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Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, a primit, vineri 
dimineața, pe membrii delega
ției conducerii firmei „Rolls 
Royce", în frunte cu Sir 
neth Keith, președintele 
siliului de administrație, 
se află într-o vizită în 
noastră.

La întrevedere au luat
te tovarășii Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ilie Verdeț, prim-vi-

Ken- 
Con- 
care 
tara

par-

V Vr
1047- 1072

3Q1
DECEMBRIE^ (Din Expunerea 

Nicoiae Ceaușescu 
ra C.C. al P.C.R. 
noiembrie 1972).

„Dezvoltarea în continuare, în 
ritmuri înalte, a economiei im
pune sporirea în 1973 a locurilor 
de muncă și mărirea ponderii 
populației ocupate în ramurile 
neagricole, îndeosebi în indus
trie. îndeplinirea în bune condiții 
a planului pe 1973 cere, de ase
menea, asigurarea cu cadre cali
ficate a noilor obiective ce vor in
tra în funcțiune, precum și gene
ralizarea schimbului II și intro
ducerea și extinderea schimbului 
III. In acest scop s-a prevăzut un 
număr suplimentar de circa 280 
mii muncitori calificați“.

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, 
ministrul
tiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, Nicoiae M. Ni
coiae, ministru, secretar de 
stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Ștefan Is
pas, directorul general al 
Centralei industriale pentru 
aeronautica română.

A participat, de asemenea,

Gheorghe Boldur, 
industriei construc-

Derick Rosslyn Ashe, amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

In cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost discutate probleme pri
vind colaborarea și coopera
rea dintre industria română 
și firma „Rolls Royce",
in ramura construcțiilor ae
ronautice, cît și în alte do
menii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

atît
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ale inițiativei 
și hărniciei 
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$ Turneul președintelui A- 
Ilende prin unele țări 
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Convorbire cu ing. Gheorghe OLARIU, 
directorul Uzinei de utilaj minier Petroșani-

industriale
A Azi, alegeri in Australia

4H Măsuri antiinflaționiste 
interoccidentale

Datoria împlinită cu con
știinciozitate, grija permanentă 
pentru a realiza numai lucrări 
de bună calitate - ca princi
pală premisă pentru preîn- 
timpinarea evenimentelor de 
cale ferată —, o preocupare 
constantă pentru folosirea e- 
conomicoasă a materialelor 

~ și pentru valorificarea rezer
velor - toate acestea carac
terizează activitatea echipei 
de reparații cu detașare din 
cadrul Reviziei de vagoane 
C.F.R. Petroșani. lată cîteva 
din faptele concrete care i- 
lustrează convingător rezulta
tele muncii pline de dăruire 
și inițiativă a acestei echipe: 
repararea, în zece luni și ju
mătate, a 3 314 vagoane de 
marfă de mare tonaj și a 17 
vagoane de clasă, recondițio- 
narea a 492 frine automate, 
revizia a peste 300 de vagoa- 

parculne care circulă în
OPW. Construirea unei maga
zii corespunzătoare

V

păstrarea tuburilor de oxigen 
prin refolosirea unor materia
le din resurse interne, o eco
nomie de 8 000 kg cărbune de 
forjă, a 400 litri petrol, recon- 
diționarea a sute de piese de 
schimb ca: tampoane, cuple 
de legare, cîrlige etc. consti
tuie tot atîtea confirmări ale 
inițiativei și hărniciei oameni
lor din componența echipei 
de reparații din ale cărei 
rînduri s-au remarcat in mod 
deosebit Vasile Birnica, Cor
nel Crăciunoscu, Cosma Da
vid, Ștefan Mihaly, loan Pă- 
nescu și alții. Colectivul echi
pei este hotărît să participe 
în continuare, cu entuziasm, 
la întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea celei 
de-a XXV-a aniversări a Re
publicii și să-și îndeplinească 
sarcinile de plan pe anul 
1972 cu cel puțin 15 zile mai 
devreme.

pentru
loan DĂ1AN 
corespondent

Programul Universității serale
de marxism-leninism

pentru zilele de 4, 5 și 6 decembrie ’72
LUNI, 4 DECEMBRIE 1972, ORELE 17:
— Economie anul I (Lupeni), sala clubului sindicatelor;
— Economie, anul II, sala cabinetului de partid. 
MARȚI, 5 DECEMBRIE 1972, ORELE 17:
— Principii și metode ale muncii de partid, anul I, 

sala cabinetului de partid ;
— Filozofie, anul III — Școala nr. 1 (orele 18) ] 
MIERCURI, 6 DECEMBRIE 1972, ORELE 17:
— Economie, anul I, sala cabinetului de partid.

Oamenii muncii din între
prinderile industriale întâm
pină cea de-a 25-a aniver
sare a proclamării Republicii 
cu noi și însemnate realizări 
în muncă. Printre preocupă
rile multor colective de între
prinderi se numără și cele re
feritoare la lărgirea nomen
clatorului de produse și mo
dernizarea acestora.

Uzina „7 Noiembrie" din 
Craiova a realizat un nou tip 
de remorcă basculantă agri
colă cu o capacitate de 6 
tone și o greutate specifică 
la nivelul celei de 4 tone, 
existentă în prezent în do
tarea unităților noastre a- 
gricole. Pneurile noii remorci 
sînt de joasă presiune ceea 
ce permite folosirea ei și pe 
terenuri cu aderență mică.

Pentru performanțele sale 
ridicate, remorcile de 6 tone 
au fost solicitate la export, 
urmînd ca în anul viitor să 
fie expediate în Cehoslova
cia.

pele coloranți de sulf, colo- 
ranți azoici și cu subgrupe
le acizi, direcți, cromatabili, 
pigmenți și altele. In ace
lași timp se fabrică produse 
intermediare necesare sinte
zei — anilina, betanaftolul. 
benzidina și altele.

Pentru anul viitor se 
conizează asimilarea 
număr de 33 produse 
Multe dintre acestea se 
de pe acum în faza de 
gătire urmînd ca în prime
le zile ale 
treacă din 
bricație.

• Cel

@ Invenție româ
nească distinsă cu Ma

pre
miu i 
noi. 
află 
pre-

anului 1973 să 
laborator în fâ-

de-al 40 000-
lea post telefonic

instalat
in ultima zi a lumi no

iembrie, s-a instalat cel de
al 40 000-lea post telefo
nic din acest an. O retros
pectivă de natură 
relevă faptul că 
rul 
țațe 
este echivalent cu cel exis
tent în întreaga țară, acum 
două decenii. Lărgirea rețe
lei de abonați a fost posibi
lă datorită creării noilor 
centrale telefonice automa
te București (Pajura și Ber- 
ceni), Ploiești, Brașov și Si
biu, precum și sporirea ca
pacității celor de la Reșița, 
Timișoara. Arad. Cluj, Alba 
Iulia, Făgăraș, Buzău 
Giurgiu. De asemenea, 
perioada respectivă s-a 
tins rețeaua telefonică 
tomată interurbană, 
suplimentarea circuitelor 
existente, îndeosebi pe liniile 
care unesc Capitala cu loca
litățile din Transilvania, 
brogea și Oltenia.

Potrivit asigurărilor 
, partamentului Poștelor 

Telecomunicațiilor, pînă 
sfîrșitul acestui an vor 
create încă 12 000 posturi 
telefonice.

i faptul 
abonamentelor 
in actualul

statistică 
numă- 
înfiin- 

cincinal

H Pakistanul dorește să 
trăiască în pace cu In-

aurrea medalie de
Marea medalie de 

distincție conferită de 
poziția de patente și inven
ții de La Viena, pentru rea
lizări tehnice de mare efi
ciență, a revenit în aceas
tă toamnă inginerului 
Gheorghe Ambrozie, de la 
Grupul industrial de petro
chimie din Borzești. Specia
listul român a prezentat în 
capitala Austriei un „ventil 
demontabil cu protecții an- 
ticorozive interschimbabil", 
folosit cu rezultate deose
bite în instalațiile din in
dustria chimică, afectate de 
coroziune. Aplicată în cadrul 
instalațiilor de la Borzești, 
această invenție a prelungit 
viața unor coloane de sin
teză, a redus timpul de re
vizii și reparații, ducînd ast
fel la economisirea de bani, 
timp și material

Do-

• O modernă fabrică de
plăci aglomerate
intrată în funcțiune@ Sortimente noi de

coloranți

industrială,

(Continuare în pag. a 3-a)
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Constituirea comitetelor
orășenești pentru cultură

și educație socialistă

Aflată într-un accelerat ritm de modernizare, industria 
noastră își creează, simultan și forță de muncă aptă să 
stăpînească mașinile și utilajele, capabilă nu numai să-și 
însușească tehnica și tehnologiile de lucru, ci să le și per
fecționeze. Este o necesitate a prezentului, dar mai ales a 
viitorului. Energia conducerii întreprinderilor nu se consu
mă. în totalitate, pentru producția de astăzi, ci este orien
tată, într-o atitudine prospectivă, și către dezvoltarea ul
terioară. determinată in mod hotărîtor de calificarea pro
ducătorului de bunuri materiale. Uzinei de utilaj minier 
din Petroșani îi este proprie nota de ascensiune economi
că. de sporire a complexității produselor create, dar și o 
alta — grija pentru pregătirea și calificarea lucrătorilor ca
re, intr-o ultimă analiză, impun linia progresivă. In aceste 
condiții afirmația că uzina este o pepinieră de cadre nu 
mai e o figură de stil, ci o realitate cu o îndelungată tra
diție. Despre aceste aspecte, poate mai puțin spectaculoase 
deoarece efectul pregătirii profesionale nu e imediat, am 
avut o convorbire cu inginerul GHEORGHE OLARfU, direc
tor al U.U.M. Petroșani.

— Pregătirea forței de mun
că într-un fel corespunzător 
necesităților prezente, dar a- 
vîndu-le în atenție și pe cele 
de viitor, este o problemă 
vitală pentru fiecare între
prindere. Care este experien
ța Uzinei de utilaj minier, to
varășe Inginer, ce forme ați 
utilizat și care este eficiența 
lor ?

—- N-aș putea spune că am 
ajuns la cea mai bună for
mulă pentru rezolvarea aces
tei foarte importante proble
me, accentuată în mod 
deosebit de tovarășul

Nicoiae Ceaușescu în expune
rea de la foarte recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Cu pu
țin timp în urmă, la Vatra 
Dornei a avut loc o consfătui
re a atelierelor, la care a 
participat și un reprezentant 
al nostru. S-a dezbătut gene
ralizarea schimbului II și ex
tinderea schimbului III, orga
nizare a muncii care presu
pune pregătirea profesională 
în primul rînd. In ce ne pri
vește, conducerea uzinei a 
prevăzut aceste sarcini cu 
destul timp înainte și a ac
ționat în consecință, fiind la

noi o necesitate internă. Cn 
vreo cinci ani în urmă am 
fost nevoiți să introducem 
forana de pregătire prin școa
lă uzinală, numită și ucenicie 
la locul de muncă. S-a cîști- 
gat experiență în acest do
meniu — acum sînt peste 500 de 
elevi care se pregătesc la toa
te specialitățile producției 
noastre. Colaborarea noastră 
cu Grupul școlar minier din 
Petroșani este fructuoasă,
colo are loc pregătirea teo
retică, iar cea practică se e- 
fectuează aici, în uzină, pe 
lîngă meseriași pricepuți și 
cu experiență, sub suprave
gherea șefilor de brigăzi, a 
tuturor cadrelor tehnice.

