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De cind sarcinile de plan 
au fost stabilite in funcție 
de capacitatea reală a lo
curilor de muncă, volumul 
de cărbune extras de 
frontalul nr. 1, sectorul 
E.M. Aninoasa, prezintă 
evoluție impresionanta : de
pășirile raportate în lunile 
octombrie și noiembrie o- 
ti.ng cifrele de 1 900. res
pectiv, ceia. 600 de tone. De 
fapt, nici in septembrie nu 
se lăsaseră mai prejos fron
taliștii conduși de AUREL 
CRISTEA : sporul de pes
te 70 de tone fusese dat cu 
un plus de randament de 
aproape o tonă și jumătate. 
Brigada are un angajament 
reînnoit ; să extragă 3 000 
de tone peste sarcinile a- 
nuale, in cinstea măreței a-
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celei

La 8 
Nicolae 
general 
Român, 
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek, 
care face o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ghenea, secretar 
general în Ministerul Afaceri
lor Externe, Teodor Haș, am
basadorul României la Praga.

Oaspetele a fost însoțit de 
Miroslav Sulek, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București, Ja
roslav Hes, director în Minis
terul Afacerilor Externe.

Ministrul afacerilor externe 
cehoslovac a transmis tovară-

șului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea tova
rășilor Gustav Husak, secreta
rul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, 
președintele R .S. Cehoslovace, 
și Lubomir Strougal, președin
tele guvernului R. S. Ceho
slovace.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul său, cele mai bune urări 
tovarășilor Gustav Husak, Lud
vik Svoboda și Lubomir Strou- 
gal.

Apreciindu-se cu 
evoluția ascendentă 
ilor tradiționale de 
româno-cehoslovace,
convorbirii a avut loc 
schimb de vederi privind dez
voltarea raporturilor de cola
borare între partidele și țări
le noastre, de conlucrare în 
diferite domenii <je interes co
mun, posibilitățile de promo-

Chnoupek
vare, adîncire și diversificare 
a cooperării industriale și teh- 
nico-științifice. In acest con- 
context, a fost relevat rolul 
deosebit de important pe care 
l-au avut întîlnirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak, ceilalți condu
cători de partid și de stat ai 
celor două țări, hotărîrile lua
te cu acest prilej, pentru in
tensificarea relațiilor bilatera
le pe multiple planuri, în in
teresul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului.

In cadrul discuțiilor au fost 
abordate, de asemenea, proble
me internaționale actuale, în
deosebi cele privind securita
tea europeană.

După întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a re
ținut pe oaspeți la dejun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Bohuslav Chnoupek au rostit 
scurte toasturi.

...în toată plenitudinea ei : 
..BRIGADA DE PRODUCȚIE 
Șl EDUCAȚIE", lansată de 
frontaliștii conduși de IOAN 
COJOCARU, de la sectorul 
III al E.M Lonea se dove
dește de-o mare fertilitate. 
Sporurile raportate după tre
cerea primelor șapte zile din 
luna curentă — încorporind 
eforturi, pasiune și abnegație 
minerească — de către brigă
zile conduse de MARIN CIU
BĂR și IOAN PORCA (90, 
respectiv 30 tone), de la sec
torul I, TRAIAN MOLNAR, 
de la sectorul II ( + 69 tone) 
ZAHARA BĂLĂUȚA de la 
sectorul IV ( + 35 tone), IO
SIF BUCUR ( + 70 tone). LU
DOVIC REPAȘ ( + 30 tone), 
IOAN DAMIANOVICI ( + 35
tone), de Ia sectorul V, cîn- 
tăresc serios in balanță, pe 
ansamblul minei depășirea la 
zi la volumul de cărbune ex
tras apropiindu-se de 300 to
ne. La data de 10 decembrie 
— ziua cînd au loc lucrările 
conferinței municipale de 
partid — harnicii mineri lo- 
neni vor să atingă o treaptă 
ridicată a propriilor realizări 
pe fronturile adîncului, 
așa fel îneît să le fie 
accesibil urcușul spre 
forma bogatului bilanț, 
care se cuvine încheiat
dc-al doilea an al cincinalu
lui.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a 
mit vineri, 8 decembrie, 
Diakite Moussa, membru 
Biroului Politic Național 
Partidului Democrat din Gui
neea, ministrul domeniului in
terne și securitate, conducă
torul delegației de partid și 
guvernamenale a Republicii 
Guineea, care se află în vizi
tă în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al 
al C.C. 
ședințe 
niștri.

