.

Darea de seamă a reliefat 
o serie întreagă de rezultate 
meritorii obținute de comuniș
tii din Aninoasa în activita
tea economică, social-cultura- 
lă și gospodărească, insistînd,

totodată, și asupra deficiențe
lor care s-au menținut dato
rită unor preocupări 
matice față de unele 
me sau neacordării 
cuvenite. In, privința 
ții E. M. Aninoasa a
vidențiat faptul că, datorită u- 
nei mai bune organizări, pla
nul pe luna octombrie a fost 
realizat și depășit existînd po-

nesiste- 
proble- 
atentiei 

activită- 
fost. e-

Conferința
organizației

de partid
a comunei
Aninoasa

sibilitatea reală ca trimestrul 
IV să se încheie cu un bi
lanț pozitiv. Dar problemati
ca specifică exploatării a fost 
analizată cu scrupulozitate în 
conferința comuniștilor de la 
această mină. Rezultate bune 
s-au semnalat în activitatea 
sectoarelor I.G.L. și I.G.C., a 
lucrătorilor din comerț, în 
procesul de învățămînt, cul- 
tural-educativ și de ocrotire 
a sănătății, în viața de orga
nizație. Dar, în cuvîntul lor, 
participanții la discuții s-au 
oprit asupra deficiențelor și

consecințelor care se adună 
sub denumirea de probleme 
sociale și cetățenești.

Strungarul Anton Diacones- 
cu, pensionarul Francisc Su- 
han, minerul șef de brigadă 
Alexandru Gaboș, Dumitru 
Her, secretar al comitetului 
de partid de la E. M. Aninoa
sa și alți comuniști au insis
tat asupra unor dificultăți e- 
xistente de mai mult timp de 
natură medicală (funcționarea 
greoaie a autosalvării, farma
cia închisă 
servicii ale 
re nu pot 
iar oamenii 
meargă în 
sau gospodărească 
natul public e defectuos etc.). 
Șoseaua din Aninoasa, în spe
cial porțiunea de la intrarea 
în comună, a fost subiectul a- 
supra căruia au poposii multi 
vorbitori. Ascultîndu-i,■ am pu
tut constata cîtă influență 
poate avea un asemenea . fapt 
de ordin gospodăresc asupra 
vieții oamenilor și e de mi
rare că o rezolvare promptă 
nu s-a făcut mai din timp. In 
atenția edililor, trebuie să se 
afle și amenajarea unui foar
te necesar 
la Iscroni.

Deși cele 
munei au 
se în procesul instructiv-edu- 
cativ, din modul cum au vor-

timp îndelungat, 
dispensarului ca- 
acorda asistență 
sînt obligați să 
alte localități) 

(ilumi-

Rețeaua aeriană de ilu
minat va fi schimbată com
plet în curînd cu cea sub
terană.

In clișeul nostru, electri
cianul 
C.F.R.
mele 
stîlpii

Iohan Baner de la 
Petroșani îace ulti- 

legături la unul din 
de pe peronul gării.

Joi, după-amiază, a avut 
loc la clubul minier din Ani
noasa, un util schimb de ex
periență al colectivelor ga
zetelor de perete și satirice 
și ale 
ficare 
toare

Au
comitetelor de partid de la 
exploatările miniere și pre- 
parații de cărbune, șefii co
misiilor de propagandă, res
ponsabilii colectivelor gazete
lor de perete și satirice și ai 
stațiilor de radioamplificare.

După o scurtă vizită prin

incinta minei Aninoasa, cu ca
re prilej delegații celorlalte 
unități au luat cunoștință de 
rezultatele obținute de gazde 
în domeniul agitației vizuale, 

experiență a 
unde, 

s-au 
făcut 
preo-

cupărilor de a se găsi noi și 
atractive metode de prezen
tare ale acestei forme de a- 
qitație și propagandă de ma
să, în sprijinul activității e- 
conomice și de educație po
litică a tuturor salariaților.

schimbul de 
continuat apoi, la club, 
într-un cadru ambiant 
împărtășit idei, s-au 
propuneri, s-a dat glas

de dirigenție inedită, într-un cadru 
Așa poate fi intitulată acțiunea co- 
Liceuluî de cultură generală din

O oră 
familiar, 
mună a 
Petrila—Lonea și Exploatării miniere Petri 
a, care a prilejuit, 
o oră de dirigenție 
pentru elevi — clasa 
tă în incinta unității 
reia se află liceul. ,

Cu necontestată competență și într-o ma
nieră care a stîrnit interesul elevilor, „pro- 
fesorii-pedagogi" Gheorghe Cojocarii, locți
itor al secretarului comitetului de partid al 
minei, Tiberiu Svoboda, membru în biroul 
comitetului de partid, șeful comisiei de pro
pagandă și Florentin Smeu, maistru miner

după cum am amintit, 
de evidentă utilitate 

a IX-a B — desfășura- 
economice în grija că-

principal, adjunctul . șefului sectorului 
le-au vorbit elevilor despre frumusețea 
satisfacțiile muncii, cu referiri deosebite 
munca de miner, despre condițiile noi 
muncă create; celor din. subt.erșn prin 
ducerea 
ției, în 
desigur, multe întrebări din partea elevilor, 
discuții
vii privesc munca drept o datorie 
re a fiecărui cetățean al patriei.

La sfîrșitul orei, într-un consens 
elevii au dat glas hotărîrii lor ca în 
zilei dc 30 Decembrie să înscrie pe 
muncii patriotice peste 200 ore de 
la acțiunile dedicate înfrumusețării orașului.

de
create 
mecanizării
comparație

IV,
Și 
lî 
de

intru
și perfecționarea produc- 
cu trecutul. Au urmat,

aprinse despre modul în care ele-
de. onoa-

unanim, 
cinstea 
frontul 
muncă

Ipostaza copilăriei
Ipostaza copilăriei i-a de

terminat din cele mai vechi 
timpuri pe ginditori și vi
sători deopotrivă, să între
vadă in perioada inocenței, 
sursa celor mai nobile din
tre porniri, în sensul la fel 
de notabil al noțiunii. Vn 
număr mare dintre titanii 
spiritului au afirmat și afir
mă că numai acei ani, anii 
copilăriei, pot înaripa cu a- 
devărat visele, închipuirea, 
fantezia în neastimpărata 
curiozitate nativă de a a- 
fla originea

Cine n-a 
zind ? Este 
și dezinvolt 
produs specia umană, 
n-a văzut copil plîngind ? 
Este cel mai adine și zgu
duitor izvor al durerii u- 
mane. Cine n-a văzut copil 
jucîndu-se la oricare dintre 
scările vîrstei ? Este cea 
mai autentică și inedită for
mă a fanteziei dezlănțuite. 
Cine n-a văzut copil jucin- 
du-se de-a „oamenii mari", 
joc care îl autorizează, ca 
aidoma părinților săi, să

ridice din pietricele diforme 
și nisip instabil, construc
ții văzute aiurea ? Este cea 
mai originală și nealterată 
formă a cutezanței și a în
crederii în forțele proprii. 
Cine n-a văzut copil dese-

lucrurilor. 
văzut copil ri- 
cel mai sincer 
ris din cile a 

Cine

nind forme desprinse 
închipuirea lui despre lumea 
dimprejur ? Este imaginea 
cea mai pură despre adevă
rurile pe care cei mai în 
vîrstă nu le mai pot indenti- 
fica în noianul de preocu
pări.

In ultima vreme intilnim 
tot mai des copii, care, la 
anii inceputului urcușului 
pe pantele vîrstei. își con
centrează sub priviri . res
ponsabile. toată abilitatea 
caracteristică acestei perioa
de a vieții. în scopul fău 
ririi unor lucruri, unor bu 
nuri, la dimensiunile și 
funcționalitatea cerințelor 
vieții. Am văzut, nu desti 
nate pentru joacă, ci ..ade
vărate" ciocane, lopeți, scau
ne, bănci, rame pentru ta
blouri și alte lucruri ttebu 
incioase omului, făurite de 
școlari, paralel cu procesul 
de instruire teoretică.

Prezența copiilor lingă o- 
biectele făurite de ei a ini 
primat ipostazei copilăriei 
ceva din aura prometeică. 
In seninul inocent al privi 
rilor lor se poate citi stri 
gâtul, exuberanța și siguran 
ța învingătorului. Acești co
pii au descoperit și desco
peră zi de zi: VIAȚA.

T. K.
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DIRECTORUL DE CLUB
un organizator polivalent,

' I

un animator pasionat
— Slnteți un activist, 

cultural cu o bogată și în
delungată experiență. De 
cînd lucrați in acest do
meniu al muncii cultural- 
educatitve și artistice de 
masă ?

— Din anul 1949, Mi-am în
ceput activitatea la Hunedoa
ra, am continuat-o la Petrila 
și de abia după un deceniu 
am venit la Vulcan.

— După cite am aflat, 
zilele acestea, tovarășe 
Bildea, ați împlinit 10 ani 
de cind sînteți director al 
clubului sindicatelor din 
Vulcan. Vă rugăm să ne 
spuneți, pe scurt, ce re
prezintă pentru dv. acest 
interval de timp ?

— Ani de muncă asiduă, de 
succese dar, de ce să nu re
cunosc, și de eșecuri. Cind 
am devenit eu director de 
club altele erau cerințele ca
re se puneau în fața activis
tului cultural. Viata merge în
să înainte și toți trebuie să 
ținem cadența pe care o im
pune colectivitatea. Pentru 
noi, cei care lucrăm în dome
niul acesta, documentele de 
partid apărute din iulie 1971 
și pînă în prezent, cu privire 
la munca politico-ideologică și 
cultural-educativă de masă, 
constituie îndreptare deosebit 
de prețioase în activitate și, 
in ce mă privește, aș putea 
spune că niciodată în cele 
peste două decenii dn cînd 
sînt activist cultural nu am 
avut atît de clare, de exi
gente și de însufletitoare obi
ectivele pe care trebuie să Ie 
atingem. De aceea, am pornit 
cu mai multă hotărîre să 
contribuim Ia educarea comu
nistă a tinerilor, a tuturor 
oamenilor noștri. Rezultate'e 
obținute în ultimul timp Ia 
clubul nostru ne arată că sîn- 
tem pe drumul cel bun dar, 
în același timp, ne dovedesc 
și faptul că mal avem încă 
multe de înfăptuit.