Cei 150 — 160 de absol
venți (modelori, turnători, 
strungari, frezori etc.) pe ca- 
re-i avem în fiecare an se în
cadrează repede în disciplina 
muncii și în colectiv, practica 
punîndu-i în contact nemijlo
cit cu responsabilitatea mun
citorească față de producție. 
O altă parte din muncitori 
provin de la cursul de zi al 
școlii profesionale și cam 150 
se califică, în fiecare an, Ia 
locul de muncă, prin cursuri 
de scurtă durată.

— Care dintre aceste două 
forme asigură o pregătire mai 
corespunzătoare producției 
uzinei ?

—- Deocamdată mulțumește 
și una și alta. Dar, pentru vi-

T. SPĂTARU

Se elaborează un nou pa
nou la Poligonul de prefa
bricate Livezenl.

Nomenclatorul Uzinei „Co- 
lorom", din Codlea, s-a îm
bogățit în ultimul timp cu 
13 sortimente noi de colo- 
ranți, achiziționați pînă a- 
cum din străinătate. Conco
mitent, a fost reconsiderată 
tehnologia de fabricare a 
unor produse în scopul îm
bunătățirii calității acestora, 
cum sînt antioxidantul și 
pigmenții pentru’ imprime
rie, de tipul microdiv și al
tele.

Potrivit datelor centrali
zate, această importantă în
treprindere realizează pes
te 400 de sortimente și pro
duse organice intermediare. 
Printre acestea se numără 
coloranți organici cu gra

La Sînnicolau-Mare a in
trat în funcțiune o modernă 
fabrică de plăci aglomera
te, care folosește ca mate
rie primă 
nite de la 
rlustrială a 
nepă.

Noua unitate 
prima de acest fel din țară, 
este dotată cu mașini și uti
laje de mare tehnicitate, ca
re asigură un înalt grad de 
automatizare întregului 
de producție. Proiectată 
o capacitate de 12 000 
plăci pe an — produse
tinate în special șantierelor 
de construcții — fabrica de 
plăci a demarat încă de la 
început cu 
de lucru.
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CUI TURA
leri și alaltăieri la Petrila, 

Vulcan, Lupeni și Uricani a 
avut loc constituirea comite
telor orășenești pentru cul
tură și educație socialistă. 
Din noile organe — care au 
menirea să coordoneze și să

conducă activitatea politico- 
ideologică, oultural-educativă 
și artistică din localitățile 
respective — fac parte cadre 
competente din rînidul mun
citorilor, profesorilor, ingine
rilor etc.

Harnicii mineri petri le ni înscriu pe răbojul muncii lor rezultate tot mai frumoase, de unde reiese că știu să-și 
respecte angajamentele. Printre cele care se remarcă în a da la ziua cărbunele promis este și brigada minerului Zam
fir' Năstase. Iată o parte din colectivul acestei brigăzi împreună cu șeful de schimb Gheorghe Pancu, înaintea intră
rii în șut, într-un viu dialog.

Căutări responsabile pentru perfecționarea
activității, îmbunătățirea condițiilor* * * fi

După cum am relatat într-un număr prece
dent al ziarului, dezbaterile din adunările gru
pelor sindicale, care au avut loc la toate între
prinderile șl Instituțiile din municipiu, s-au 
desfășurat într-un climat responsabil de lucru, 
de căutări novatoare, orientate îndeosebi spre 
problemele primordiale ale colectivelor de 
muncă: ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SAR
CINILOR DE PLAN, ÎMBUNĂTĂȚIREA CON

TINUA A CONDIȚIILOR DE MUNCĂ ȘI DE 
VIAȚĂ ALE SALARIAȚILOR. Astfel, dezbate
rile au prilejuit o nouă afirmare a hotărîrii 
miilor de salariați de a transpune în viață o- 
biectivele stabilite de partid, în ac
tuala etapă.

Relatăm din nou, cu acest prilej, vești de la 
adunările grupelor sindicale, care ne-au par
venit la redacție.

de muncă

îmbunătățirea calității echi
pamentului de protecție acor
dat muncitorilor (ca și a nor
mativului pe baza căruia se 
eliberează echipamentul) a 
constituit o vie preocupare a 
salariaților, care, au făcut 
propuneri în acest sens, avînd 
în vedere faptul că pe aceas
tă cale se creează condiții 
mai prielnice îndeplinirii sar
cinilor de plan. Astfel, mine
rul loan Puian, de la sectorul 
de investiții al minei Petrila, 
a arătat, în adunarea grupei 
sindicale, că se întîmpină ne
ajunsuri datorate calității ne
corespunzătoare a cizmelor de 
cauciuc, fapt care generează 
o neadmisă uzură prematură.

„Actualul normativ, a ară
tat și ing. Nicoiae Hindorea- 
nu de la I.C.P.M.H., prevede 
pentru figurantii topo acorda-

DIN DEZBATERILE

GRUPELOR SINDICALE

rea de cizme sau bocanci (în 
funcție de sezon). Solicităm 
ca acestor angajați să li se a- 
corde ambele articole (cizme 
și bocanci) întrucît se produt. 
deseori schimbări ale stării 
timpului care impun o adapta
re promptă. Pentru asigurarea 
creșterii duratei de folosință 
este indicat, în acest sens, să 
se modifice corespunzător în 
normativ și termenul de uzu
ră, apreciată la o durată mai 
îndelungată".

Tot în cadrul exploatărilor 
miniere s-au dovedit preocu
pări pentru înlăturarea altor

neajunsuri. La mina Petrila, 
minerul Augustin Boeru, din 
sectorul XI, a propus să se 
’întreprindă măsuri pentru îm
bunătățirea muncii salariaților 
de la aeraj, astfel încît să se 
asigure perforatoarelor și ma
șinilor de încărcat, aer com
primat la o presiune corespun
zătoare. Minerul Vasile Tala- 
bă, din cadrul sectorului III, a 
arătat că pentru folosirea cu 
maximum de randament a for
ței de muncă este necesară o 
repartizare mai judicioasă în 
cadrul sectorului a efectivului 
de muncitori, pe lucrări si

formații de lucru. La mina Dîl- 
ja a fost scos în evidență 
faptul că bateriile lămpilor de 
șold se descarcă în timp 
foarte scurt, și ar fi necesar 
să se adopte o soluție mai o- 
perativa și mai eficientă pen
tru încărcarea lor.

La preparația Coroești, în 
adunările grupelor sindicale, 
au fost făcute propuneri atît 
pentru îmbunătățirea aprovizi
onării cu piese de schimb 
pentru locomotive, cît și pen
tru ridicarea calificării perso
nalului care deservește loco
motivele Diesel, prin speciali
zarea lui, în cadrul municipiu
lui, la Depoul din Petroșani.

In cadrul complexului 
C.F.R., participanții la dezba
teri au reliefat necesitatea a- 
cordării de echipament de 
urotecție pentru flotanți, cu 
plata în rate.

★
Numeroasele propuneri fă

cute în adunările de grupă 
sindicală au dovedit încă o 
dată, climatul rodnic de mun
că, preocupările necontenite 
ale colectivelor de salariați 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor actua
lei etape.
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tînărul grafician o- 
adevărată desfătare 
spectatorului : pano- 
colaje, 

și poante clasice

activităților de 
mare au fost in- 

de ping-pong, 
săli au fost do- 

jocuri de

200 de tineri
aici s-a amenajat o 

televizor (care însă, 
mult timp, se află la

însă preocuparea

La șantierul Valea Jiului al T, O. M. M

CONDiȚ 
pentru realizarea 

cultural-educative
Gu vreo doi ani în 

tul sediu al cantinei 
a fost transformat într-un lo
cal dedicat 
club : în sala 
stalate mese 
iar celelalte
tate cu televizor, 
șah, table, remmy etc. Pe lin
gă toate acestea a fost redată 
scopului său inițial vechea po- 
picărie și s-a amenajat și un 
teren de tenis. Cu alte cuvin
te, in momentul actual sala- 
riații acestei 
ciază de un 
tural-sportiv 
la punct, 
foarte puține 
instituții din 
reușit să-și facă. Despre 
tivitatea sportivă de aici 
aflat numai lucruri foarte bu
ne. Periodic sportivii șantie
rului participă la 
concursuri interne 
plan municipal și 
comportîndu-se nu odată, mai 
mult decît onorabil. Astfel, au 
fost obținute chiar și cîteva 
locuri fruntașe :n cadrul com
petițiilor județene. Responsa
bilul sportiv pe linie de sin
dicat, tov. Iosif Perini, este 
un om inimos, un „sufletist" 
veșnic preocupat de realiza
rea unor cît mai variate ac
tivități sporlive și el benefi
ciază de un larg sprijin din 
partea comitetelor de partid, 
de sindicat și de U.T.G. Așa 
se și explică succesele de a- 
cest fel obținute aici.

Păcat însă că pe linia acti
vităților cultural-educative si
tuația este cu totul alta în a- 
cest colectiv. Deși există, du
pă cum arătam, condiții deo
sebit de favorabile pentru rea
lizarea unor permanente ac
țiuni cultural-educative, ceea 
ce s-a întreprins pînă acum 
pe această latură este depatte

unități benefi- 
minicomplex cul- 
foarte bine pus 
așa cum î 
întreprinderi 
Valea Jiului

Poșta
u

DANIELA UȘUREL® — 
Vulcan. Versurile trimise 
nu se ridică la nivelul ce
rut pentru a fi publicate. 
Ele dovedesc însă o oare
care sensibilitate care, cul
tivată prin lectură asiduă 
și exercițiu îndelungat, 
poate da roade. Reveniți 
peste un timp cu alta lu
crări pentru a ne da sea
ma de evoluția dv.

VASILE BELDIE — Pe
trila. „Floare de huilă” 
este lăudabilă ca intenție, 
nu însă și ca realizare ar
tistică. Vă recomandăm să 
frecventați ședințele cena
clului „Meșterul Manole” 
din Petroșani pentru a vă 
face o imagine exactă des
pre exigențele actului poe
tic.

EMILIAN DOBOȘ — Pe
trila. Am reținut amănun
tele care ni le furnizați și 
ne propunem să le folosim 
într-un material mai larg 
referitor la activitatea bi
bliotecilor din municipiul 
nostru.

EDMOND F. — Petroșani.
„Omagiu lui” este 

comune 
să tre-

Poezia 
plină de locuri 
care nu reușesc 
zească nici cea mai slabă 
emoție artistică. Iată o mos
tră edificatoare:
„Oare ști-vom noi vreodată 
Că a exista un „Eu” 
Pe care minte-ai înțeleaptă 
Prefăeutu-la-n eseu ?“

Ortografia vă aparține. 
Sinceri să fim, ne-a plăcut 
mult mai mult scrisoarea, 
chiar dacă afirmațiile cri
tice n-au fost înțărite prin 
argumente. Totuși, mai tri
miteți.