— O realizare deosebit 
de interesantă — in lumi
na acestor documente — 
pe care o aveți aici este, 
fără îndoială, cabinetul de 
științe sociale, care consti
tuie un exemplu pentru 
toate cluburile, căminele 
culturale și școlile din 
municipiu. Vorbiți-ne des
pre acest cabinet, despre 
activitatea care se desfă
șoară în cadrul său.

— Intr-adevăr, cabinetul de 
științe sociale constituie un 
motiv de mîndrie pentru noi. 
EI funcționează de la 1 apri
lie anul acesta, conform unui 
program riguros. Iată, de pil- 
dă, luna aceasta au fost pre
văzute 4 acțiuni, două dezba
teri și două consultații, pe 
teme politice și economice. 
Două din aceste acțiuni s-au 
și tinut, cu participarea pro
pagandiștilor. a factorilor de 
conducere din întreprinderi și 
instituții, a șefilor de brigadă 
etc. Cabinetul nostru este 
alcătuit din trei „secțiuni", 
am putea zice: din expoziția

Convorbire 
cu Nlcolae BÎLOEA, 

directorul clubului 
sindicatelor 
din Vulcan

de pe holul clubului, din sa
la propriu-zisă a cabinetului 
și din expoziția permanentă 
de carte politică din cadrul 
bibliotecii clubului. Expoziția 
de pe hol cuprinde grafice și 
panouri privind creșterea pro
ductivității muncii la E.M. 
Vulcan în ultimii ani, aspecte 
ilustrînd realizări și perspec
tive hunedorene precum și 
ziarele la zi. Această expozi
ție are rolul de a pregăti în
că de la intrarea în club pe 
cei care vor lua contact cu 
sala principală a cabinetului 
si de a constitui pentru fie
care vizitator al nostru un 
punct agitatoric și de docu
mentare. In cabinetul propriu- 
zis se află o hartă desfășu
rată pe toată suprafața. unui 
perete, reprezentînd politica 
externă a României, apoi gra
fice și panouri privind struc
tura politică și de stat a tă
rii, panouri și fotografii des
pre istoria mișcării comuniste 
și muncitorești din România, 
material documentar sub for
mă de întrebări și răspunsuri.

lucrări politice și propagan
distice, reviste etc. De 'aseme
nea, în sală se află și un te
levizor, un ecran pliant pen
tru proiecții de diafilme și 
diapozitive, un magnetofon, un 
pic-up etc. Aici, în această 
încăpere au loc acțiunile la 
care mă refeream mai sus. Du
pă consumarea unei astfel de 
acțiuni, participantii au posi
bilitatea să ia cunoștință de 
ultimele apariții în domeniul 
cărții ideologice la expoziția, 
permanent împrospătată, din 
bibliotecă.

— Ce puteți adăuga des
pre activitatea desfășurată 
în ultimul timp în cadrul 
clubului pe care îl condu
ceți ?

— Avem o activitate bună 
în cadru] briqăzii artistice de 
aqitatie cu care prezentăm 
proqrame atît la club cît și la 
sala de apel a minei, ci'ne- 
ciubu! care a pregătit trei fil
me pentru recentul concurs 
dedicat zilei Republicii, a for
mațiilor de muzică populară și 
ușoară, a tarafului și fanfarei. 
De altfel, trebuie să vă spun 
că toate formațiile noastre re
petă asiduu în aceste zile 
pentru spectacolul pe care 
doriră să-l realizăm în cinstea 
aniversării Republicii. Specta
colul este intitulat „Cîntă-ti 
patria înfloritoare, brav po
por român", și el e conceput 
ca un poem muzical — core
grafic. Sperăm să fie qata 
încă in prima jumătate a lu
nii decembrie.

— In încheiere vă ru
găm să ne spuneți care ar 
fi, după părerea dv. cali
tatea cea mai importantă 
pe care trebuie să o aibă 
un bun director de club ?

— E qreu de spus, mai ales 
că, după credința mea, un 
director de club trebuie să 
aibă nu o sinqură calitate ci 
mai multe. El trebuie să fie 
bine informat, asupra tuturor, 
aspectelor teoretice și practi
ce din cadrul cercurilor și 
formațiilor și, mai ales, din 
cadrul activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative, el 
trebuie să dea dovadă de răb
dare. perseverentă, fler artis
tic. In ceea ce mă privește, am 
observat că munca de la om ! 
la om, făcută bine, cu tact : 
și fără toane, dă rezultatele I 
cele mai bune.

Convorbire realizată <ie 
Constantin PASCU

O nouă, carte de reportaje

„Orașe cu geometria variabilă"
Cartea Iui Traian Filip, apărută recent la e- 

ditura „Dacia" din Cluj, este compusă dintr-o 
serie de reportaje sub forma unor monogra
fii ale cîtorva orașe și obiective industriale 
de cea mai mare importantă în viata socială și 
economică a tării. Astfel, autorul ne prezintă 
„Cheile Argeșului", „Florile de piatră și florile 
de otel ale Tîrgoviștei", „Autoturismul româ
nesc , „Sighișoara', „Pitești , „Ctitorii indus
triale in Țara de sus", „Un nou capitol în is
toria navigației dunărene" ș.a.m.d. Toate a- 
ceste reportaje au fost publicate cu ani în 
urmă în „Tribuna", „Gazeta literară", „Româ
nia liberă", „Magazin", cele mai multe în
să văzînd lumina tiparului în ziarul „Scînte- 
ia". Un amplu reportaj, realizat cu prilejul 
împlinirii centenarului exploatării industria
le a cărbunelui, se ocupă de viata oamenilor 
și locurilor Văii Jiului de astăzi. opunîndu-Ie 
tristelor realități de dinainte de eliberare, în- 
tr-un mozaic do gînduri și idei rostite de nu
meroși interlocutori, descrieri ale peisajului 
industrial și natural, evocări ale unor zile 
de mult apuse etc. Iată un fragment, care 
parcă ne aduce aminte de pana unui mare 
reporter impresionat și el cu decenii în ur
mă de cele văzute în Valea Jiului : „După 
măiastră traversare a munților Paringul și

de Traian FILIP
Retezatul, Șurianu și Vîlcan — piscurile ca
re stau în umbră o mare parte a anului, soli
tarii care nu-și arată chipul decît atunci cînd 
vremea e frumoasă, domnind numai peste o 
lume senină și albastră cînd stau In sfat 
privindu-se din depărtări imense, la înălțimi 
de două mii de metri deasupra nivelului mă
rii — răsar cu liniile lor pure, cu ovalele 
lor sculptate cu grijă și amplasate de veacuri 
în expoziția naturii, asemenea unor însemna
te personaje ale locului. Atunci întregul ba
zin al Văii Jiului pare extras din cadrul lui 
restrîns, pare integrat unei viziuni planetare 
iar colinele mărunte care zăgăzuiau orizon
tul devin trepte și acoperișuri sub care se 
ascund șerpuitoarele galerii de mină".

Atenția autorului se îndreaptă cu precăde
re asupra surprinderii și dezvăluirii aspecte
lor celor mai semnificative ale efortului de
pus de întregul popor în opera de construire 
a socialismului, reliefînd succesele deosebi
te dobîndite, hotărîrea unanimă de a le con
solida și depăși în viitor.

Cartea lui Traian Filip este, am putea zi
ce, un „document de epocă” fiindcă sur
prinde, cu uneltele fierbinți ale reporterului, 
un tablou dinamic, plin de culoare al anilor 
noștri.

Premiera de gală a noului film românesc
„DRUM ÎN PENUMBRĂ"

La începutul acestei săp- 
tămini, cu prilejul „Zilelor 
filmului românesc", cinema
tograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani a găzduit premie
ra de gală a noului film ro
mânesc „Drum in penum
bră". Cu acest prilej, publi
cul petroșănean a făcut cu
noștință cu actrița Margare
ta Pogonat, interpreta rolu
lui principal și cu Lucian 
Bratu, regizorul filmului. 
„Drum în penumbră" a fost 
realizat după scenariul tină- 
rului scriitor Petru Popescu 
și are în centrul său chipul 
demn al unei femei care, 
după o experiență conjuga
lă nereușită, dorește să-și 
refacă viața dar pină la ur
mă se consacră creșterii co
piilor săi, sacrificindu-și 
propria iubire. Este, de fapt, 
vorba despre antinomia din
tre dragoste și datorie, foar
te bine realizată actoriceș- 
te de Margareta Pogonat în 
rolul dactilografei Monica. 
Holban. Aceasta e o femeie 
încă tînără, ale cărei trăsă
turi mai păstrează o frumu
sețe gravă și distinsă. Ea 
sosește pe litoral in prag 
de toamnă să-și petreacă 
concediul și intîmplarea fa
ce să-l cunoască pe ingine
rul Radu, apropiat ca virstă, 
de care se atașează dar cu 
discreția și rezerva ce o ca
racterizează nu-i dezvăluie 
nimic despre ea. Monica e 
de curind despărțită de so
țul ei, insă acasă o așteaptă 
cei doi copii și mama sa, o 
femeie vîrstnică avi nd un 
caracter autoritar și domi
nator.

Intr-o zi, Monica îl reîn- 
tilnește, pe o stradă din 
București, pe Radu și aces
ta, deși nu poate afla ceva 
in plus despre viața ei per
sonală, o cere in căsătorie. 
Spre surprinderea lui, Moni
ca amină, evită un răspuns 
ferm. Curind insă ii pre
zintă inginerului pe cei doi

Cadru din filmul 
In foto : Interpreții

în penumbră"
Ma rgareta Pogonat și Cornel Co man.

copii ai săi, fapt care-l des
cumpănește pe Radu, care 
devine irascibil, neînțelegă
tor.

Monica intuiește adevăra
tul motiv al ezitărilor și se 
desparte de el. Cu tăria ei. 
Monica trece peste toate în
cercările la care o supune 
viața și iși regăsește, nu 
fără greutate, echilibrul. In 
van încearcă acum Radu s-o 
ajute, să se apropie de ea. 
Monica are puterea să re
nunțe definiții' la el. Pentru

ea singurul sens al existen
ței sînt copiii, cărora le va 
dărui întreaga ei dragoste și 
înțelegere.