Opt decenii de ia nașterea lui

de posibilități și cerințe. Du
pă cum ne-a arătat tov. Tu
dor Balaș, secretarul comite
tului de partid, in momentul 
de față nu există în cadrul 
șantierului nici o iormație ar
tistică. In urmă cu doi-trei 
ani la T.C.M.M. existau o bri
gadă artistică de agitație și o 
formație de muzică populară, 
dar... s-au desființat. E para
doxală această situație, mai 
ales dacă ținem seama de fap
tul că atunci cînd activau a- 
ceste formații, colectivul nu 
beneficia, ca astăzi, de un lo
cal de club. Au mai existat 
aici numeroase instrumente 
cu care putea fi dotată o or
chestră întreagă dar ele 
fost... cedate, în
ani, minei Lonea. 
mai ușor să te degajezi 
niște mijloace materiale 
cit a realiza — pe măsura 
sibilităților — o formație 
tural-ariistică proprie I

In sala mare — după cum 
ne informează tovarășul Cos- 
tache Avrămiuc, 
comitetului 
organizează 
și vizionări 
de protecția 
și păstrarea 
organizarea 
ducției și a muncii, 
ale membrilor comitetului oa
menilor muncii 
legate 
științei 
le prezente și de viitor 
șantierului. Intre aceste 
vități majoritatea, după 
vedem, 
sională, 
ce sau 
cupînd 
Acțiuni 
mai dense pe această latură 
se pare că se organizează la 
căminul șantierului, situat în 
cartierul „Aeroport”. Pentru

au
urmă cu doi 

Sigur, e 
de 

de- 
po- 
cul-

președintele 
sindicatului, se 

periodic expuneri 
de filme 

muncii, 
avutului 

științifică

cu tineretul, 
de creșterea con- 
salariaților, sarcini- 

ale 
acti- 
cum 

sînt pe linie profe- 
cele politico-ideologi- 

cultural-edueative o- 
un loc neînsemnat, 
mai interesante și

cei 
iese 
cu 
de 
parat), o sală de lectură 
tată cu 
mite 
în care 
șah și 
cultură 
diverse 
zionări 
de cărți, 
primite de tinerii din 
Cert este 
face mult mai multe decît pî- 
nă acum. Faptul că activiștii 
culturali ai Casei de cultură 
depun aici o activitate bună 
este lăudabil, dar a1 casta nu 
scutește cadrele competente 
din conducerea șantierului să 
contribuie la îmbogățirea și 
diversificarea acestei activi
tăți.

Din discuțiile purtate cu cei 
doi tovarăși amintiți — de fa
ță fiind și tovarășul Ion Te- 
lea, membru al comitetului 
U.T.C. pe întreprindere — am 
aflat o serie de cauze, unele 
obiective, altele insa — mult 
mai multe — nejustificate, ale 
situației prezente. E adevărat, 
cei peste o mie de angajați ai 
șantierului T.C.M.M. își des
fășoară activitatea în diverse 
puncte de lucru din Valea 
Jiului și din județul nostru, 
fapt care îngreunează — du
pă cum ni s-a spus — foarte 
mult acțiunea de atragere a 
lor la acțiuni cultural-educa
tive. La aceasta contribuie și 
programul de lucru deosebit 
de cel al altor întreprinderi. 
Surprinzător este însă faptul 
că pentru acțiunile sportive 
nu sînt invocate aceste mo
tive. Dar chiar așa stînd lu
crurile, ne întrebăm de ce nu 
se realizează scurte acțiuni la 
locul de muncă al salariați-

care locu- 
sală 
cam
re- 

(do- 
pri- 

cultură) 
mese

Casa

cărți de împrumut 
de la Casa de

există și mese de 
alte jocuri. Casa de 
organizează periodic 
acțiuni, cum ar fi vi
de diafilme, recenzii 

expuneri etc., bine 
cămin, 

că și aici se pot

lor in ora afectată pauzei de 
masă ? Motivul real este, cre
dem, lipsa de preocupare pe 
linia activităților cultural-e
ducative. Dacă s-ar găsi 
responsabil cultural, tot 
de activ ca tov. Perini, 
ar fi fără îndoială situația 
tuală in această direcție, 
pă cîte am aflat, pe lingă 
cîteva sute do muncitori 
re muncesc pe loturile 
punctele de lucru ale șantie
rului din raza orașului Petro
șani, există vreo 60 de ingi
neri, tehnicieni, maiștri și 
funcționari. Nici cu aceș
tia nu se pot organiza ac
tivități cultural-educative in 
clubul propriu? In acest caz s-ar 
pune sub semnul întrebării în
suși rostul existenței acestui 
club, cu atîl mai mult cu cît 
sînt întreprinderi în Petroșani, 
cum e de pildă U.U.M.P., un
de există mult interes pentru 
astfel de activități dar nu și 
spațiul 
zarea 
te că, 
tinua ;
ceeași 
necesar 
acestui șantier 
U.U.M.P., sau 
sugera un activist 
tului 
acestui 
in tarea 
Iui.

Toți 
șantierului cu care 
tat ne-au asigurtit 
nile care urmează, 
cultural - educativă 
T.C.M.M. se va îmbunătăți în 
mod radical. Ar fi și cazul. 
In ceea ce ne privește, pro
mitem să revenim aici peste 
o perioadă de timp spre a ve
dea dacă asigurările date sînt 
urmate de fapte.

I necesar pentru reali
lor. Părerea noastră es- 
dacă

să se
linie

ca

lucrurile vor con- 
desfășoare pe a- 
la T.C.M.M., e 

actualul club al 
să fie cedat 
așa cum ne 

al comite- 
municipal al U.T.C. — 

comitet pentru înfi- 
unui club al tineretu-

Jiului, 
care-și 
de ani 
dovadă

Im- 
are 
de 
în 

mai

peste 20 cu soliști cu tot.
Un amănunt interesant i în 

cadrul clubului petrilean îsi 
desfășoară, de asemenea, acti
vitatea mai multe formații ar
tistice ale școlilor din locali
tate. Este vorba de formația 
de muzică populară și revista 
„Gintă Valea Jiului", aparți-

teresează aici ci faptul
la clubul din Petrila există 
toate premisele realizării u- 
nor activități diverse, cu un 
bogat conținut educativ și la 
aceasta contribuie în mare 
măsură și activitățile perio
dice : simpozioane, conferin
țe, întîlniri ș.a.m.d.

Un nou cerc artistic
Experiment

(l

colabo. 
ziua de 
„Experi-

Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani, în 
rare cu comitetul municipal al U.T.C., anunță, pentru 
6 decembrie ora 17, deschiderea noului cerc artistic 
ment muzical". In cadrul acestui cerc vor avea loc audiții, pro
iecții de filme documentare pe teme muzicale, discuții despre 
cele mai noi creații, schimburi de benzi de magnetofon și discuri 
intre membrii acestui cerc și cei ai altora similare din țară. De 
asemenea, cercul va organiza spectacole cu participarea compo
zitorilor, interpreților și formațiilor îndrăgite. Cei interesați pot 
să primească amănunte în plus de la Casa de cultură,

Născut în anul 1892 la 
Cotnari, Cezar Petrescu 
trăiește într-o perioadă pli
nă de evenimente de o deo
sebită importanță istorică 
și socială și opera sa se 
vrea a fi o adevărată „Cro
nică a societății românești 
a veacului XX", după cum 
el însuși și-a 
Ea este grupată in cicluri
le „Rodul pământului", Răz 
boi și pace", „Tirguril 
unde se moare", „Capitali 
care ucide" ș.a.m.d.. fii 
care ciclu cuprinzînd nume 
roase, volume. Este pentri 
prima dată in literaturi 
noastră cînd un prozato: 
român abordează deopotri
vă mediul rural și urban 
satul, orașul provincial și 
capitala, descriind nenumă
rate și memorabile chipuri 
de țărani, muncitori, miv 
funcționari, politicieni ve- 
roși, excroci. industriași 
aristocrați, artiști et c.

Romanul cel mai. izbuti: 
din întreaga sa operă rămi- 
ne, fără îndoială, „Intime 
care", apărut in anul 1927. 
Romanul acesta are ca 
punct de plecare opoziția 
dintre experiența tragică 
războiului și irealitățile 
care trăiesc cei rămași 
afara acestui măcel de 
anvergură fără
Autorul realizează un ade
vărat rechizitoriu la adre
sa societății românești de 
după primul război mon
dial, făcut din partea gene
rației înșelate, al cărui ex
ponent este — în carte —

tinărul Radu Comșa.
întrepătrunderile de pla

nuri. desele schimbări de 
mediu, conturarea unui 
•nare număr de personaje 
denotă o deosebită putere 
le fabulație și o neobiș
nuită capacitate de des- 
■riere. Romanul se distinge, 

de asemenea, printr-o re
marcabilă forță critică, (hra
na lui Radu Comșa semnifi- 
ina incapacitatea unei so- 
ie.tăți, condamnată de is- 
orie, de a reintegra în si
lul său pe cei care au vrut 
— in ciuda evidențelor — 
>-o apere. Meteahna princi
pală a cărții este schema
tismul cu care sînt redate 
și înțelese, procesele sociale 
ale timpului.

Acest defect 
fel. prezent și 
• ■rări, cum este 
mânui „1907“, 
•limentelor 
el an. , 
tufoasă, 
le nerv.
■oalei țăranilor
eșt e

este, de alt- 
in alte lu
de pildă ro- 
dedicat eve-

tragice din a- 
Acțiunca este prea 

mișcarea e lipsita 
amploarea 

nu se 
cu adevărat.

Literatura lui Cezar
t rescu constituie, așa

Pe- 
cum 

arăta criticul Ov. S. Croh- 
mălniceanu „o încercare 
mai curajoasă de inves
tigare la noi, a universului 
citadin. Chiar umbrită de 
optica tradiționalistă a au
torului. această orășenizară 
de suprafață presupune 
parcurgerea unei etapei în
semnate in dezvoltarea 
poeziei 
trebuie

în 
românești 

subestimată".

Glubirl sindicatelor din Pe
trila este destinat să acopere 
necesitățile culturale și ar
tistice ale unui oraș cu peste 
20 000 de locuitori. De aici 
și importanța și locul său a- 
parte între celelalte instituții 
similare din Valea 
pozanta clădire în 
sediul acest club 
zile este încă o
favoarea celor afirmate 
sus. In ultimii ani însă acti
vitatea politico-idleologică, 
cultural-educativă 
desfășurată lîntre 
cestei clădiri nu 
constant la înălțimea posibi
lităților și cerințelor și aceas
ta în primul rînd datorită nu
mărului destul de mare de di
rectori care s-au perindat pe 
aici. Sigur, un director nu 
poate să facă totul la un club 
de o asemenea mărime și im
portanță. Ceea ce i se cere 
însă unui astfel de cadru de 
conducere este sa fie un bun 
și activ organizator, să știe 
să strîngă în jurul său la ac
tivitățile organizate de club 
pe toți cei care-1 pot ajuta e- 
fectiv și să-i antreneze la 
muncă.

De trei luni, la clubul sin
dicatelor din Petrila există un 
nou director, in persoana tî- 
nărului Ion Floca. Conside
red că perioada de „aclimati
zare" a noului director s-a 
încheiat, i-am făcut o vizită 
zilele trecute pentru a vedea 
care este situația actuală a 
formațiilor și cercurilor, care 
sînt intențiile și ce șanse de 
realizare au ele. In momentul 
de față la acest club își des
fășoară activitatea un taraf, 
două formații de muzică ușoa
ră, un cor, fanfara, o formație 
de dansuri și o brigadă artis
tică de agitație. După cum ob
servăm, numai simpla enume
rare a acestor formații ne poa
te da o imagine a activității 
artistice desfășurată aici. Re
ține atenția și numărul mare 
de membri ai acestor forma
ții. Astfel, corul are mai mul
te zeci de membri, fanfara a- 
.proape 30 de membri, taraful

și artistică 
pereții a- 
s-a ridicat

fara poate fi adusă periodic 
în sala de apel a minei, iar 
celelalte formații nu ? In pri
vința cercurilor situația este 
asemănătoare. Credem că 
cum, prin venirea lui 
■Iau Schmidt >la 
cercului de 
tivitatea 
schimba 
fel 
prost 
cum 
care 
doar 
tre"

hocări
a-

Ladis- 
conducerea 

arte plastice,
acestui mere se 

radical, în 
producțiile 
atîrnate și 

nici o

ac- 
va 

clȘ3 
de 
a- 

justifi-

. 1, pre-nind Școlii generale nr 
cum și de corul de fete „Doi
na" al Școlii generale 
din oraș. E un exemplu bun 
care poate fi urmat de toate 
cluburile din municipiu.