Filmul a fost urmărit cu 
mult interes de către spec
tatori. In cadrul celor două 
intîlniri pe care le-a avut 
cu publicul petroșănean la. 
Casa de cultură și în sala 
arhiplină a cinematografu
lui, cei doi oaspeți au vorbit 
despre munca lor, despre 
intențiile pe care le-au ur
mărit in acest film, despre 
proiectele lor de viitor.

Spectatorii au făcut remarci 
elogioase sau critice asupra 
filmului care le-a fost pre
zentat, s-au întreținut cu 
oaspeții și și-au manifestat 
dorința ca astfel de intîlniri 
să aibă loc cît mai des în 
orașul nostru spre ciștigul 
ambelor părți.

Apoi, Margareta Pogonat 
și Lucian Bratu au dat au
tografe zecilor de doritori 
care i-ati asaltat. Le-am so
licitat și noi cite un cuvînt 
pentru cititorii ziarului nos
tru :

țfa. Eu Cw

c 'Ku Imps

//
*

fu -ur? Lufaxț,

ftciz <?

r-fl st /
d/fV PENUMBRA ,f fvd

IaAaăM- tb, '

^su,r!

i 
I

I
\
I
*
i

v
I 
ț

J
I
I
I
I

b

*

Darul
Urcă înalt în piatră printre schele 
Profilul dur al creșterilor mele.
Cu armonii in fulgerări de linii.
Tu ești acel ce-î dai sevă luminii.
$1-1 cîntec de împlinire ca de pară 
fntr-o risipă peste mîndra tară.
Partid, dai vieți-mi strălucitul înțeles
Pentru fiii tăi eu am ales
Un dar ce-n inimă ii e izvorul
De-a fi mereu al tău cn fapta, ^boru! I

Ioan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

A

In abataj
Gîndurile-mi răscolesc redute
Sub al frunți! aspru sanctuar.
Precum țipă versu-n alăute
Să-mî boltească sufletul de jar.
Pe corăbii de sublimă vrere
Navighez în munții de cărbune
In adîncurî zămisliți de ere
$1 pe care brațn-mi îi supune.
Iar cînd el. cărbunele din mină 
înspre soare, înspre ziuă suie, 
Gîndu-mi se preface în lumină 
$i-n cărbune ne sculptăm statuie.

N. POP
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Teatrul popular
din Hunedoara

2ilele trecute, viata cultu- 
ral-artistică hunedoreană a 
celebrat un prestigios jubi
leu : semicentenarul teatrului 
popular din Hunedoara. Vrînd, 
parcă, să se confunde cu per
manenta flăcărilor furnalelor 
Hunedoarei, dragostea, pasiu
nea și setea pentru arta dra
matică a amatorilor de aici 
durează de o jumătate de se
col.

Avînd ca act de naștere 
piesa „Sîmbăta mortilor" de 
Teodor V. Păcățian, reprezen
tată la 5 martie 1.921, teatrul 
amator din Hunedoara a por
nit timid dar hotărît pe dru
mul care i-a facilitat startul 
de consacrare începînd cu si
nul 1922.

Un inimos și tenace colec
tiv care și-a găsit surse de 
supraviețuire, aidoma păsării 
Phoenix, a căutat să satisfa
că setea de cultură teatrală 
a locuitorilor de atunci ai 
Hunedoarei schimbînd, în ore
le serii, salopeta de lucru ori 
halatul de laborator sau bi
rou, cu perucile personajelor 
din operele și piesele Iui 
Mayer — Forster, Franz Le- 
har, Johann Strauss. Jeno 
Huszka și I.L. Caragiale.

Au urmat ani de rodnică 
activitate în care nu prea nu
merosul colectiv al teatru
lui hunedorean a prezentat 
spectacole de operetă, piese 
de teatru, pantomimă și poe
zie, a căror realizare se lea
gă de numele amatorilor Dra
go Artur, Gref Maria, Spînu 
Ghizela, Nagy Bela ș.a.

Anii socialismului aduc tea
trului amator din Hunedoara 
revirimentul cunoscut de în- 
treaqa noastră viață cultural- 
artistică. In anul 1945, colec
tivul primește qirul comite
tului sindical al Uzinei de fier 
din Hunedoara, în anul 1960 
devine Teatru muncitoresc, iar 
în 1963 este declarat printr-o

jumătate
de veac

hotărîre a U.G.S.R. Teatru 
popular.

In toți acești ani, reperto
riul se îmbogățește continuu, 
în concordantă cu aspirațiile 
culturale și estetice ate spec
tatorilor locali. Răsfoind re
pertoriul colectivului pe ul
timii zece uni reținem titluri 
de unanim succes, cur» sînt 
„Dincolo du sîrmele qhimpa- 
te", „Cetatea de foc”, „Inșir- 
te mărgărite", „Omul care a 
văzut moartea", „Copacii mor 
în picioare", „Oameni și um
bre", „Ferestre deschise" și 
multe altele din repertoriul 
național și universal clasic 
și contemporan. Alături de 
succesul spectacolelor prezen
tate cu piesele amintite se 
cuvin menționate numele re
gizorului Pavel Crișan și al 
actorilor amatori Maria Stoi- 
ca, Victor Stana, Marcela Mi- 
hăilă. Alexandru Stănel șl a 
celorlalți neobosîți slujitori ai 
Thaliei. care, neprecupetind 
timp și efort, au dat strălu
cire nobilă formației teatra
le, care a devenit un auten
tic tezaur cultura! al Hune
doarei. Premiile obținute la 
bienalele I.L. Caraqiale din 
anul 1956 cu piesa „Viată 
nouă", din anul 1962 cu piesa 
„Ferestre deschise" și din fi
nul 1965 cu piesa „Doctor în 
filozofie” stau mărturie netă
găduită pasiunii și talentului 
harnicului colectiv hunedo- 
rean.

împlinirea unei jumătăți de 
veac de la constituirea Tea
trului popular din Hunedoa
ra a prilejuit organizarea unei 
săptămîni a teatrului care a 
debutat cu o expoziție retros
pectivă urmată de seri de 
teatru cu piesele „Omul care 
a văzut moartea", „Copacii mor 
în picioare", „Doctor fără 
voie", „Comedie cu olteni" și 
premiera cu piesa „Gaițele".

Tiberiu KARPATIN

Astăzi, la clubul sindicatelor 
din Vulcan

O suită de acțiuni 
cultural-educative 

și artistice
La clubul sindicatelor din Vulcan se desiășoară astăzi, ' 

18 noiembrie, o suită de acțiuni cultural-educative și artis
tice dedicate conferinței orășenești de partid. Mai întîi va a- 
vea Ioc vernisajul expoziției de fotografii cu tema „Reali
zări hunedorene". Expoziția cuprinde aproximativ 50 de fo
tografii ilustrînd succesele deosebite obținute — în toate 
sectoarele de activitate — în județul nostru, în Valea Jiu
lui și in special, în orașul Vulcan pe parcursul ultimilor ani.

Tot cu același prilej se va deschide expoziția cu car
tea politică și economică în două secțiuni cu tema : .,Parti 
dul — inima fierbinte a poporului" și „Un sfert de secol de 
la proclamarea Republicii". Librăria din oraș organizează la 
club un stand de cărți politice cu vînzare cuprinzînd cele 
mai noi apariții în acest domeniu. In încheierea acțiunilor 
dedicate conferinței orășenești va fi prezentat spectacolul 
„Anotimpul melodiilor" dat în cinstea participanților dc că
tre formațiile clubului.
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Munca de partid

de Ta aceste a-
I

loan Iuga,

de producție ce revin colecti- 
muncă.

cu materie 
utilaje de 
iar între 

de îmbună-

Intre cele privind 
fabricii se înscriu 
referitoare la îm* 
aprovizionării lo* 

muncă

care constituie, pentru oamenii 
prilejul unor noi și responsabile 

pentru continua îmbunătățire a ac* 
de sindicat, pentm sporirea preo- 

vederea asigurării

dunări 
muncii, 
căutări 
tivitățti
cupărilor acestora în 
unor condiții tot mai optime îndeplinirii 
sarcinilor 
velor de

grupelor sindicale
Dezbateri rodnice în adunările

Intr-o atmosferă de lucru, pătrunsă de 
răspundere, se desfășoară în întreprinde
rile și instituțiile municipiului adunările 
generale și conferințele pentru dare de 
seamă și alegeri ale noilor organe condu
cătoare în grupele șî organizațiile de sin
dicat.

Din mai multe unități economice și insti
tuții ne-au parvenit vești

Preparația cărbunelui 
Lupeni

Expresii ale unor continue 
preocupări pentru îndeplini
rea sarcinilor ce stau în fața 
organelor și organizațiilor de 
sindicat — îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale 
salariaților, susținerea și ori
entarea întrecerii socialiste 
spre o eficiență tot mai spori
tă, stimularea inițiativei sala- 
riaților și dezvoltarea mișcării 
de inovații și altele — le-am 
intîlnit, pregnant afirmate la 
Preparația cărbunelui Lupeni. 
Apreciind măsurile luate, în 
ultimul timp, pentru mineri și 
preparatori, ca izvorînd din 
permanenta grijă a conducerii 
de partid și de stat față de oa
menii muncii din această ra
mură, numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni, salariați 

‘l ai preparației au făcut, în con- 
I tinuare, noi propuneri care, o- 

dată aplicate în viață, vor 
contribui nemijlocit la îmbu
nătățirea activității unității, 
la sporirea producției de căr
bune livrat economiei națio
nale. Aceste propuneri, făcu
te dn Tudor Mîndreanu. șef 
de brigadă la secția spălare, 
Nicolae Hroștea, șeful sec
torului transport. Ana Mihăl-

cescu, muncitoare,
sudor, și alții se referă Ia ne
cesitatea asigurării din timp, 
pentru unitate, a cadrelor ca
lificate și specializate, în ve
derea preluării unor sarcini de 
producție sporite, în perspec
tivă, a stimulării pe o scară 
mai largă a tuturor categori
ilor de salariați, asigurării de 
echipament de protecție în 
funcție de cerințele fiecărui 
loc de muncă.

F.F.A. „Vîscoza" Lupeni <
Preocupările filatorilor din 

Lupeni se înscriu, de aseme
nea, pe făgașul acelorași Ini
moase tradiții de muncă ce au 
făcut ca Fabrica de fire si fi-. 
bre artificiale „Viscoza” să fie 
cunoscută chiar peste 
le municipiului. Deși 
într-un stadiu avansat 
deplinirii sarcinilor de 
(ie, colectivul de 
ingineri și tehnicieni al fabri
cii nu se oprește aici. Fiecare 
zi de muncă în fiecare atelier 
sau secție, aduce după sine 
căutări de noi soluții pentru 
îmbunătățirea fluxului de pro
ducție și a rezultatelor econo
mice. Și nu e de mirare că în
tr-un colectiv unde cu toții 
se preocupă de îndeplinirea și 
depășirea exemplară a sarcini-

hotarc- 
se află 
al în- 

produc-
niuncitori.

Responsabilitatea 
comuniștilor 

față de toate 
aspectele vieții 

comuneidin sfera

lor de plan și a angajamente
lor asumate în întrecerea so
cialistă, se. nasc noi propuneri 
in "avantajul producției, al co
lectivului, 
activitatea 
propunerile 
bunătățirca 
curilor de 
primă, dotarea cu 
transport și altele, 
propunerile legate 
tățirea condițiilor de muncă Si 
de viață ale salariaților, am 
reținut ca fiind mai deosebită 
aceea privind înființarea unei 
cantine pentru salariați.
Grupul de șantiere TCMM

Mai mult decit în anii pre
cedent, și cu o eficiență evi
dentă, comitetul sindicatului 
din . cadrul Grupului de șanti
ere „Valea Jiului" al T.C.M.M.,, 
împreună cu birourile 
grupe sindicale, s-au 
pat pentru realizarea 
biectiv primordial, al 
vului: îndeplinirea : 
de plan la construcțiile indus
triale pentru ramura minieră, 
realizarea la timp a obiective
lor necesare dezvoltării în 
perspectivă a industriei carbo
nifere. Cu prilejul dezbateri
lor din grupele sindicale a re
ieșit necesitatea de a reparti
za, în sensul urmăririi îndea
proape ti îndeplinirii sarcinilor 
de plan, a tuturor membrilor 
comitetului sindicatului, 
loturi, măsură care 
viată.

Pe un alt plan, 
membri de sindicat 
festat o atitudine de neîngă- 
duință față de unele abateri 
săvîrșite pe șantiere, în dauna 
avutului obștesc, criticind 
sivitatea celor care nu-și 
deplinesc îndatoririle de 
viciu pentru reducerea cu 
săvîrșire a pagubelor de orice 
natură.

oelor 11 
preocu- 
unui o- 

I colecti- 
sarcinilor

pe 
a si prins

numeroșî 
au mani-

pa- 
în* 

ser* 
de

(Urmare din pag. 1) se

(di- 
din 
(di- 
de 

des-

bit prof. Rodica Morarii 
rectoarea Școlii generale 
Iscroni) și Ileana Sichitiu 
rectoarea Școlii generale 
10 ani din Aninoasa) s-a
prins că se întîmplă multe 
greutăți în privința activită
ților tehnico-productive, a do
tării atelierelor-școală. Comi
tetul comunal de partid nu a 
făcut tot ce era posibil pen
tru ca aceste importante dis
cipline formative să fie spri
jinite cum se cuvine de către 
întreprinderea patronatoare.

In comuna Aninoasa, exis
tă și activități agricole și zo
otehnice. Posibilități bune sînt 
mai ales pentru creșterea ani
malelor, dar planul de con
tractări și achizițiixeste nesa
tisfăcător realizat, după cum 
s-a precizat în darea de sea
mă. De ce ? Comunistul Nico
lae Munteanu a răspuns în
tr-un fel acestei întrebări — 
în mod paradoxal, deși comu
na se află într-o zonă mon
tană, nu are pășuni suficien
te și de cea mai bună calita
te. Consiliul popular nu și-a 
asigurat o zonă de' pășunat 
care să corespundă politicii 
actuale de creștere a anima-

lelor, deși în raza comunei 
află și oameni cu experiență 
îndelungată.

Datorită unor lucrări de in
vestiții și frumoasei contribu
ții cetățenești prin muncă pa
triotică (calculată la o valoa
re de peste 350 lei pentru lo
cuitor), gradul de înfrumuse
țare și urbanizare al comunei 
au sporit, In mod-proporțional 
a crescut și munca de educa
ție, de culturalizare ce se des
fășoară, deși nu întotdeauna 
cu cele mai bune rezultate Ia 
clubul sindicatelor din Ani- 
noasa și căminul cultural 
Iscroni.

In concluzia conferinței 
subliniat că, în Aninoasa 
află bune condiții 
bogate și generoase
umane pentru îmbunătățirea 
întregii munci. întreaga activi
tate a comunei — economică, 
social-culturală, de învătămînt 
și sănătate, de gospodărire, 
preocuparea edililor — reflec
tă hărnicia oamenilor, gradul 
ridicat de conștiință, caracte
rizat prin spirit combativ, in
transigent, de critică și auto
critică, și dorința de a munci 
în așa fel îneît Aninoasa să 
se transforme cît mai curînd 
intr-un oraș.

din

s-a 
se 

materiale, 
resurse

Puncte de vedere
5» Risipa"

— Locomotiva noastră, ca
re deservea transportul va- 
gonetelor pe una din gale
riile principale ale minei Vul
can a prezentat la un mo
ment dat, un grad de uzură 
înaintat,, povestea un miner, 
într-o dezbatere pe linie pro
fesională. Din această prici
nă, într-o bună zi, s-a oprit 
din mers și a încetat să mai 
înainteze. A fost dusă la re
parat. După o săptămînă de 
așteptări, am socotit că vom 
fi anunțați, dintr-o clipă în 
alta, că ne va fi înapoiată. 
După ce au trecut mai mul
te săptămîni, ne-am gîndit 
că locomotivei i s-au găsit 
și alte defecțiuni, iar repa
rația fntîrzie din cauză că e 
revizuită 
doare.

— Nu 
cazuri cu 
ta un alt 
pară atit 
cind o face ca nouă!

In sfirșit, după două luni 
de reparații, locomotiva s-a 
înapoiat în subteran. Bucu
ria minerilor n-a ținut, însă,

mai mult de două ceasuri. 
■ După o manevră scurtă, fa
rurile locomotivei s-au stins 
și, do atunci, zace undeva 
pe o linie de garaj, fără pu
tința de a fi întrebuințată. 
Deși e reparată ca nouă- 
nouță, locomotiva staționea
ză din lipsa unor... becuri (!) 
Morala ? Am înregistrat-o 
(sub formă de explicații) tot 
de la mineri:

— Magazionerul zice că 
nu ne dă alte becuri, că prea 
facem multă risipă 
riale.

Cum s-ar spune, 
la tărîțe, ieftini la

de mate-

scumpi, 
făină...

Punctualitate
In această problemă

din cap pînă-n pi-

vom mai avea ne- 
locomotiva, comen- 
miner. Dacă o re
de mult, e ca și

a 
punctualității (a disciplinei, 
sub o anumită formă de ma
nifestare a ei) am auzit de . 
multe cazuri, cînd, un strun
gar (ne rezumăm deocamda
tă la exemple generale) își 
începe ziua de muncă cu o 
anumită întîrziere, cînd 
funcționar se prezintă 
serviciu după un sfert

țin 
la 
de

oră (sau mai mult) și pleacă 
acasă cu același sfert de 
oră mai devreme, cînd un 
muncitor din subteran întîr* 
zie la pontaj si face, vrînd- 
nevrînd, o nemotivată. Am 
mai auzit și de alte cazuri, 
cînd, în fața prăvăliei cli- 
enții așteaptă, iar negusto
rul întîrzie să deschidă 
nitatea j cînd un miner 
tîrzie executarea unei 
crări, 
tîrzie la o ședință de pro
ducție.

Dar, 
că, să 
foarte 
pontajul în sălile de apel ale 
exploatărilor miniere, sînt, 
cîteodată, zeci de mineri ca
re așteaptă să sosească 
maistrul, pentru a efectua 
pontajul și a intra apoi la 
locurile de muncă. Iar mais
trul, ei bine, maistrul miner, 
factor educativ, responsabil 
cu disciplina, 
punctualitate și 
zie, și se lasă 
muncitori...

Caz autentic, 
o dată, Ia mina Vulcan...

sau un alt miner

u- 
în- 
lu- 
în-

Și altele...
nu ne-a fost dat, în- 
auzim, că ta o oră 

matinală cînd se face

exemplu de 
altele, întîr- 

așteptat de

petrecut nuj

I. M.

A apârut Nr, M ai revistei

Din bogatul cuprins semnalăm, printre altele, articole tra- 
tind probleme legato do educarea socialistă a oamenilor 
muncii, folosirea rațională a resurselor, conferințele do partid, 
organizarea învățămîntului agrozootehnic.

La rubrica dedicată sărbătoririi proclamării Republicii 
sint inserate materialo privind o serie de acțiuni politice 
pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc, contribuții consis
tente ia valorificarea cît mai deplinii a rezervelor, comisia 
muncitorească de control în acțiune pentru o înaltă calitate 
a produselor.

Revista publică, de asemenea, consultații în legătură cu 
sporirea productivității muncii, principalele orientări stabi
lite de Conferința Națională a P.C.R. în vederea dezvoltării 
și perfecționării relațiilor de producție și sociale, filozofia 
marxistă și religia etc.

, Alte articole sînt destinate propagandiștilor și cursanțî- 
lor, precum și probleme legate de exigențele actuale ale 
muncii politico-educative, intensificarea continuă a vieții in
terne de partid.

In continuare cititorul va găsi rubricile: scrisori către 
redacție, note, consemnări, Tăspunsuri la întrebările cititori
lor, corespondenții județeni transmit, poșta redacției etc.