Paralel cu formațiile artis
tice, la clubul amintit;activea
ză în prezent cercurile de 

■ croitorie, speologie, artă plas- 
cercul tinerelor fete, 
fiecare dintre 
se pot scrie| 

dar nu aceasta

tică și 
Despre 
cercuri 
rînduri

nr. 5

aceste
multe

Acestea ar fi succint laturile 
pozitive ale activității clubu
lui petrilean in momentul de 
Țață. Ceea ce se impune acum, 
pornind tocmai de ta aceste 
premise, este ca activitatea 
formații ' și cercii iior să u 
se desfășoare doar in virtu
tea... inerției ci pentru a fi 
materializată in realizări cit 
mai concludente. Este, deo
camdată, foarte slabă prezen
ta pe scenă a corului, a tara
fului și chiar a brigăzii ar-

Formații de muzică

ușoară dm vulcan

incit 
gust

— fără
— pe pereți să devină 
niște adevăTate „mos-

pentru felul în caro nu 
trebuie învățați copii să pic
teze. Activitatea deosebit de 
interesantă — atît de 'cerce
tare cît și de popularizare 
științifică — desfășurată de 
membrii cercului de speologie 
trebuie să-i „molipsească" și 
pe membrii celorlalte cercuri. 

In privința acțiunilor perio
dice realizate a,ici se poate 
spune că mai sînt multe de 
făcut. Dacă cele inițale și 
desfășurate în cadrul biblio
tecii sînt, in general, bine 
gîndite și concrete, nu același 
lucru se poate spune despre 
celelalte, multe dintre ele 
fiind ambiguu formulaic și 
neremareîndu-se prin ".im" 
deosebit fața de manifestă
rile realizate de ani și ani la 
rind.

Este 
consiliului 
clubului 
mai mare 
alaiuri de 
cal de la 
fapt îmbucurător : după sesi
zarea noastră publicată în 
precedenta pagină de „Cultu- 
ră-artă", comitetul sindical de 
la această mină a trecut la 
remedierea 
iilor 
le a

A 
sală, 
Iul necesar 
s-a 
bin.'i pentru artiști ,a F .le 
un exemplu de ajutor concret 
care poate fi repetat

se impune.

necesar ca membrii 
de conducere al 

să-și facă în mult 
măsură datoria și, 
ei, comitetul sindi- 
E. M, Petrila. Un 

după 
publicată

mină a trecut 
urgentă a lipsu- 

privind sala de spectaco- 
clubului.

fost reparată lumina în 
a fost cumpărat materia- 

unei cortine noi, 
trecut la amenajarea ca- 

pentru artiști • ! . F-ie

de cile

eroi
Pe-Clubul sindicatelor din 

trila, în colaborare cu comi
tetul U.T.C. de la preparația 
Petrila, organizează mîine, 3 
decembrie, ora 10, în sala 
mică a clubului, acțiunea „E- 
vocări istorice” dedicată ani
versării Republicii. Va fi e- 
vocată , cu precădere, figura 
voluntarului petrilean M. 
Stîrcu, de 14 ani, care a lup
tat în linia întîi și a căzut în 
timpul luptelor antihitleriste 
din Cehoslovacia.

Zilele trecute, în sala 
bliotecii Casei de cultură 
Petroșani s-a deschis 
ziția de caricaturi 
de Marian Crăciunică, __
în clasa a VIH-a a Școlii de 
muzică și arte plastice din 
Petroșani.

Abordînd toate formele spe
cifice ale genului. posesor 
al unui desen explicit și ferm, 
bun cunoscător al valențelor 
plastice, 
feră o 
ochiului 
ramice, 
nate ca 
tipul pur vizual, o 
tate de tipuri din care, bine
înțeles că nu poate lipsi lu
mea școlii, totul realizat in
tr-o ținută artistică ce nu are 
nevoie de „dispensă” de vîrs- 
tă. Abundența de idei, ca și 
calitatea generală a lucrări
lor, solicită și explicarea cri
teriilor de selecție. E o expo
ziție realizată pe criteriul ac
cesibilității și prizei la public, 
totul fără a dăuna calității și 
bunului gust ; poate ar fi 
nevenită în continuare și 
expoziție mai sobră, mai 
levată pe care talentul 
Crăciunică (și al altor colegi) 
o merită.

Mișcarea excelentă, expre
sia absolut veridică a fiecă
rui personaj în benzile de
senate trădează un fin spirit 
de observație, 
matic (pentru 
toții canonul 
ney: culoare 
dă prin definiție) reușita 
deplină.

Dintre lucrările alb-negru

15 ani de activitate a cercului

bi- 
o 

e- 
lui

aș opta pentru cele conturînd 
ipostazele umbrei, unde i- 
teva trouvaill-uri sint excepțio
nale. Poate că încă insuficient 
ajutat de tehnică (e norii a., 
are încă timp să se rafineze), 
a atenuat efectele printr-o 
aglomerare de raporturi c- 
gale. Oricum, rămîne o temă 
care prin conținut poate fi 
oricînd reluată cu succes.

Nu pot trece nemenționate 
serialul „Misterioșii” poanta 
imaginată după colțul școlii 
de muzică și nu în ultimul 
rind, caricatura politică vi- 
zind subiecte antiimpepialiste. 
E acum momentul să' subli
niem că această expoziție, cu 
candoare caracteristică virs- 
tei, elevul Crăciunică o închi
nă aniversării zilei de 3D De
cembrie fapt vizibil prin pa- 
notarea in prefața expoziției, 
a unui desen simbolic .Indus
tria și agricultura”.

Intr-o mică completare 
Ileana Kutași. din clasa a 
Vil-a, expune două fabule 
desenate. Sînt lucrate cu gin
gășie și acuratețe, merituoase 
în sine, mai ales «inimi cont 
că doar din acest an frecven
tează cursurile școlii, 
valoric este remarcabil 
piindu-se de calitatea 
gului de expoziție.

Ne rămîne în încheiere 
tisfacția de a vă ’nvita 
duros să vizitați această 
poziție absolut remarre':'ă 
atît prin calitatea ideilor cît 
și a realizării plastice.

Saltul 
apro- 
cole-

sa
ră 1-

Chiar și 
că știm 
lui Walt 
stridentă.

cro- 
cu 

D is
căl
ește

ex-

Prof. Huria POPI’
Școala de muzică și arte 

plastice

...Dacă-mi recomandați 
cartea înseamnă că... o 
cumpăr.

(Instantaneu din librăria 
cartierului Aeroport-Petro- 
șani).

Foto : Ion LIC1U

Pagină realizată de :
Constantin PASCU

La clubul sindicatelor 
din Vulcan activează, cu 
bune rezultate, o formație 
de muzică ușoară compusă 
din șase instrumentiști și 
nouă soliști vocali. Forma
ția a participai la realiza
rea programului de varie
tăți „Anotimpul melodiilor” 
care a și fost prezentat in 
majoritatea localităților din 
Valea Jiului, bucurîndu-se 
de succes.

De luna trecută, la clu
bul Vulcan a început repe
tițiile o nouă formație de 
muzică ușoară, compusă din 
patru instrumentiști. A- 
ceastă formație pregătește 
un repertoriu de melodii 
de dans pentru a prezenta 
spectacole în sălile de apel 

exploatărilor miniere.

Anul acesta, la clubul sindicatelor din Lu
peni a fost sărbătorit un eveniment remarca
bil : 15 ani de activitate a cercului de arte 
plastice. Am fost într-una din serile trecute 
aici printre membrii, copii și adulți, ai acestui 
cerc, le-am privit desenele; linogravurile, 
sculpturile și am stat de vorbă cu ei despre 
îndeletnicirea plină de farmec și expresivitate 
pe care , și-au ales-o. Gazda noastră, a fost 
învățătorul Dafinel Duinea, el însuși fost mem
bru al acestui cerc, acum conducătorul cercu
lui. De trei ani își consacră serile îndrumării 
celor care doresc să redescopere lumea în
conjurătoare prin intermediul uneltelor plas- 
ticianului, preluînd această sarcină de la maes
trul său, pictorul Iosif Tellmann, 
rînd „sufletul” acestui cerc, din care cu tim
pul s-au ridicat cîțiva plasticieni profesioniști 
și amatori cu un bun renume. Interlocutorul 
nostru de azi e un om între două 
rind un zîmbet reținut:

— Avem acum vreo douăzeci 
majoritatea copii. Cercul nostru 
în 
ulei,

să redescopere lumea 
intermediul uneltelor plas-

fost ani la

vîrste, arbo-

de membri, 
e specializat 

grafică dar lucrăm și acuarelă, cerap astei, 
iar cu adulții, sculptură.

Văd aici pe masă un teanc de lucrări 
într-o tehnică itiai puțin uzitată. Vreți să ne 
dați cîteva amănunte în această privință ?

Sînt lucrate în tehnica monotipului, de 
altfel foarte simplă dar cu efecte plastice deo
sebite. Se pictează mai întîi pe sticlă, în mai 
multe culori, și apoi se imprimă pe o hîrtie 
albă. Copiii sînt cuceriți de acest mod de a 
picta și, după cum vedeți, obțin rezultate 
foarte bune.

Intr-adevăr, rezultatele sînt deosebite. Pri
vim cîteva din lucrări, impresionați de frăge
zimea culorilor, de candoarea 
vitatea plină de savoare și 
subiectelor: peisaje citadine, 
ne, figuri din mediul școlar

liniei, de nai- 
expresivitate a 
rurale, monta
și din familie,

de arte plastice de la Lupeni —
aspecte din uzine, fabrici, de pe ogoare. Din 
toate se desprinde acea puritate și, acesta e 
cuvîntul, esențializare specifică unei anumite 
vîrste. Cele mai frumoase dintre lucrări poar
tă semnătura —— '' ' . ......................
Caila, 
briela

Unii
stă cc 
lor o 
vorba 
Dumitru Pavelonesc care 
cerc de vreo 5-6 ani.

Vă rugăm să ne spuneți ne adresăm 
noi aceluiași interlocutor — cum finalizați a- 
ceastă activitate a copiilor?

— Cercul nostru a participat pînă acum la 
toate expozițiile pe plan local și județean re-, 
zervate copiilor. In momentul de față ne preo
cupăm de realizarea unei cît mai bune pre
zențe la faza pe municipiu a expoziției — 
concurs dedicată aniversării Republicii. Zi
lele trecute am trimis la București un lot ma
siv de lucrări pentru a participa la selecția în 
vederea expoziției dedicată copiilor care se. 
va deschide în curînd la Dresda. Acum aștep
tăm rezultatele acestei selecții. Avem speran
țe mari.

Am plecat de la cercul micilor plasticieni 
din Lupeni cu sentimentul că am fost, pentru 
cîteva minute, martorii unei activități menite 
să concure la crearea în timp a unor persona
lități armonioase, echilibrate. Căci, chiar dacă 
dintre cei pe care i-am văzut acum aplecați a- 
supra șevaletului, nu vor ieși decît cîțiva pic
tori profesioniști, și e firesc să fie așa. rezul
tatul aceslei îndeletniciri, exercitată sub 
drumare competentă încă de la o vîrstă 
gedă, va avea, fără îndoială, efecte dintre

copiilor Doina Bolosin, Vasile 
Sorin Angheluș, Ghiocela Ghiciuc, Ga- 
Ionescu și multi alții.
dintre acești copii, deși încă la o vîr- 
nu depășește 14 ani, au deja în urma 
activitate plastică remarcabilă. Este 
de primii trei amintiți mai sus și de 

u Pavelonesc care frecventează acest 
5-6

in- 
fra- 
ce-

le mai binefăcătoare asupra fiecăruia dintre oi.
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comercială.

Cine trebuie
schimbat ?

I. M.

cu
Ea constă cu 

în altceva, care, ține

=WIQOQG

Pregătirea forței de munca ora 8. la sediul E. M. Paroșeni.
Condițiile

de l egea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.
suplimentare se pot cere la biroul personalInformații

suspendat !Divizionarele noastre în 16-ile

Multescu

ma- 
Văii 
Uzi- 

se

echipelor 
in marea 
este „Cu- 

mai rămas

de angajare și salarizare sînt cele prevăzute

„Cupei României4' I

Curiozităti
9

de sezon
*

\ 
\
\
\
\

care
rin-

Esența curiozității 
face subiectul acestor 
duri nu constă in faptul că 
un magazin (cel de articole 
pentru copii din orașul Vul
can) a rămas cu un însem
nat stoc de uniforme șco
lare, nevindut. Și, că acest 
stoc grevează asupra apro
vizionării magazinului 
alte mărfuri, 
totul 
mult, foarte mult, de price
perea

Ne amintim, că în preaj
ma deschiderii anului șco
lar, magazinele specializate 
pentru vinzarea uniformelor 
școlare încă nu dispuneau 
de acest articol. întrebările 
repetate ale cumpărătorilor, 
care zi de zi treceau pragul 
magazinelor, au 
presia că cererea 
articol ar fi mai 
cit cea prevăzută 
atunci, O.C.L.-ul 
neorientării cîtorva 
sabili de magazine, 
in panică) și-a suplimentat 
comanda către furnizor. A- 
poi, cum era de așteptat, 
marfa a rămas nevîndută.

In fața acestei situații, am 
rămas surprinși ascultind

solufia găsită de. 
tre responsabile (cea 
gazinului din Vulcan, despre 
care e vorba) care cere spri
jinul consiliului populai' în 
depistarea copiilor de virs- 
tă școlară, pentru a le vin
de marfa (I).

Aceasta e esența curiozi
tății de care aminteam, a- 
cestea sint „punctele de ex
celență" ale priceperii, ale 
cunoașterii cu rigurozitate a 
cererii de consuni la anu
mite articole de sezon.

Nu încheiem aceste 
duri fără a aminti o 
lă regulă de comerț, 
de foarte multă lume, 
uitată tocmai atunci 
nu ar trebui: un
care nu găsește astăzi 
fa de care are nevoie, 
cumpără mîine de două ori. 
Dimpotrivă, mîine poate că 
nu o mai cumpără de loc...

rin- 
bana- 
știută 

dar 
cînd 

client 
mar- 
nu o

creat im- 
la acest 
mare de- 
inițial. Și 

(datorită 
respon- 
intrați

— Cred că nu televizorul, 
ci mese.riașul trebuie schim
bat. Sau, dacă nu, cel puțin 
mentalitatea lui de a lucra 
cu oamenii.

Acesta e răspunsul la în
trebarea din titlu, răspuns 
dat de un client a cărui ne
mulțumire este, după cum 
vom vedea, cit se poate de 
îndreptățită.

— M-am prezentat da șa
se ori cu televizorul la co
operativa din Vulcan pen-

Din multitudinea 
de fotbal angrenate 
competiție-șoc, care 
pa României”, au 
să-și dispute șansele (inega
le!) la cucerirea prețiosului 
troleu doar 32 „teamuri". Au 
intrat, ca de obicei în aceas
tă fază a întrecerii și echi
pele de divizia A. Alături de 
cele mai merituoase formații 
din diviziile B și C, care au 
ajuns, nu fără eforturi, pînă 
in această avansată fază a 
competiției, cele 16 divizio
nare A vot oferi,' duminică, 
un plus de grandoare dispu
telor, vor mări posibilitățile 
de atracțiozitate ale partide
lor din „Cupa României".

Printre cele 32 competitoa
re (care, duminică, vor căuta 
să... rămînîi 16) se numără și 
cele trei divizionare din Va- 

.....lea- Jiului. Deci, din 32, 3 sînt 
ale noastre I Jiul Petroșani va 
debuta, ca și celelalte „sura
te" din primul eșalon fotba
listic al țării, în competiția 
în care anul trecut a ajuns 
pînă-n finală, la... Galați. Va 
avea de suportat în orașul de 
pe Dunăre asaltul unei echipe 
inferioare, dar nu lipsită de...

posibilitatea să ofere surprize 
(să ne gîndim, în primul rînd, 
că oricum a eliminat pînă a- 
cum mai multe alte echipe cu 
pretenții din divizia B) — 
Constructorul. Partida va a- 
vea loc azi. Jiul are obliga
ția morală de a oferi susțină
torilor săi o victorie care s-o 
mențină în întrecere, și, mai 
mult, să justifice forma bună 
din actualul sezon printr-o o- 
norabilă comportare în „Cu
pa României". Nu ne îndoim 
că atu-urile Jiului nu vor fi 
folosite integral...

Celelalte divizionare din 
Valea Jiului — Minerul Lu- 
peni și Știința Petroșani — 
după un șir de victorii con
cludente, care — au culminat 
cu înfrîngerile suferite aici 
do Politehnica Timișoara și 
Metalul Drobeta Turnu Seve
rin. au ajuns pe neașteptate 
să joace, duminică, în compa
nia unor reputate echipe 
divizia A.

La Lupeni, Minerul va 
mi, după ani și ani de 
vizita echipei Steaua

de

tru .repartiții —> 
citeva 
siliul
Gheoirghe 
roșeni, După fiecare 
rație, televizorul 
2—3 zile, sau 
la caz la caz. 
cercare (cînd 
mari speranțe 
meseriașului) 
că televizorului 
două rezistențe, 
CARE

reclama, cu 
iile in urmă, la con- 
popular orășenesc, 

Banciu din Pa
rc;.'a- 

funcționa 
2—3 ore, de 

La ultima in- 
mi-am pus 
în probitatea 
'mi s-a spus 

îi lipsesc 
PIESE DE 

ATELIERUL NU 
DISPUNE IN STOC (!) Am 
scris la ..Dioda" București 
și am primit cele două re
zistențe. Le-am înrnînat me
seriașului de la cooperativă, 
care, a făcut ce-a făcut eu 
ele, dar numai dumnealui 
știe cum și ce. înțelegeți, 
televizorul a funcționat ia 
atelier, dar acasă, după cî- 
teva ore, din nou s-a oprit. 
De atunci am mai făcut 
vreo șase drumuri la ace
lași atelier, însă zadarnic...

Nu e prima reclamație 
de acest fel, despre lipsa 
de seriozitate a meseriașu
lui cooperativei „Parîngul" 
din Vulcan care se ocupă cu 
televizoarele. In această si
tuație, ne întrebăm și noi, 
ce ar trebui de fapt să se 
schimbe ? Aparatele (și eli- 
enții) după priceperea și 
posibilitatea meseriașului, 
sau... invers ?

NOTE

hazardăm, e inutil, sîntem 
convinși însă că, oricum, ta- 
lentații Cristache, Serafim, 
Rus, Voicu, Polgar și ceilalți 
se vor „batș" cu tot elanul 
într-o companie care-i < 
rează... Deci, duminică, la 
peni, vor putea fi văzuți 
cînd contra gazdelor și 
initru, și Iordănescu, și 
taru, și . Năstase, 
nu. Prilej unic !

Cealaltă divizionară C, Ști
ința, va primi replica A.S.A.-ei 
Tg. Mureș. O posibilitate pen
tru spectatori de a urmări pe 
viitoarea adversară, a Jiului, 
o mare ocazie pentîu Știința 
de a sparge crusta anonima
tului și de a-și găsi împlini
rea „visurilor de mărire” în 
populara competiție „Cupa 
României". Știința are șanse 
(dacă nu se va lăsa copleșită 
de renumele adversarului) să 
cîștige 1 Ora de 
partidelor : 13.

Să urăm din 
succes, celor 3 
noastre și să 
tul.„ va fi bine. Succes 1

ono- 
Lu- 

i ju- 
Du- 
Tă- 

și Sătmărea-

începere a

(Urmare din pag. 1)

itor, există o ipoteză : să fie 
numai cursuri de zi, concen
trate în grupuri școlare cu 
mari posibilități instrui tiv-for- 
mative, cu ateliere-școală de 
mare eficientă. Elevii din anul 
I ar Ii pregătiți mult mai sis
tematic în aceste ateliere,

Eliminat, după cum s-a 
spus, cu destulă ușurință din 
teren, la meciul Jiul — Fa
rul, jucătorul Gh. Mulțescu a 
primit „cadou" din partea co
misiei centrale de competiții 
și disciplină a F.R.F. o... eta
pă suspendare.

Straniu, dar adevă,rat! A- 
ceeași comisie n-a luat nici o 
hotărîre în 
fotbaliștilor 
Crețu (!?!)

conform unei programe anali
tice stricte, riguroase, iar cei 
din anii II-III să fie în uzină, 
cît mai mult în uzină. Produc
ția anilor viitori îi cere mun
citorului să fie nu numai un 
executant desăvîrșit, un vir
tuos, ci și un participant ac
tiv la perfecționarea și mo
dernizarea tehnicii și tehnolo
giilor. Bazele acestei atitudini 
creatoare se formează încă 
din atelierul-școală, dotat cu 
mașinile și utilajele cele mai 
moderne. Domeniu în care 
Grupul școlar minier din Pe
troșani încă mai trebuie spri
jinit.

— In cuvîntarea Ia aduna
rea cu activul de partid din 
Valea Jiului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea că. înce- 
pînd chiar cu 1973, concepția, 
proiectarea și producerea 
șinilor miniere necesare 
Jiului se va face aici, la 
na de utilaj minier. Cum
reflectă dimensiunile viitoare 
ale uzinei în pregătirea forței 
de muncă ?

— Pe lîngă stimularea con
secventă a ridicării calificării 
profesionale avem și meserii 
noi (montori de aparate elec
trotehnice și electronice etc). 
Ele au fost adăugate celor exis
tente la Grupul școlar minier 
unde se mai află și speciali
tățile : maiștri pentru con
strucțiile de mașini, tehnicieni 
proiectanți. Prin urmare, pe

cazul
Dumitrache

eliminării
Și

&

Competiție

handbalistică

școlară
Sportivii elevi de la Școala 

generală nr 3 Lupeni se pot 
mîndri cu o comportare ex
celentă, pînă acum, în compe
tiția handbalistică interșco- 
lară. Trei meciuri disputate — 
tot atîtea victorii concluden
te : 17—5, 
rul Katto,
ciuri, a marcat 23 goluri, iar 
Florin Raicu 22 goluri.

Un început de drum bun, 
ce se cere conținuat...

Concursul va avea loc în ziua de 11 decembrie 1972,

măsură ce 
noastre se 
îmbogăți 
muncitorii, 
nerii uzinei noastre 
pregătiți pentru 
sarcini economice.

— O altă sursă de cadre 
muncitorești, o sursă potenția
lă, deocamdată, o formează 
școlile. Care este opinia dum
neavoastră în această privin
ță ?