LECTORAT CU PĂRINȚII
Famitia și școala sînt îac- 

tori cu o influență hotărîtoa- 
re asupra formării personali
tății elevului. Colaborarea în
tre aceste două elemente ale 
binomului educațional sporeș
te eficiența actului formativ 
prin aplicarea unor formule 
care să stabilească o unitate 
de acțiune a școlii și familiei. 
Această metodă pedagogică es
te utilizată de către comisia 
diriginților de la Liceul indus
trial minier din Petroșani care 
a inițiat un ciclu de întilniri 
între profesori și părinții ele-

vilor prin care se aduc im
portante îmbunătățiri procesu
lui instructiv-eclucailv din 
școală.

Duminică, la ora 9, în sala 
C.C.P., este organizat un lec
torat cu părinții avlnd tema : 
„îndrumarea și controlul ele
vilor în familie". Ișl vor ex
pune opiniile asupra acestui 
aspect pedagogic dr. Teodor 
Ponova, juristul Nicolae Gher- 
ghin, prof. Florica Muștean și 
ofițerul de miliție Ghoorghe 
Matei.

Gospodina
negospodină

Gospodărirea cu maximum de grijă
(Urmare din pag. I)

iti- 
a- 
de 
ori

Reînnoifi -vă

In, orașul Petroșani exis
tă o unitate comercială — 
înființată din necesitatea de 
a veni în ajutorul gospodi
nelor, punindu-le la dispozi
ție un sortiment bogat de 
semipreparatc culinare 
GOSPODINA.

Intr-o zi, la 
lui, nu trebuia 
dești prea mult 
peri. Nu ți se 
cît două-trei sortimente din 
carne (mici, chiftele, 
male); din pește 
preparat, pe bază 
me — asemenea.

Am crezut că 
mărfii se datorează 
vînzări abundente —

’ Hota de comandă din. ziua 
respectivă dădea la iveală 
adevărul. Tovarășa Ioana 
Coșoleanu. șefa, unității, co-

ora prinzu- 
să te gin- 

ce să cum- 
ofereau de-

mandase: i kg salată de 
beuf, 1 kg friptură de porc 
și încă vreo șase prepara
te. Crede responsabila că d- 
semenea cantități, pot satis
face nevoile orașului ?

Considerăm oportun a a- 
minti că ordinul 240fl oc
tombrie 1972 al Ministerului 
Comerțului Interior stabileș
te ca unitățile de profilul 
respectiv să pună la dispo
ziția cumpărătorilor cel pu
țin 10 preparate. din pește 
și peste 20 din carne și le
gume. Nu dăm o listă ă 
sortimentelor dar recomanf 
dăm ..Gospodinei" din Pe
troșani să devină mai... 'gos- 
podină și să facă comenzi 
pe măsura cerințelor.

sar- 
nici un 

de legu-
abonamentele„stringători” de bunuri din 

incinta preparației. In plus, 
posibilitatea înstrăinării u- 
nor valori chiar de către u- 
nii angajați ai uzinei. De a- 
ceca, conchidem referirile la 
această constatare, subliniind 
necesitatea 
mersurilor, 
cesare de 
preparației, 
la o soluționare definitivă, la 
anumite provizorate care să 
înlăture însă posibilitatea ac
cesului în incinta preparației 
a unor persoane străine.

Ar mai fi de menționat as
pectele neplăcute pe care le 
oferă privirii diversele amba
laje aflate în dezordine prin 
incintă și în unele magazii. 
O parte din acestea, făcîn- 
du-și prea mult timp „sta
giul" în diverse puncte, de
gradează aspectul gospodă
resc al unității și, în final, 
produc pagube. Unele amba
laje. cum sînt rolele pentru

cabluri, ar trebuie expedia
te operativ furnizorilor, iar 
altele demontate și utilizate 
în procesul de producție.

Documentarea noastră lș 
preparația Coroești a cuprins 
în aria ei, desigur, o parte 
din succeselo și meritele 
harnicului ei colectiv de 
muncitori, tehnicieni și Ingi
neri, ca și din deficiențele 
ce mai dăinuie într-un dome
niu cu mare influență asu
pra întregii activități a între
prinderii — gospodărirea cu 
maximum de grijă și răspun
dere a valorilor materiale, 
pentru preîntîmpinarea orică
rei risipe, domeniu în care, 
după cum se poate deduce 
din aspectele relevate, mai 
există încă destul loc, destu
le motive pentru ca factorii 
cu responsabilități concrete 
vizați să-și fixeze în atenție, 
in continuare, rezolvarea 
completă a acestei probleme.

la ziarul
absența

i unei
- dar

Steagul roșu"
Abonamentele pentru 

luna decembrie a,c. se 
pot face pînâ în ziua 
de 30 noiembrie inclu-

întocmirii dc- 
a proiectelor ne- 
către conducerea 
a apelării, pînă

fr
I. F.

t
I

J

și rezistența. Tot aici, o gră
madă de bolțari (la ce o fi 
trebuit aceștia preparației?) 
demonstra semne de adincă 
și îndepărtată uitare. Pe 
nerar întilnim, destul de 
proape una de alta, bucăți 
profile metalice uzate,
chiar grămezi de fier vechi 
neexpediate oțelarilor pen
tru că, după cum remarca, 
mai în glumă, mai in serios, 
unul dintre însoțitori, prepa- 
rația are plan de fier vechi 
și la... anul.

Sub silozul de brichete ne 
atrag atenția trei stive de 
plasă din sîrmă groasă folo
site. Creionul e gata să con
semneze încă o observație 
critică, dar e prevenit de șe
ful biroului administrativ:

— Aceste bucăți de plasă 
uzată, precizează el, intenți
onăm să Ic folosim 
construirea unui gard 
partea incintei dinspre uzină 
și...

Privirile se îndreaptă spre 
direcția indicată. In față ni 
se* conturează o problemă 
gospodărească majoră, cu 
multe implicații, care recla
mă o apropiată, dacă nu 
chiar urgentă rezolvare: îm
prejmuirea incintei prepara- 
tiei în partea dinspre U.E.V, 
și de-a lunqul Jiului. In pre
zent această parte a incintei 
este deschisă oricărui „vizi
tator". Din această cauză, nu 
o dată, preparatorii sînt ne- 
voiți să facă de... planton 
lingă vagoanele pline cu 
cărbuni ori să intre pur și 
simplu în conflict cu diverși

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moldovan 

Elisabeta. eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O de
clar nulă.

pentru 
în

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Radu Ilie, e- 
liberată de E. M. Lonea. O declar nulă.

In depozitul C.L.P. Petroșani cartofii insilozați așteap 
lă... iarna.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Deaconescu 
Maria, eliberată de mina Pefrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ciucur Ma- 
ria, eliberată de I.G.C. Petroșani O declar nulă.

Concurs

Jiului - Uricani
dans:.

19,13 Publicitate:

mă de 2 aniEVENIMENTE

Cugir și secția S.U.CT. Valea Jiului

> mecanici auto și mecanici dîeseliști
Unde

pentru Cugir și secția
S.U.C.T Valea Jiuiui
Doritorii

Neculce. 
la naștere:

7,16 
Zile 
Zile

10,15 Ritm, tinerețe,
18.55 Medalion Ton

300 de ani de
Soarele răsare Ia ora 

și apune la ora 16,46. 
trecute din an — 323. 
rămase — 43.

biroul personal din 
unde se face ango

pentru secția S.U.C.T.

11,03 Comentariu Ia 40 de ste
me: județul Harghita;

11,33 Capodopere ale muzici) -j-

secția S.U.C.T.seara, Corina. Eml- 
muzlcalh în studioul 
Corlna Chlriac. In- 

cintărețul șl actorii i

9,05 Vetre folclorice. Comori 
sucevene;

9,23 A fost o dată ca niciodată... 
Albă ca zăpada șl cel șap
te pitici (II):

9,55 De vorbă cu gospodinele:
10.10 Universitatea Tv.;

20,00 Avanpremieră:
20,10 Teleenciclopedia;
20.55 Film serial: Mannix. 

este Rose ?:

19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal.

In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

limba ger

București, Secția Valea
16.30 Emisiune în 

mană:

Jocul de-a moartea ; VUL
CAN : Canarul și viscolul; 
LUPENI —< Cultural: Drum 
in penumbră; Muncito
resc : Dragoste și amenzi.

21.43 Bună 
siune 
3, cu 
vltat, 
Cornel Constantiniu;

22,30 Telejurnal:
22,40 Săptămînă sportivă.

Baschet feminin: I.E.F.S. — 
Spartacus Anvers, în „Cu
pa cupelor1' (repriza a 
n-a);

23,10 Raze de toamnă. Romanțe 
și cîntece de petrecere.

12,10 Biblioteca pentru toți.
Mihail Sadoveanu (I):

12,35 Telejurnal:

niversale. Simfonia 
lumea nouă“ de Antonin 
Dvorak;

se vor adre sa la
cadrul secției S.U.C.T. Uricani,

jarea atit pentru secția Cugir cît și pentru secția
Valea Jiului, telefon 122 Uricani.

10,50 Selecțiuni din emisiunea 
„Portativ ’72";

PETROȘANI — 7 Noicm-
brie: Procesul unei stele ;
Republica : Robin Hood ; PE
TRILA: Baladă pentru cei că- 
zuți; LONEA — Minerul:

SIMBĂTA 18 NOIEMBRIE

©. 1906 — S-a născut 
torul Corneliu Baba ® 
— S-a născut Jean Axei, 
tător antifascist român în Re
zistența franceză, executat 
de hitleriști @ 1972 — Cea 
de-a 15-a 
țională a 
tar și de 
zio 18

„Cine știe, cîștigă
Sub îndrumarea comisiei orășenești P.C.I., la Liceul din 

Uricani a avut loc de curînd un concurs „Cine știe, cîștigă 
cu întrebări privind evitarea și stingerea incendiilor. Ai 
participat 8 concurenți reprezentanți ai claselor V-IX. Ce 
mai bine pregătiți s-au dovedit a fi Dorin Dicu, din clasa a 
VIII-a, ocupantul primului loc, Ioan Bob din același an, cla
sat pe locul II și Simion Pricop din clasa a VII-a, cîștigătorul 
locului III. Ciștigătorilor li s-au oferit diferite premii.