— Uzina noastră patronea 
ză liceele de cultură generalii 
din Petroșani și Vulcan, școli
le generale nr. 4 și 5 din Pe 
troșani. Am ajutat aceste in
stituții școlare să amenajeze 
și doteze atelierele, acordăm 
și asistență de specialitate. A 
titudinea uzinei noastre por
nește din convingerea că ac 
tivitățile tehnico-productive 
au o covîrșitoare influență a 
supra elevilor, cu implicații 
determinante în orientarea lor 
profesională. Multi dintre ei 
ne vor spori efectivul uzinal 
în anii ce vin. Am înțeles 
semnificația acestui sprijin pe 
care am dori să-l facem întot
deauna concret, considerînd 
că și aceasta este o formă de 
pregătire a forței de muncă, 
în perspectivă, prin care răs
pundem indicațiilor date de 
conducerea partidului și statu
lui, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ultima plenară 
a Comitetului Central.

profilul producției 
va diversifica și 
în complexitate, 
tehnicienii și ingi- 

vor 
aceste al E. M. Paroșeni, zilnic între orele 6-14.

V. T. pentru lucrările din cadrul lotului

de drumuri Livezem
Mica publicitate« UN TRACTORIST

gaj are 
vezeni, 
telefon

PIERDUT legitimație de serviciu, eliberată de mina A- 
ninoasa, pe numele Constantin Ursescu. O declar nulă.

16—9, 19—5. Junio- 
în aceste trei mc-

Petroșani :

pri- 
zile,

Bucu
rești. Ce pronostic am putea
să dăm la acest meci? Nu ne

Condițiile
te de H.C.M.

inimă, deplin 
echipe ale 

sperăm că to- angajează urgent

ce iw

11,20

Scrisori
către redacție

EVENIMENTE

20,00

emisiunii.

9,05

9,15
21,50se

gospodi-9,45

i

20,20
21,00

Piese
Emi-

jost 
tele- 
club

T.V. |
emisiu-

’72“ |

Gică 
reci-
Sala 

Casei

® 1935 — S-a
poetul Nicolae Labiș 
XII 1956). @1972 —

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Creierul : Republica : 
Locotenentul Bullitt : LO- 
NEA — Minerul : Inima e 
un vînător singuratic ; VUL-

40 de
Me-

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 24 de lei trimestrial, 
48 lei semestrial și 96 Iei anual.

Abonamentele pe anul 1973 se fac la chioșcurile și difuzorii de 
presă din întreprinderi și instituții/ pînă la data de 31 decembrie a.c.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA
VOASTRĂ PREFERAT!

de angajare și salarizare sînt cele prevăzu- 
914/1968 și Legea nr. 12/1971. Cererile de an

se depun la sediul lotului de drumuri și poduri Li- 
de unde se pot obține și informații suplimentare 
1924.

Familia îndurerată mulțumește și pe această cale prie
tenilor de la I.G.C., Competrol, Uzina mecanică Sadu și tu
turor celor care au fost alături de noi la greaua pierdere 
pe care am suferit-o, prin încetarea din viață a scumpului 
nostru Nelu Crivăț.

Mulțumim

poartă de grijă'*
Prin grija deosebită a comi

tetului de partid al E.M. Lu
peni, a conducerii exploatării, 
tinerilor care locuiesc la că
minul nr. 5 li s-au asigurat 
condiții optime de cazare. 
Toți cei care ii înconjoară cu 
dragoste părintească se bu
cură din partea tinerilor de 
o adincă recunoștință. Despre 
această recunoștință vorbeși e 
și scrisoarea semnată de NI
COLAE BOGHIN, electrician

SIMBATA 2 DECEMBRIE

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 16,37. 
trecute din an 
rămase — 29.

li ăs cut 
(in. 22. 
Alegeri 

generale în Australia : @
1972 — In Cuba, Ziua forțe
lor armate revoluționare (la 
2 XII 1956, un grup de pa- 
trioți, conduși de Fidel Cas
tro, au debarcat în provin
cia Orienta, declanșînd lup
ta de partizani împotriva 
dictaturii lui Batista; 
sărbătorește din 1968) ;

CAN : Trei din Virginia ; 
LUPENI — Cultural: Sfînta 
Tereza și diavolii; Munci
toresc : O afacere.

zăresou ; 17. 45 Pagini corale 
alese j 18,00 Orele serii ; 
20,00 Republica la un sfert 
de veac ; 20,10 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări 
de prof. dr. doc. Gheorghe 
Bârcă; 20,50 Ea Hanul me
lodiilor ; 21,25 Moment poe
tic j 21,30 Revista șlagăre
lor ; 22,00 Radiojurnal ț
22,30 Expres melodii j 24,00 
Buletin de știri.Muzică și actualități ț 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su
marul presei ; 9,30 Mio
rița ; 9,50 Muzică ușoară ț
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Ca pe Argeș; 10,20 
instrumentale ; 10,30 
siune muzicală de la Mosco
va ; 11.00 Buletin de știri; 
11,05 Orchestra Kay War
ner ; 11,15 Radioclub turis
tic ; 11,35 Te cîntăm, fru
moasă Românie ; 12,00 Dis
cul zilei: Aurelian Andre- 
escu. ; 12,15 Recital Anna 
Moffo ; 12,30 întâlnire cu
melodia populară și inter
pretul preferat; 
diojurnal ; 13,15
mieră cotidiană ;
diodivertisment 
15,00 Buletin de 
Radiojurnal ; 17,00 
Tehnică. Fantezie ; 
Interpreți îndrăgiți: 
ria Schipor și Ștefan Lă-

Un sfert de veac 
muzica românească) 
Biblioteca pentru toți 

•—■ Mihail Sadoveanu 
(III) i
Telejurnal;
Tenis i „Turneul cam
pionilor" )
Emisiune în limba 
germană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans ,
19,00
19,10
19,20
10,30

13,00 Ra-
Avanpre-
13,30 Ra- 
muzical ; 

știri ; 16,00
Știință.

17.25
Ma

Deschiderea
Telex )
Studioul artistului a- 
mator )
A fost odată ca nicio
dată... „Gheița de aur" 
(I)l
De vorbă cu
nele |
Universitatea
Selecțiuni din
nea „Portativ
Publicitate ;
Comentariu ia 
steme — județul 
hedinți ;

Desene animate ; 
Publicitate ;
1061 de seri | 
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii — Cronica 
marii întreceri ;
..încă un imn ție, țara 
mea mult dragă" —- O- 
magiu lui Nicolae Băl- 
cescu ;

Teleenciclopedia ;
Film serial : „Mannix" 
— Cu coada ochiului | 
„Mereu, mereu tinăr !“. 
Reîntîlnire a iubitori
lor de muzică ușoară 
cu interpretul 
Petrescu, într-un 
tal transmis din 
bizantină a
Centrale a Armatei ; 
Telejurnal ;
Tenis : finala „Turneu
lui campionilor".

la E.M. Lupeni, care exprimă 
mulțumirile tinerilor locatari 
ai căminului nr. 5 pentru gri
ja ce li se poartă:

... Căminul nostru a 
dotat cu mobilier nou, 
vizor; avem o sală de
cu diferite jocuri distractive, 
avem, in sfîrșit, toate condi
țiile pentru recreare, pentru 
ca să,ne petrecem timpul li
ber cit mai plăcut. Spre deo
sebire de anii trecuți, totul 
strălucește de curățenie în 
cămin.

De asemenea, vrem să ară
tăm că la cantină calitatea 
și varietatea mîncării s-a îm
bunătățit foarte mult, ca și 
preocuparea personalului can
tinei pentru servirea abonați- 
lor. Aș vrea să dau și exempli 
de tovarăși care ne servesc 
cu multă atenție, dar ar tre
bui să-i enumăr pe toți...

De aceea stimată redacție, 
prin intermediul dv., dorim 
să transmitem multe mulțu
miri conducerii E.M. Lupeni. 
colectivului de salariați ai 
cantinei și căminului nr. 5, 
tuturor celor care ne fac să 
simțim căldura grijii tovără- 
șesti".

1 i --------- -------
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Pakistanul
dorește

să trăiască
in pace
cu india

cu 
ale

Conferință 
examinate 

pentru lăr- 
comerciale.

de 
iu
de

HELSINKI 1 — Trimisul special. Dumitru Ținu, 
mite: La Helsinki continuă dezbaterile generale

Europa, inclusiv 
privește reduce- 
armate și arma-

SMITO BE EA BttSIWi 

hstervenția reprezentantului român în cadrul discuțiilor generale 
privind pregătirea Conferinței general-europe

trans
mite: La Helsinki continuă dezbaterile generale din ca
drul consultărilor multilaterale privind Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa. In ședința de vineri au 
expus pozițiile guvernelor lor cu privire la pregătirea și 
desfășurarea Conferinței europene reprezentanții Canadei, 
Cehoslovaciei, Italiei, Republic» Democrate Germane, El
veției, României șl Bulgariei.

Ir. cuvântul său, șeful dele
gației Republicii Socialiste 
România, Mircea Bălănescu, 
după ce a arătat că țara noas
tră acordă o importantă deo
sebită înfăptuirii securității și 
colaborării pe continentul eu
ropean, a spus : Problematica 
securității europene s-a situat 
mereu la loc de frunte pe a 
genda convorbirilor purtate dc 
șeful statului român, președin
tele Nicolae Geaușescu, 
eminente personalități
vieții politice europene. Ro
mânia a participat activ, a- 
lături de alte țări socialiste 
europene. Ia elaborarea și 
promovarea unor inițiative 
care — începînd cu Declara- 
‘ le la București, din 1966 

au dat un impuls energic 
dialogului general-european 
în problemele securității și 
colaborării.

Securitatea europeană nu se 
poate împlini decît prin par
ticiparea directă și cu spriji
nul efectiv al tuturor statelor, 
pe baze egale, indiferent de 
sistemul lor social, de mări
mea, potențialul sau nivelul 
lor de dezvoltare, de aparte
nența sau 
la 
te. 
ga 
in 
la 
te

piile menite să guverneze re
lațiile dintre state în Europa, 
si îndeosebi egalitatea in 
drepturi, respectul indepen
denței și suveranității națio
nale, Integritatea teritorială, 
neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc, 
dreptul fiecărui popor de a 
dispune in mod liber da des
tinele sale. In acest cadru, ar 
urma să fie consacrată obli
gația clară a fiecărui stat 
a aplica aceste principii 
tegral și permanent fată 
toate celelalte state.

In al doilea rind a conti
nuat vorbitorul, la 
va trebui să fie 
căile și metodele 
girea legăturilor
economice șl tehnico-știintifi- 

fără nici un
și bariere

asemenea, 
trebui să

fel de res- 
discrimina-

considerăm 
se acorde o 

dezvoltării 
artistice, 

informații, 
și în alte 
promovării 

al
neapartenenta lor 

alianțele militare existen- 
Participanfii la această lar- 
dezbatere europeană, atît 

etapa pregătitoare, cit și 
Conferința pentru securita- 
și colaborare în Europa, 

reprezintă state suverane 
exprimă opiniile și poziția 
vernelor respective.

După părerea guvernului 
mân, Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
va trebui să-și concentreze a- 
tentia, în primul rînd, asupra 
problemelor politice legate de 
înfăptuirea securității europe
ne și renunțarea la folosirea 
forței și amenințarea cu forța 
în relațiile reciproce 
statele continentului 
Această dezbatere va 
să se încheie prin adoptarea 
unui document care să pre
vadă în mod expres angaja
mentul tuturor statelor parti
cipante ca in relațiile lor in
ternaționale să nu recurgă, în 
nici o împrejurare 
o formă, indiferent 
pretext, la folosirea 
la amenințarea cu 
să utilizeze exclusiv 
Ie pașnice pentru reglementa
rea disputelor existente sau a 
celor ce ar putea apărea în 
viitor.