Ilie FRUNZA 
corespondent

Astăzi. 18 noiembrie, ora
17, la clubul sindicate
lor din Aninoasa are 

loc concursul „Cine știe me
serie, cîștigă". Participă tine
rii electricieni de la E.M. A- 
ninoasa.

mana; naulouivertismem
muzical; 15,00 Buletin de știri: 
16,00 Radiojurnal; 17,00 Știință, 
tehnică, fantezie; 17,25 Cîntece 
de nuntă și jocuri populare : 
17,45 Muzică ușoară de Gelti 
Solomonescu; 20,oo înfăptuim 
hotăririlc Conferinței Naționale 
a P.C.R.: 20,10 Zece melodii
preferate; 20,45 Consemnări de 
Cprneliu Șerban; 20,50 La hanul 
melodiilor cu Emil Gavrlș, Ius
tina Băluțeanu, Ion Crețu și 
Benone Damian; 21,25 Moment 
poetic; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Expres 
melodii; 24,00 Buletin de știri: 
0.03—6.00 Estrada nocturnă.

o.ou Deschiderea emisiunii. 
Telex;

săptămînă interna- 
filmului docursen- 

scurt metraj (Leip-

PROGRAMUL 1: 0,00 Muzică
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Mio
rița; 9.50 Miniaturi instrumen
tale; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Luis Mariano — Interpret al o- 
peretelor lui Lopez; 10,30 Emi
siune muzicală de la Moscova: 
11,00 Buletin de știri; 11,05 For
mația Roșu și Negru; 11,15 Ra- 
tlioclub turistic; 11,35 „Te cîn- 
tăm, frumoasă Românie" — c- 
misiune de cîntece și versuri; 
12,00 Discul zilei: Gigliola Cin- 
quetti; 12,15 Recital de operă 
Octav Enigărescu; 12.30 Intîlnlre 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13.15 Avanpremieră coti-

angajează urgent : 
conducători auto cu o vechime mini
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O.N.U
A

încheierea dezbaterilor în plenara 
Adunării Generale privind renunțarea

la folosirea forței in relațiile 
internaționale

P.
Că

NAȚIUNILE UNITE 17 
Corespondentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite: 
plenara Adunării Generale 
O.N.U. s-au încheiat dezba
terile asupra punctului privind 
nefolosirea forței în relațiile 
#hbernaționale și prohibirea 
Sermanentă a folosirii armelor 

ucleare.
Reprezentantul Austriei, 

Jankowitsch, a declarat
„renunțarea la folosirea for
ței implică în mod evident 
renunțarea la amenințarea cu 
forța", acestea fiind două ele
mente esențiale ale aceleiași 
necesități cardinale a menți
nerii păcii și securității lumii. 
Vorbitorul a subliniat, în con
text, . că „principiul nefolosirii 
forței va forma, fără îndoială, 
una din principalele probleme 
de care se va ocupa conferin
ța de securitate și cooperare 
europeană. a cărei reuniune 
pregătitoare va începe peste 
cîteva zile Ia Helsinki. Spe- 
răm~ ca această conferință să 
hotărască interzicerea folosi
rii forței și renunțarea la 
amenințarea cu forța în con
textul relațiilor intereuropene".

Reprezentantul Albaniei, Re
is Malile, a subliniat dreptul

inalienabil al popoarelor asu
prite de a folosi toate mij
loacele de care dispun, in
clusiv forța armelor, pentru a 
se elibera de sub jugul stră
in, dreptul victimei agresiunii 
de a recurge la forță pentru 
a-și apăra libertatea, indepen
dența și integritatea teritori
ala.

Reprezentantul Liberiei, Em
mett Harmon, a cerut ca. toate 
statele membre ale organiza
ției să se angajeze solemn 
că își vor soluționa diferen
dele lor internaționale exclusiv 
prin mijloace pașnice și de o 
așa manieră încit 
în pericol pacea 
tea lumii.

Reprezentantul
vietice, Iakov Malik, 
luat cuvîntul 
dezbaterilor asupra acestui 
punct al agendei sesiunii în
scris de U.R.S.S., a declarat 
că „a sosit timpul să se facă 
noi pași înainte în direcția 
eforturilor spre găsirea unor 
soluții mai eficace problemei 
nefolosirii forței în relațiile 
internaționale șî, simultan, să 
s'e treacă Ia prohibirea per
manentă a folosirii armelor 
nucleare".

să nu pună 
și securita-

Uniunii So- 
care a 

în încheierea 
asupra

Ședința Consiliului

de Securitate

Manifestări peste hotare 
consacrate 

aniversării Republicii

PARiS Proiect de convenție internațională

Cores- 
C. Ale- 
Joi du

de

Agerpres, 
transmite : 
în Consiliul 

au continuat dezba
ri in co-- 
Angola, 
Bissau, 

regimu- 
respec-

NEW YORK 17 
pondentul 
xandroaie, 
pă-amiază, 
Securitate
terile asupra situației 
loniile portugheze 
Mozambic și Guineea 
ca urmare a refuzului 
lui din Lisabona de a 
ta documentele Națiunilor U- 
nite privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale.

Președintele Comitetului 
pentru decolonizare al O.N.U., 
Salim Ahmed Salim (Tanza
nia) a declarat că numai 
Consiliul de Securitate 
fost adoptate 19 rezoluții 
problema teritoriilor adminis
trate de Portugalia, prin care, 
între altele, s-a recunoscut 
dreptul celor trei popoare la

„Relațiile japono-australiene
Reuniunea ministerială ja- 

pono-australiană, desfășurată 
nu de mult la Canberra, a 
pregătit: terenul. în special 
pentru intensificarea relați
ilor economice dintre cele 
două țări. Aspectele ei po
litice nu trebuie. însă sub
estimate, întrucît. guvernul 
de la Canberra, s-a arătat 
a fi tot mai sensibil față 
de evoluția din ultima pe
rioadă a situației în Asia. 
Venind după riormalizarea 
relațiilor Japoniei cu Chi
na. conferința a abordat, 
cum era și firesc, și pro
blema efectelor posibile pe 
care destinderea dintre To
kio și Pekin le va avea a- 
supra Australiei.

In ceea ce privește pro
blemele economice, autorită
țile de la Canberra au ex
primat îngrijorarea că Ja
ponia ar putea reduce im
porturile sale de materii 
prime din Australia. Neli
niște cu totul firească, în
trucît Australia depinde în
tr-o .măsură importantă de 
piața, niponă în exportul 
materiilor sale prime. O 
scădere a vinzărilor spre 
Japonia ar avea efecte con
siderabile asupra economiei 
australiene. Acest lucru a 
putut fi constatat și recent, 
cînd recesiunea niponă, cau- 
zind o reducere a. importu
rilor de minereu de fier, a 
oprit în loc, pentru un timp, 
dezvoltarea proiectelor mi
niere din Australia.

Cum era și de așteptat, 
reprezentanții guvernamen
tali japonezi au dat inter
locutorilor lor asigurări fer
me că Japonia va continua 
schimburile comerciale cu 
Australia la nivelul actual. 
Cele două părți au căzut de 
acord să- aibă consultări pe
riodice în problemele valo
rificării resurselor miniere 
și energetice. în interesul 
reciproc.

Din presa
străină

asi
de 
in

mat 
altă

ca.

Japonia trebuie să-și 
gure un flux continuu 
resurse, care să nu fie 
trerupt de conjuncturi 
puțin favorabile. Pe de. 
parte, ar fi de dorit
perspectivele comerciale , să 
devină mai atractive pentru 
furnizorii australieni. prin 
importarea de către Japonia 
a unei cantități sporite de 
resurse naturale prelucrate. 
Aceasta ar contribui atît la. 
dezvoltarea industrială 
Australiei, 
sul 
rii

a 
cit și la succe- 

luptei împotriva poluă- 
desfâșurate de Japonia 
teritoriul ei. Oficialită- 
australiene sînt încre-

pe
file
zătoare în posibilitățile lor

Acțiunile
greviste

din Franța
PARIS 17 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță 
că greva turnantă a lucrăto
rilor de la Societatea naționa
lă a căilor ferate franceze 
(S.N.C.F.), declanșată la înce
putul acestei săptămîni, conti
nuă. Joi și vineri, greva s-a 
desfășurat- în regiunile din 
sud-estul și nord-'estul Fran
ței. La chemarea Confedera
ției Generale a Muncii și a 
Confederației Franceze Demo
cratice a muncii, au declarat 
o grevă asemănătoare și sali- 
riații din serviciile publice. 
După încetarea lucrului de 
către funcționari din diferite 
sectoare — între care cel al 
poștei și telecomunicațiilor —, 
o acțiune revendicativă a fost 
declanșată și de lucrători din 
domeniul asistenței sociale. 
Grevele continuă, de opt zile, 
și în sectorul particular, în 
diferite întreprinderi din în
treaga Franță. Se așteaptă ca, 
la 1 decembrie, să fie inițiate 
negocieri între reprezentanții 
conducerilor întreprinderilor 
și liderii sindicali.

Pe de 'altă parte, se infor
mează că 8 500 de salariat! 
ai minelor de potasiu din Al
sacia continuă greva declan
șată cu patru săptămîni în ur
mă.

, Relatînd despre desfășurarea 
acțiunilor cu caracter reven
dicativ, agenția France Presse 
relevă că, pe lingă cererile 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de lucru, participanții 
protestează împotriva creșterii 
costului vieții.

îoi, 
Lai, 
Stat

loc, 
En
ds

La Pekin au avut 
convorbiri între Ciu 
premierul Consiliului 
al R.P. Chineze, și Kirti

Nidhi Bista, primul ministru 
al Nepalului, care se 
vizită în R.P. Chineză, 
agenția China Nouă.

află în 
anunța

semnat• La Praga a fost 
protocolul final al primei șe
dințe a Comisiei mixte ce- 
hoslovaco-chiliene de colabo
rare economică și tehnico- 
ștlințifică.

In timpul convorbirilor, re
levă agenția CTK, părțile au 
constatat existența posibilități
lor de sporire a schimburilor 
reciproce dintre cele două țări 
in comparație 
registrat în 
S-a căzut, de 
acord ca R.S. 
acorde părții 
ță în dezvoltarea 
in special prin 
utilaje complete pentru 
ective industriale.

cu nivelul în- 
anii prccedenți, 
asemenea, de 
Cehoslovacă să 

chiliene asisten- 
industriei, 

livrarea de 
obi

CAIRO

S-au încheiat
CAIRO 17 (Agerpres). — La 

Cairo, s-au încheiat convorbi
rile dintre primul ministru al 
Tunisiei. Hedi Nouira, și pre
mierul egiptean, Az.iz Sedki.

fntr-o declarație făcută te
leviziunii din Cairo, premie
rul tunisian a calificat, ca „des
chisă și realistă" atmosfera 
in care s-au desfășurat con
vorbirile. El a menționat că 
au fost examinate țoale aspec

ministru al Ma- 
Abdul Razak, a 
declarație făcu- 

Națională de Co-

• Primul 
layeziei, Tun 
cerut, într-o 
tă la Camera
merț de la Kuala Lumpur, ca 
Statele Unite, Japonia și Pia
ța comună vest-europeană să

în 
au 
în

de a face față problemei 
poluării printr-o politică de 
dispersare industrială, favo
rizată de teritoriul 
continentului.

Trebuie, menționat 
niștrii japonezi și 
lieni s-au întîlnit 
moment. în care primul mi
nistru, William McMahon, 
și. coaliția guvernamentală 
liberal-agrariană, care, deți
ne frinele puterii din 1949, 
așteaptă cu multe temeri a- 
legerile parlamentare de la 
2 decembrie. După cum in
dică sondajele de opinie pu
blică, există posibilitatea e- 
videntă ca partidul de opo
ziție, laburist, eclipsat în a- 
ceastă îndelungată perioadă, 
să ajungă acum în frunte. 
Cel mai puternic atu al său. 
în afara platformei progre
siste, 
zinca 
tru o

Dar, 
zultatul alegerilor, nu este 
de așteptat ca politica, țării 
să sufere schimbări funda
mentale, concluzie ce se a- 
plică și la relațiile econo
mice dintre Japonia și Aus
tralia. Tendinfa spre legă
turi mai apropiate și mai 
strînse intre cele două țări 
va fi menținută. De altfel, 
liderii partidului de opozi
ție au dat asigurări ferme 
in acest sens vizitatorilor 
niponi.

autodeterminare și 
dență, s-a hotărît ca 
lia să negocieze cu 
de eliberare națională proble
ma transferării puterii, drep
tul inalienabil al acestora 
a lupta cu arma în mînă 
potriva dominației străine, 
cetarea ajutorului militar 
economic acordat. Portugaliei 
de unele state membre ale 
N.A.T.O.

Președintele Comitetului de 
decolonizare al O.N.U. a atras 
atenția Consiliului de Secu
ritate asupra marii răspunderi 
ce o are de a lua măsuri e- 
nergice pentru a pune capăt 
războaielor colonialiștilor por
tughezi și a determina retra
gerea trupelor ^cestora din 
cele trei teritorii.

A urmat la cuvînt Marceli
no dos Santos, vicepreședinte 
al Mișcării de eliberare din 
Mozambic (FRELIMO), care a 
salutat liotărîrea recentă a A- 
dunării Generale de a acorda 
reprezentanților mișcărilor de 
eliberare națională statut de 
observatori în cadrul O.N.U.

indepen- 
Portuga- 
mișcările

de 
îm- 
în-

Și

COPENHAGA
COPENHAGA 17 (Agerpres). 

In cadrul manifestărilor prile
juite de a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii, la Co
penhaga a avut loc o aduna
re organizată de Asociația de 
prietenie Danemarca-România. 
Cu acest prilej, deputatul KarI 
Johann Morensen, membru al 
conducerii 
Democrat, a 
din istoria 
și a reliefat
mice și social-culturale obți
nute de țara noastră în ulti
mii 25 de ani.

adoptat de

cărei lucrări se desfășoa- 
la Paris, a aprobat joi — 
75 de voturi, contra unul 
17 abțineri — un proiect 

convenție internațională

vast al

este sintetizat de lo- 
,,A sosit timpul pen- 
schimbare".
independent de re-

(„THE JAPAN TIMES")

■adopte o politică mai rațională 
în ce privește comerțul cu 
țările in curs de dezvoltare 
— transmite agenția Associa
ted Press.

• Agenția VNA informează 
că unități ale apărării 
coastă ale R.D. 
incendiat,
două distrugătoare 
în timp ce acestea 
pele 
zona

la 15

teritoriale ale 
Quang Binh.

de 
Vietnam au 

no’iembrie, 
americane, 
violau a- 

R.D.V., în

Joi seara, s-a desfășurat
de 

amploare în favoarea

•
la Paris o manifestație 
mare
păcii în Vietnam. La chema
rea unor organizații progre
siste — între care Comitetul 
unitar francez, 
și tineretul de 
țări politice — 
tie au participat 
soane.

care grupează 
diferite orien- 
la dersonstra- 
15 000 de per-

• Un comunicat comun, 
semnat de Hă Dam, ministrul 
afacerilor externe al 
Coreene, 
ministrul 
publici! 
tatii la 
că cele 
începînd
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

R.P.D. 
și Didier Ratsiraka, 
de externe al Re- 

Malgașe, dat publici- 
Phenian, informează 
două țări au stabilit, 
de Ia 16 noiembrie,

di Corespondentul Agerpres, 
Alexandru Pintea, transmite: 
Acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei de știin
țe medicale din România, a 
fost primit de către Erdey Gruz 

Tibor, președintele Academiei 
de științe a Republicii Popu
lare Ungare. Cu acest prilej, 
a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cil posibilită
țile dezvoltării
științifice dintre cele două in
stituții.

colaborării

convorbirile Nouira — Sedki
tele care interesează relațiile 
bilaterale. în domeniile poli
tic economic și cultural. In 
ce privește convorbirile poli
tice, a adăugat Hedi Nouira, 
acestea au permis constatarea 
unor puncte de vedere iden
tice și realiste ale celor două 
țări.

Cu prilejul vizitei ■ premie
rului tunisian, Mohammed Ab

dallah Marzeban, vicepremier, 
ministru al economiei și co
merțului exterior al Egiptu
lui, și Chețily Avari, minis
trul economiei al Tunisiei, au 
semnat protocolul schimburi
lor comerciale . dintre . cele 
două țări pe anul 1973. Do
cumentul prevede realizarea 
unor schimburi comerciale bi
laterale în valoare de 6 400 000 
dolari, relevă agenția Reuter.

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii N». 90, telefon i 1662

Conferința generală U.N.E.S.C.0

Partidului Social- 
evocat mom.-nte 

poporului român 
realizările econo-

ALEXANDRIA
CAIRO 17. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae N. I.upu, 
transmite : In întimpinarea ce
lei de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii, la Alexan
dria a fost deschisă o expozi
ție de artă populară româ
nească. I.a vernisaj au parti
cipat Mohamed Sayed Osman, 
locțiitorul guvernatorului A- 
lexandriei, membri ai corpului 
consular, reprezentanți ai vie
ții artistice și culturale, zia
riști.

PARIS 17 (Agerpres). — 
Conferința generală a UNESCO, 
ale 
ră 
cu 
și 
de
pentru protejarea patrimoniu
lui cultural și natural al uma
nității.

Convenția, care va fi su-

pusă ratificării statelor mem
bre ale UNESCO, prevede o 
serie de măsuri vizînd prote
jarea monumentelor, a ansam
blurilor arhitecturale, sculp
turilor, picturilor, zonelor ar
heologice și zonelor naturale, 
rezervațiilor de plante și ani
male, care prezintă o valoare 
universală excepțională.

Documentul prevede crearea 
unui „Comitet al patrimoniu
lui mondial", care ar 
să intervină în ajutorul 
lor în vederea aplicării 
măsuri de conservare și
gardare a monumentelor 
flate în pericol, și care să 
contribuie la formarea de spe
cialiști în restaurarea și con
servarea monumentelor.

urma 
state- 
unor 
salv- 

a-

In regiunile eliberate din
Laos a fost reorganizată a-
sistența medicală. Aici e-
xistă la ora actuală 80 de
spitale, 85 de infirmerii să-
iești și 17 centre de trata-
ment care îolosesc medici-
na tradițională. In afară de 
acestea, fiecare sat are sta
ții medicale. In foto : Con
sultație medicală într-un sat 
din provincia Nam Tha.

Faptul divers pe glob
VARȘOVIA 17 (Agerpres). 

-— La mijlocul anului in curs, 
populația Poloniei a depășit 
cifra de 33 de milioane, a 
comunicat Direcția centrală 
de statistică. Femeile conti
nuă să alcătuiască majori
tatea populației poloneze.

plingă, deși pentru „arta" lui 
a făcut pină 
închisoare...

in

17 
de

prezent și

(Agerpres). 
56 de ani, 
— canadia

Declarațiile reprezentanților G.R.P. și R.D. Vietnam 
la Parisla Conferința cvadripartită de

PARIS 17 (Agerpres). — 
Ly Van Sau, reprezentant* al 
delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la 
Conferința cvadripartită pen
tru Vietnam, a declarat Ia o 
conferință de presă că, ’ in 
prezent, încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Viet
nam depind de data la care 
S.U.A. își vor îndeplini obli
gațiile asumate și vor semna 
acordul realizat de 
fanții R. D. Vietnam 
lor Unite.

Nguyen Thanh Le, 
tant al delegației R.
nam, a declarat, la rîndul său, ■ 
că, în conformitate cu obliga
țiile pe care și le-au asumat, 
S.U.A. trebuie să semneze a- 
cordul privind încetarea focu
lui și restabilirea păcii în

reprezen- 
si State-

reprezen-
D. Viet-

Vietnam. El a relevat că, în 
cursul convorbirilor confiden
țiale pe care le-au avut, re
prezentanții împuterniciți ai 
R. D. Vietnam și. S.U.A. au e- 
xaminat în mod amănunțit • 
toate prevederile acordului. 
La aceste întrevederi, repre
zentanții R.D.V. au avut de
plinul acord al G.R.P. al 
R.V.S., iar partea americana 
a arătat că reprezintă și ad
ministrația de la Saigon. In 
lumina celor de mai sus, amî- 
narea semnării acordului a- 
pare nejustificată. Dar, a spus 
în continuare Nguyen Thanh 
Le, întrucît S.U.A. cer în 
mod insistent să aibă loc încă 
o întrevedere a reprezentan
ților împuterniciți ai celor do
uă părți, Le Duc Tho, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului celor ce

muncesc din Vietnam, consi
lier special al delegației R.D. 
Vietnam la. conferința în pro
blema Vietnamului, 
să se întîlnească 
Kissinger, consilier 
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

urmează 
cu Henry 

al pre-

Peron s-a reîntors în Argentina
17 (Ager- 

Fostul președinte ar- 
Domingo Pe- 
vineri în fa
de 17 ani —

Associated

nos 
tații 
ruia

BUENOS AIRES
pres), 
gentinian, Juan 
ron, s-a reîntors, 
ră, după un exil 
anunță agențiile
Press, Reuter și France Presse. 
Măsuri sp'eciale de securitate 
au fost luate la aterizarea pe ■ 
aeroportul „Ezeiza" din Bue-

Aires a avionului socie- 
„Alitaliă" la bordul că- 
a călătorit Peron.