De asemenea, Conferința va 
trebuie să consfințească princi-

si
gu-

ro-

dintre 
nostru.
trebui

sub nici 
sub ce 
forței și 
forța și 
mijloace-

ce, 
trictii 
torii.

De 
că va
deosebită atenție 
relațiilor culturale, 
a schimburilor de 
turistice, 'sportive 
domenii, în scopul 
valorilor fiecărei culturi, 
unei mai bune cunoașteri și 
înțelegeri reciproce, al conso
lidării păcii și prieteniei în
tre popoare.

In al treilea rînd, conside
răm că este deosebit de im
portant ca Ia Conferință 
fie examinată crearea 
ganism permanent 
problemele securității 
borărîi în Europa. Un 
nea organism, format 
prezentantii tuturor 
cu drepturi egale, 
suficient de suplu, fără a im
plica instituirea unor struc
turi complicate și greoaie, va 
fi chemat să asigure legătura 
dintre Conferințe și, deci, con
tinuitatea contactelor și nego
cierilor, să contribuie la pre
gătirea următoarelor întîlniri.

Desigur — a spus vorbito
rul — pe ordinea de zi pot 
fi înscrise și alte probleme, 
care, în cadrul actualelor con
sultări, vor întruni consensul 
general.

Așa cum a subliniat în 
mod consecvent, guvernul ro
mân consideră că problemele 
securității europene nu pot 
fi separate de celelalte pro
bleme fundamentale ale vie
ții continentului și, în primul 
rînd, de cele privind dezan
gajarea militară, în general, 
de problemele dezarmării, ca
re constituie parte inte-

să 
unui or- 

pentru 
și cola- 
aseme- 

din Te
statelor, 

conceput

grantă, esențială a securită
ții europene.

In cadrul Conferinței euro
pene ar fi necesar să se dis
cute modalitățile și formele 
în care ar urma să se nego
cieze problemele reducerii și 
retragerii trupelor aflate pe 
teritoriul altor state, ale tru
pelor și armamentelor națio
nale, precum și alte măsuri 
de dezangajare militară și de 
dezarmare în Europa. întrucît 
toate statele europene sînt in
teresate în realizarea unor a- 
semenea măsuri, ele au drep
tul și trebuie să aibă posibi
litatea efectivă de a partici
pa direct, de a-și spune cuvîn- 
tul și de a-și apăra interese
le legitime în cadrul orică
ror negocieri de dezarmare re
feritoare la 
în ceea ce 
rea forțelor 
mentelor.

Reprezentantul român a sub
liniat că trebuie depuse efor
turi în continuare pentru gă
sirea unei formule de organi
zare, pe etape, care să cores
pundă cerințelor unei maxime 
eficiente, dorită de toți. In a- 
celași timp, considerăm că es
te necesar să se asigure, în- 
tr-o anumită fază, participarea 
la nivel 
guverne.

Ținînd 
primate 
acceptată părerea 
Conferinței se vor desfășura 
în mai multe etape., delegația 
română apreciază că trebuie 
ca fiecare întîlnire să aibă 
loc în capitala unei alte țări 
participante, în conformitate 
cu principiul rotației.

In ceea ce privește data 
convocării Conferinței, delega
ția noastră consideră că este 
necesar să se depună eforturi 
ca ea să aibă loc 
rînd posibil.

însemnătatea 
care își așteaptă 
la această reuniune, multitu
dinea propunerilor șl ideilor 
reclamă din partea noastră, a 
tuturor, o ambianță de recep
tivitate față de opiniile inter
locutorilor, perfectionarea de
prinderii de a lucra în comun, 
căutarea răbdătoare, 
pundere, a soluțiilor 
să ducă Ia adoptarea 
suri pentru pregătirea 
bună a Conferinței.

In încheiere, reprezentan
tul tării noastre a spus că de
legația română este gata să 
coopereze cu toate delegați
ile, dorind să contribuie în 
continuare la reușita acestei 
opere comune, în care sînt 
angajate statele noastre pen
tru ca securitatea și colabo
rarea în Europa să devină o 
realitate cum o doresc
popoarele.

Adoptarea
rezoluțiilor
Comitetului 

politic

de șefi de state sau

seama de opiniile ex- 
și întrucît este larg 

că lucrările

cît mai cit

problemelor 
rezolvarea

cu răs- 
menrte 

de mă- 
cît mal

NEW YORK 1 — Corespon
dentul Agerpres, ~ 
Alexandroaie, transmite: 
dunarea Generală 
adoptat rezoluțiile 
politic privitoare 
re — convocarea 
rinte mondiale de dezarmare, 
activitatea Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), interzicerea napal- 
mului și a altor bombe incen
diare, limitarea înarmărilor 
cu arme strategice, interzice
rea armelor chimice, interzi
cerea experiențelor nucleare 
și denuclearizarea Americii 
Latine. De asemenea, a fost 
adoptată o rezoluție privind 
nefolosirea forței în relațiile 
internaționale și prohibirea 
permanentă a.folosirii armelor 
nucleare — problemă dezbă
tută în plenară. Totodată, a 
aprobat fără vot și fără dez
bateri, două rezolut» privind 
posibilitatea admiterii Repu
blicii Populare Bangladesh in 
O.N.U.

Prin rezoluția privind con
ferința mondială de dezarma
re — adoptată cu 105 voturi, 
nici unul contra și o abținere 
— Adunarea Generală a ho
tărât înființarea unui comitet 
format din 35 de state pen
tru a examina toate propu
nerile și sugestiile țărilor 
membre ale organizației, pri
vind convocarea unei confe
rințe mondiale de dezarmare 
și problemele legate de aceas
ta, care vos forma obiectul u- 
nul raport al secretarului 
neral ce va fi prezentat 
siunii viitoare a Adunării 
nerale.

In rezoluția privitoare 
activitatea AJ.E.A. se 
în esența, examinarea < 
și mijloacelor destinate 
facilita accesul statelor 
curs de dezvoltare la cuce
ririle științei și tehnologiei 
nucleare în vederea promo
vării eforturilor de folosire a 
lor în scopuri pașnice de că
tre aceste state.

Constantin
A- 

a O.N.U. a 
Comitetului 

la dezarma- 
unei confe-

ge- 
se- 

Ge-

ia
cere, 

căilor 
i a 

în

U.R.S.S. Vedere a Mos
covei de pe Colinele Iui 
Lenin.

Azi, alegeri în Australia
SYDNEY 1 (Agerpres). — 

Deslășurîndu-s'e la o săptămî- 
nă după scrutinul din Noua 
Zeelandă, cu care, de altfel, 
au numeroase puncte comune, 
alegerile legislative ce vor a- 
vea loc astăzi (sîmbătă) în A- 
ustralia par a fi destinate, Ia 
rîndul lor, unui succes al o- 
poziției. Agenția Associated 
Press, citind opinia celei mai 
mari părți a corpului electo
ral, apreciază că victoria 
va scăpa probabil 
Laburist, condus de 
Gough Whitlam.

Printre factorii

nu
Partidului 

Edward

oonside- 
rați decisivi de agenția Asso
ciated Press figurează : uzura 
politică a celor două partide 
de guvernămînt (liberal și a-

grarian), elementele progresis
te conținute de programul po
litic avansat de Whitlam (în
tre care angajamentul iniție
rii unui dialog cu guvernul 
R.P. Chineze, în vederea re
cunoașterii diplomatice reci
proce), rezultatele ultimelor 
sondaje de opinie.

Whitlam pronostlchează 
pentru partidul său un total 
de 76 mandate, cu 17 mai mult 
decît Ia alegerile precedente, 
în timp ce coaliția liberal-a- 
grariană afirmă că va obține 
o majoritate de 75 mandate 
(Camera Reprezentanților are 
125 locuri).

Pe listele electorale sînt în
scriși 533 de candidați.

RAWALPINDI 1 (Agerpres).
— Pakistanul e gata să conti
nue convorbirile 
pentru delimitarea liniei 
control în Jammu și
— a declarat, într-un discurs, 
rostit la lucrările Convenției 
Partidului Poporului, la Ra
walpindi, președintele Zulfikar 
Aii Bhutto. El și-a exprimat, 
totodată, speranța că aceste 
convorbiri vor fi încununate 
de succes, subliniind că Pa
kistanul dorește să trăiască în 
pace cu India și întinde o mi
nă prietenească poporului in
dian ale cărui succese pe ca
lea progresului și prosperită
ții ie apreciază.

Zulfikar Aii Bhutto și-a ex
primat speranța că va putea 
invita pe premierul Indira 
Gandhi în Pakistan, pentru a 
examina probleme de interes 
comun, în spiritul acordului 
de la Simla.

Evocînd unele probleme in
terne, șeful statului pakista
nez a .menționat posibilitatea 
naționalizării fabricilor de za
hăr, în cazul în care situația 
aprovizionării populației în 
achst domeniu nu se va îmbu
nătăți.

cu India 
de 

Cașmir

NEW YORK. — In cadrul 
unei licitații desfășurate la 
New York, o scrisoare au
tografa a președintelui 
George Washington, scrisă 
in 1787, a fost achiziționa
tă pentru suma de 13 000 de 
dolari, în timp ce un set de 
manuscrise 
Albert Einstein 
parat cu 12 500 
14 scrisori ale 
Twain au fost 
5 500 de dolari.

apartinind lui 
a fost cum- 
de dolari, 
lui Mark 

licitate la

★

Intr-unNEW YORK, 
raport al Națiunilor Unite, 
se arată că discrepanta în
tre cheltuielile militare în 
lume și ajutorul acordat ță
rilor subdezvoltate 
cant.

Cheltuielile 
militare

ește șo-

în 
arată 

au atins cifra de 
arde dolari pe an, 
ce ajutorul destinat zonelor 
subdezvoltate ale lumii se 
ridică doar la 8 miliarde.

scopuri 
raportul 

200 mili- 
în timp

*

Măsuri financiare antiinflaționiste
interoccidentale

Represiuni 
împotriva 
populației 

ud-vietnaniBze
VIETNAMUL DE SUD 1 (A- 

gerpres). — Agenția de presă 
..Eliberarea" a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
recentele represiuni ale regi
mului de la Saigon împotriva 
populației sud-vietnameze.

Declarația relevă că, regi
mul Thieu și cei ce-l sprijină 
au organizat o campanie de 
represiune, efectuînd arestări 
masive în rîndul familiilor 
participante 
tru 
dul 
lor 
In 
că, 
organizată la 
a.c. la Saigon, 
Nha, consilier special al lui 
Thieu, a admis că, în primele 
zile ale lui noiembrie, au fost 
arestate 50 000 de persoane.

efectuînd 
rîndul 
la rezistenta pen- 

salvarea națională, în rîn- 
functionarilor și militari- 
și al familiilor acestora, 

context, declarația arată 
la o conferință de presă 

10 noiembrie 
, Hoang Duc 
special al

Sw

I

MANILA. — Convenția 
constituțională din Filipine 
a adoptat, cu 271 voturi 
contra 14, noua constituție. 
Potrivit prevederilor aces
teia, președintele Ferdinand 
Marcos este numit, pe ; o 
perioadă nedeterminată, def 
al guvernului interimar. 
Noua lege fundamentală 
urmează să fie supusă u- 
nui referendum national |la 
15 ianuarie 1973.

deveni efective de la 1 de
cembrie.

Consiliul Executiv al Băn
cii federale a declarat că mă
sura este concepută ca fiind 
de natură să reducă creditele 
și, în relație, cantitatea de 
bani aflați în circulație, con
tribuind, astfel, la , campania 
împotriva creșterii prețurilor.