După cum a anunțat ante
rior, un purtător de cuvînt al 
partidului justițialist, de ori
entare peronistă, fostul șef al 
statului argentinian va putea 
să participe la campania în 
vederea alegerilor prezidenția
le din martie 1973.

PARIS 17 (Agerpres). — 
Pînze de mare valoare, pur- 
tînd semnăturile unor maeș
tri celebri ca Cezanne, ■ Re
noir, Monet, Dufy, Matisee, 
Bonnard, Pissaro, au fost 
furate din muzeul micului 
orășel Bagnols-sur-Ceze din 
sudul Franței. Valoarea ta
blourilor dispărute se ridică 
la mai multe milioane 
franci. De menționat că 
zeul Bagnols-sur-Ceze a 
pînă acum obiectul mai 
tor tentative de furt.

de 
mu- 
fost 

mul-

PISA 17 (Agerpres). — Su- 
perintendentul monumentelor 
istorice din Pisa, Ubaldo lu
mini, a avertizat autoritățile 
municipale că celebrul turn 
înclinat din localitate riscă 
să se prăbușească mai de
vreme decît s-a prevăzut, din 
cauza unor noi fisuri apă
rute în fundația și în supra
structura acestuia. In vede
rea salvării monumentului, 
Lumini a lansat un apel pen
tru reparații imediate 
părților recent avariate. 
_ Un qeolog din Pisa a 
clarat, că, 
turnul s-a 
milimetri, 
fiind un
mint înregistrat 
une apropiată.

MONTREAL
— In vîrstă 
John, Parkinson 
nul care a supraviețuit cel
mai mult cu o grefă cardiacă
— a încetat din viață, la un 
spital din Montreal, ca ur
mare a unei scleroze arteri
ale. Medicul Anthony Dobell, 
care a realizat, cu 
în urmă, operația 
plant a declarat că 
cientului 
„normal" 
ment.

PARIS
In cursul zilei de joi, 
nordul Franței a nins, 
numeroase șosele s-a 
mat un strat de polei 
a perturbat circulația, 
plasarea autovehiculelor 
buind să fie temporar 
tă pe unele porțiuni.

patru ani 
de trans- 
inima pa- 
funcționat

pină în ultimul
său a

17 (Agerpres).

ale

de- 
ani.

mo-

în 
Pe 

for- 
care 

de- 
tre- 

opri-

Italia 
313 000

10 101 
de ra
in nu-

soldate cu
peste 244 000 

în Italia, ca
alte țări occidenta-

majoritatea accidentelor

în ultimii trei 
înclinat cu alți 5 
una dintre cauze 

cutremur de pă- 
intr-o regi-

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Pictorul american David 
Stein, devenit deja o „per
sonalitate" în falsurile de 
tablouri celebre, în special 
ale maeștrilor din secolul al 
XX-Iea. a deschis de curînd 
la New York o expoziție cu- 
prînzînd imitații 
oall. Picasso. 
Brague, Matisse,

Judecind dună
entilor dornici de astfel de 
achiziții, se pare că falsifi
catorul nu are de ce să se

după Cha- 
Van Gogh.
Modigliani, 

numărul clî-

ROMA 17 (Agerpres). — 
Bilanțul definitiv pe anul 
1971 al accidentelor de au
tomobil petrecute în 
indică, un total de 
cazuri, 
morți și 
niți. Și 
meroase 
Ie.
rutiere s-au petrecut la sfîr- 
șiful săpfămînii.

PARIS 17 (Agerpres). — 
Pentru prima oară în istoria 
celebrei Academii Franceze, 
un Ioc în acest prestigios for 
cultural a fost ocupat, joi, 
de o persoană care nu are 
cetățenia franceză.

Este vorba de omul de li
tere Julien Green, ales încă 
la începutul verii trecute în 
locul rămas liber prin de
cesul cunoscutului romancier 
Francois Mauriac. Născut 
din părinți americani. Green 
a crescut la Paris, dar a ho
tărît să-și mențină cetățenia 
americană, deși a rămas în 
Franța. Toate operele sale 
literare însă, cu o singură 
excepție, au fost scrise în 
limba lui Voltaire...

în Iabora- 
Uzinelor 

cît și pe

ITALIA. Noul 
tip de automobil 
FI AT 126 se află
în curs de testa
re atît 
toarele 
FIAT,
drumurile publice 
— drumuri aflate 
la diferite altitu
dini, în diferite 
zone de climă, de 
la regiuni tropi
cale pînă Ia zone 
arctice. In foto : 
Noul tip de auto
mobil FIAT 126.

ISTANBUL 17 (Agerpres). — 
Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni*' 
la volei masculin, echipa Iett 
Istanbul a întîlnit pe teren 
propriu, formația vest-germa- 
nă USC Munster. La capătul 
unui joc echilibrat, voleibaliș
tii turci au obținut victoria 
cu scorul de 3-2 (15-6, 11-15, 
16-18, 15-10, 15-7).

MUNCHEN 17 (Agerpres). 
In localitatea vest-germană 
Grevenbroich s-a desfășurat 
întîlnirea internațională ami
cală de fotbal dintre selecțio
natele de juniori ale R.F. a 
Germaniei și Elveției. Victo
ria a revenit gazdelor cu sco
rul de 6-1 (4-0), prin golurile 
marcate de Haye (min 3 și 
85), Schmeink (min. 13), Wro
bel (min. 4), Frenzel (min. 38) 
și Abrandsik (min. 52). Punc
tul formației elvețiene a fost 
înscris în minutul 57 de Nie- 
derer.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
La Budapesta, s-a disputat

SPORT a SPORT h SPORT
meciul dintre echipa locală a 
Institutului de Statistică și 
formația iugoslavă T. K. Sen- 
ta, contînd pentru primul tur 
al „Cupei campionilor euro
peni" la tenis de masă femi
nin. Jucătoarele maghiare au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 5-0.

SOFIA 17 (Agerpres).
Turneul zonal feminin de șah 
de la Pernik a continuat cu 
disputarea partidelor între
rupte din rundele anterioare. 
Maestra româncă Alexandra 
Nicolau a remizat partida în
treruptă în runda a 4-a cu 
Sikovă. Alte rezultate: Ko- 
narkowska Sokolov-Gheorghic- 
va 1-0; Karakas-Veroczi 1-0; 
Hart-Troianska 1-0; Veroczi- 
Troianska 1-0; Hart-Vokralo- 
va 0-1 ; Eretova-FIarakas, re
miză.

După 9 runde, clasamentul 
turneului se prezintă astfel: 
1. Alexandra Nicolau (Româ
nia) — 6,5 puncte; 2. Gertru
de Baumstarck (România) — 
6 puncte; 3. Karakas (Unga
ria)— 5,5 puncte; 4. Eretova 
(Cehoslovacia) — 5 puncte 
(l); 5. Vokralova (Cehoslova
cia) ■— 5 puncte; 6. Veroczi 
(Ungaria) — 4 puncte.; . 7-9 E- 
renska (Polonia), Konarkows- 
ka-Sokolov (Iugoslavia) și 
Hart (Danemarca) — 3,5 punc
te ; 10-11 Gheorghieva (Bul
garia), Gordana Iovanovici 
(Iugoslavia) — 3 puncte; 12- 
13. Troianska (Bulgaria), Jan
sen (Olanda) — 2 puncte; 14. 
Sikdva (Bulgaria) — 1,5 punc
te.

PARIS 17 (Agerpres). — In 
cadrul turneului internațional 
de fotbal (juniori) de la Mon
te Carlo ș-au disputat alte 
două meciuri Echipa Iugosla

viei a învins cu scorul de 1-0 
(1-0) reprezentativa Portuga
liei, iar formația Franței a 
dispus cu 2-0 (1-0) de selec
ționata Monaco.

ANKARA 17 (Agerpres). — 
Sportivii români continuă să 
se afirme în cadrul Campio
natelor balcanice de scrimă, 
ale căror întreceri se desfă
șoară în aceste zile la Anka
ra. După victoriile obținute de 
Ion Pop (la sabie) și Paul 
Kuki (la floretă masculin), alți 
doi scrimeri români, Aurora 
Crișu și Ion Popa, au reușit 
să-și adjudece titlurile de 
campioni balcanici.

In proba feminină de flore
tă victoria a revenit Aurorei 
Crișu cu 5 victorii, urmată de 
Ana Gîrbea (România) — 4 
victorii, G. Dubrilova (Bulga
ria) — 3 victorii, Mariana 
Ostafi (România) — 2 victorii

și Magdalena Bartoș (Româ
nia) — o victorie.

Proba de spadă a fost do
minată tot de reprezentanții 
României, clasați pe primele 
trei locuri : 1. Ion Popa — 4 
victorii; 2. Liviu Angelescu — 
3 victorii; 3. Octavian Zidaru 
— 3 vetorii.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
(contînd pentru „Marele Pre- 
miu-FILT") început Ia Nottin
gham a continuat la „Royal 
Albert Hali" din Londra cu 
disputarea primelor două par
tide din sferturile de finală 
ale probei de simplu. Cam
pionul român Ilie Năstase l-a 
întîlnit pe jucătorul francez 
Patrick Proisy. Ilie Năstase a 
cîștigat în două seturi, cu 6-3, 
6-3, și s-a calificat pentru se
mifinalele concursului. A mai 
obținut calificarea în semifi
nale și neo-zeelandezul Onny 
Parun, învingător cu 6-3, 6-4 
în fața rhodesianului A. Pat
tison.
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