*

PARIS 1 (Agerpres). — Ban
ca centrală a Franței a anun
țat majorarea taxei de scont

de Ia 6,5 la sută la 7,5 la sută. 
In același timp, guvernul a fi
xat o serie de prețuri maxi
male la unele produse alimen
tare, ca o măsură menită să 
combată inflația, încercînd să 
blocheze creșterea prețurilor 
și, implicit, a costului vieții 
(în luna octombrie, costul vie
ții a crescut în Franța cu 0,9 
la sută, iar în ultimele 12 luni 
cu 6,6 la sută). Taxa de scont 
a Băncii Franței fusese majo
rată, la 2 noiembrie, de la 5,75 
la sută la 6,5 la sută.

BONN J (Agerpres). 
Banca Centrală a R.F. 
maniei a anunțat joi 
rea taxei de scont de 
sută la 4,5 la sută — 
la care autoritățile financiare 
vest-germane recurg pentru 
a treia oară într-un interval 
de două luni. In același timp, 
rata lombardă (dobînda perce
pută pentru împrumuturile a- 
cordate băncilor comerciale 
de Banca Centrală) a fost ma
jorată de la 6 la sută la 6,5 
la sută. Ambele do-bînzi vor

a Ger- 
crește- 

la 4 la 
măsură

*

(Agerpres)

Republica Democrată 
a Yemenului a fost

cuvin t 
a anun-

iar trafi-
întrerupt

In comparație cu acest an. 
bugetul pe 1973 al 
este în creșterea cu 
sută.

Damasc
a hotărît să re
ia 1 decembrie, 
cu Iordania 

agențiile Reuter și

Greciei
12,8 la

*

din Olanda

Turneul
Comentariul

zilei

a infla-

4039$

de 
7 ;
la 

re

Parti-
care

35 Ia

1 (Agerpres).
Republicii 

Allende, a 
la Mexico

Marrn GHEORGHE £
.. . . . . . . . . . . . . . 1

R. P. UNGARĂ, 
nele chimice din 
intrat în funcțiune în 1961. 
In foto î Vedere generală 
a Uzinelor chimice 
Tisa.

TipacsS — fotoapcfctdesss Etssedmna — Sabnnltatea Petecșani

latino-americane

După alegerile anticipate
generalealegeri

Ele au fost de- 
de criza politică 
la 17 iulie a. c.,

In Olanda s-au desfășurat, 
miercuri, 
anticipate, 
terminate 
declanșată
cînd coaliția guvernamenta
lă condusă de primul minis
tru, Barend Biesheuvel, și-a 
prezentat demisia. La baza 
crizei guvernamentale olan
deze s-au aflat disensiunile 
dintre cei cinci parteneri a- 
supra politicii economice.

Ge elemente noi au adus 
alegerile de miercuri ? Mai 
întîi, trebuie spus că la a- 
cest scrutin s-au prezentat 
în fata urnelor 82,9 la sută 
din cei 8,8 milioane de olan
dezi cu drept do vot, pro
centaj ind’cînd o participa
re masivă a votantilor. A- 
proximativ 10 la sută din 
corpul electoral l-a repre
zentat de data aceasta tine
retul, în vîrstă de 18-21 
ani, care beneficiază de re
centa lege ce stabilește în 
Olanda vîrsta de 18 ani ca 
limită inferioară pentru ale
gători. In al doilea rînd, dar 
nu mai puțin important, tre
buie menționat că, datorită 
particularității cadrului poli
tic al Olandei — numărul 
neobișnuit de mare al parti
delor și grupărilor în com
petiție — nici o formație nu 
a obținut majoritatea abso
lută parlamentară. Pentru a- 
legerea celor 150 de membri 
ai Camerei Deputatilor 
concurat 211 candidați
prezentând 20 de partide po
litice.

Rezultatele scrutinului in
dică sporirea sprijinului a- 
cordat de corpul electoral 
partidelor de stingă. Marele 
cîștigător al alegerilor olan
deze este Partidul Munc'’ 
(socialist), care a obținut 43 
de mandate. In vechea Ca
meră, acest partid deținea 
39 de mandate. Un substan
tial avans au înregistrat, de 
asemenea, Partidul Popular

pentru Adevăr și Democra
ție (liberal), sporindu-și nu
mărul mandatelor de la 16 
la 22; Partidul Politic Ra
dical (disidentă catolică 
stingă) — de la 2 Ia 
Partidul Țărănesc — de 
1 la 3. In sfârșit trebuie 
levat că Partidul Comunist 
din Olanda care, în campa
nia electorală, s-â pronun
țat în favoarea unui guvern 
progresist și democratic, ca
pabil să adopte măsuri fer
me de combatere
tiei, șomajului și impozite
lor excesive, și-a

au
re-

sporit si 
el numărul mandatelor pen
tru noua cameră a deputa
tilor de la 6 la 7.

Marele înfrînt este 
dul Popular Catolic, 
pierde 8 locuri (de la
27). urmat Îndeaproape de

în an- 
partide 

în

Partidul „Democrat! 66“ (ra
dicali moderați) — care pier
de 5 locuri (de la 11 Ia 6).

In urma acestor rezultate, 
nu mai este posibilă reve
nirea la putere a fostei coa
liții guvernamentale.

Eșecul înregistrat, 
samblu de fostele 
guvernamentale și,
mul rînd, de partidele 
fesionale, demonstrează 
mulțumirea alegătorilor 
legătură cu opoziția adopta
tă de acestea atît în pe
rioada guvernării, cit și în 
cadrul campaniei electorale, 
fată de problemele econo
mice și sociale ce confruntă 
Olanda. Campania electora
lă a fost dominată de pro
blema inflației, care, spo
rind într-un ritm anual de 
8 la sută, plasează Olanda 
pe primul plan din acest 
punct de vedere în C.E.E; 
De asemenea, șomajul a 
tins un nivel alarmant, 
prezent, afectînd 106 000 
persoane.

Din cauza fărîmițării parti
delor politice olandeze este 
foarte greu, acum de alcă
tuit un guvern care să disj 
pună de o stabilitate în 
Parlament. Practic, nu exis; 
tă nici un partid care să 
poată asigura Independent 
formarea guvernului. De a- 
ceea observatorii întrevăd 
o perioadă lungă și dificilă 
de consultări, pînă la consti
tuirea noului guvern.

MEXICO CITY 
— Președintele 
Chile, Salvador 
sosit, joi- seara, 
City, intr-o vizită oficială de 
3 zile.

In drum spre Mexic, preșe
dintele chilian a făcut o scur
tă escală la Lima, cu care pri
lej a avut o întrevedere cu 
președintele peruan, Juan Ve
lasco Alvarado. In cadrul unei 
conferințe de presă organiza
tă la Lima; șeful statului Pe
ru a declarat că. au fost: dis
cutate probleme de interes bi
lateral, „comune popoarelor 
noastre șl popoarelor lumii a
treia®, cum ar fi problema bo
gățiilor naționale și exploata
rea lor de către popoarele
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Delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P, Ungară, condusă de San
dor Gaspar, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U„ secretar general al 
Consiliului Central al Sindi
catelor, și-a încheiat vizita e- 
fectuată în R.S. Cehoslovacă. 
In cadrul vizitei a avut loc 
un schimb de păreri cu con
ducerea sindicatelor din Ce
hoslovacia asupra sarcinilor 
și activității sindicatelor res
pective, trasîndu-se liniile 
colaborării pe anul 1973.

@ Un comunicat al Minis
terului de Externe al ~ R D. 
Vietnam informează că gu
vernele R.D. Vietnam și Aus
triei au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel 
de ambasadă — anunță agen
țiile de presă.

© Islanda a luat hotărîrea 
de a recunoaște R.D. Ger
mană înainte de sfîrșitul a- 
cestui an — transmite agen
ția U.P.I. Decizia a fost lua
tă în cadrul reuniunii de joi 
a guvernului islandez, fără 
să se indice o dată precisă.

© Antonio Segni, fostul 
președinte al Italiei, a încetat 
vineri din viată, Ia vîrsta de 
81 de ani. la Roma.

respective. „Dialogul 
— a declarat Velasco 
do — s-a caracterizat 
deplină identitate a punctelor 
de vedere relevă Prensa 
Latina.

La rîndul său, în cadrul a- 
celeiași conferințe 
Salvador Allende 
intre altele, că 
Chile este victima 
siuni externe și a 
conomițe". Drept 
el a 
transportarea în Europa a 
prului .chilian, instituit 
Compania nord-americană 
nnecott ca represalii fată 
naționalizarea minelor de 
pru chiliene, pe care Ie con
trola aceasta.

nostru 
Alvara- 
printr-o

de presă, 
a declarat, 
„Republică 
unei agre- 

blocadei e- 
argument, 

citat embargoul privind

@ La invitația lui Piotr 
Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri ai R.P. 
Polone, la 30 noiembrie s-a 
aflat la Poznan, într-o vizită 
de prietenie, Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, — in
formează un comunicat dat 
publicității de agențiile P.A P. 
și A.D.N.

Guvernul grec a aprobat 
bugetul national pentru anul 
1973. La capitolul cheltuieli 
este prevăzut o sumă record 
— 103,7 miliarde drahme, in
formează agenția Assacîated 
Press. La capitolul venituri 
este prevăzută suma de 79,55 
miliarde drahme, deficitul ur- 
mînd a fi acoperit de împru
muturi interne și externe.

© Un purtător de 
oficial de la ~ 
țat că Siria 
deschidă, de 
frontiera sa 
transmit 
M.E.N.

@ In 
Populară 
sărbătorită, la 30 noiembrie, 
împlinirea a cinci ani de la 
proclamarea independenței 
țării.

® După 22 de ore de dez
bateri, Adunarea Generală a 
Congresului Uruguayan a a- 
doptat propunerea președin
telui Juan Maria Bordaberry 
de a prelungi, pînă la 15 fe
bruarie 1973, aplicarea • așa- 
numitei declarații de război 
intern (stare de asediu), în 
vigoare în această țară din 
luna aprilie a anului trecut. 
Rezoluția, aprobată cu o ma
joritate redusă, 62 voturi con
tra 59, suspendă garanțiile 
individuale și permită ares
tarea, fără mandat, a orică
rei persoane bănuite de a fi 
desfășurat o activitate „sub
versivă".

STRASBOURG. — La 
Strasbourg, au început lu
crările celei de-a noua 
conferințe vest-europene a 
directorilor institutelor de 
cercetări criminologide, 
consacrată găsirii unor mo
dalități mai eficiente de 
combatere a actelor antiso
ciale în țările occidentale.

In discursul de deschide
re, ministrul de justiție al 
Franței, Rene Pleven, la 
spus că, după părerea să, 
extinderea criminalității a- 
re drept cauză, in primul 
rînd, „strivirea individu
lui în marile orașe, nevo
ia de spațiu, suprapopula
rea acestora". Ministrul 
francez a preconizat, prin
tre alte m, ui, combaterea 
emisiunilor Io televiziune, 
filmelor și afișelor care lac 
elogiul violentei și incită la 
violentă.

ROMA. — In ultimele 24 
de ore, deasupra Italici s-au 
abătut puternice furtuni, 
care au provocat numeroa
se pagube materiale. In ca
pitala Italiei, cupola unui 
circ a cedat sub presiunea 
vîntului, provocînd rănirea 
a 12 persoane. In provin
cie, vintul puternic a dobo- 
rît stîlpii liniilor telefonice 
și ai rețelelor electrice. Da
torita ploilor . abundente, 
suprafețe întinse de culturi 
au fost inundate, 
cui rutier a fost

mai multe regiuni.