Oaspetele a fost însoțit de 
Aboubakar Biro Kante, amba
sadorul Guineei la București.

Cu acest prilej, conducăto-

rul delegației a 
rășului Nicolae 
partea lui Ahmed Sekou Tou- 
re, secretar general al Parti
dului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guine
ea, un mesaj, precum și căl
duroase urări de sănătate și 
fericire personală, de noi rea
lizări în construirea socialis
mului, poporului român, îm
preună cu dorința ca bunele 
relații dintre cele două țări și 
partide să se dezvolte tot mai 
mult.

In numele președintelui Ah
med Sekou Toure, oaspetele a 
reînnoit invitația adTesată to
varășului Nicolae Ceaușescu 
de a vizita Guineea.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acceptat 
cu plăcere invitația de a vizi
ta Guineea și a adresat lui 
Ahmed Sekou Toure cele mai 
cordiale urări de sănătate

fericire, de prosperitate 
progres poporului guineez, 
și-a exprimat convingerea 
relațiile prietenești existente 
între România și Guineea, in
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Democrat din Gui
neea vor cunoaște pe mai de
parte o evoluție ascendentă.

In cursul convorbirii s-a a- 
preciat că există largi posibi
lități pentru adîncirea și ex
tinderea raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice 
și culturale între cele două 
țări. In această ordine de idei, 
a fost reafirmată voința comu
nă de a face totul pentru a 
imprima o dezvoltare continuă 
acestor relații de colaborare și 
cooperare, în interesul și a- 
vantajul reciproc al ambelor 
țări și popoare, al înțelegerii 
și cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.
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in ultimii doi ani in orașul Lupeni, datorită 
- -efontuniloi—partidului și statului pentru îmbu

nătățirea condițiilor de viată ale oamenilor 
muncii, s-au dat in folosință 800 apartamente 
2 centrale termice, 2 școli cu 24 săli de clasă 
un depozit pentru păstrarea legumelor și fru< 
telor, o nouă piață agroalimentară cu corn 
plexele aferente, s-a amenajat o nouă poli 
clinică, s-a lărgit rețeaua de canalizări. Pin, 
la sfîrșitul anului urmează să fie date în fo 
losintă incă 2 blocuri cu 200 apartamente, iar 
in anul viitor — ca urmare a măsurilor stabi
lite de conducerea superioară a partidului de 
a se suplimenta planul construcțiilor de locu
ințe pentru mineri, urmează să mai fie con 
struite 316 apartamente.

A fost dată partial în folosință magistrala 
de apă potabilă Valea de Pești — Lupeni, prin 
care se rezolvă aprovizionarea cu apă pota
bilă a populației și a unităților aparținătoare 
orașului.

In fiecare an 
tru întreținerea 
gradului ‘de confort circa 2 milioane lei,; iar 
pentru gospodărirea și salubrizarea orașului 
irca 3 milioane lei. S-au modernizat străzile 

Stadionului, I. L. Caragiale, A. lancu, Cerbu- 
ui, Gheorghe Lazăr și altele, au fost lărgite 
;i asfaltate trotuarele din strada 23 August 
și Vulcanului, s-a sistematizat în mare măsu- 
ă centrul orașului. In ultimii ani cunoaște o 
dezvoltare tot mai mare rețeaua transportului 
în comun, prin mărirea parcului de autobuze 
(40), extinderea traseelor, asigurarea unor con
diții de staționare tot mai bune.

Sînt semnificative, de asemenea, cheltuieli
le înscrise în bugetul consiliului popular în 
scopuri de sănătate (se cheltuiesc anual 12 mi
lioane lei) și pentru învătămîntul de stat (6 
milioane lei).

la Lupeni se cheltuiesc pen- 
spațiului, locativ și ridicarea

Instantaneu mineresc

r
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plasă..." (Vasile 
șef de brigadă).

buteliilor pentru aragaz

niversări a proclamării Re
publicii. „Așa mă gindesc 
eu și ai mei, că vom da și 
mai mult, cu incă 600 pes
te... PINĂ LA CONFERIN
ȚA MUNICIPALĂ AM 
DORI CA ANGAJr 
TUL NORMAL PE 
SĂ FIE APROAPE 
RAT..."

Nea Cristea — așa
obișnuit să-i spun mai de
mult — emană o siguranță 
uimitoare. Eu știam că to
tul vine din TRĂINICIA 
colectivului, din MODUL 
DE A FI ȘI DE A ACȚIO
NA al șefului de brigadă, 
al organizatorilor „de mar
că". așa i-am putea califi
ca, cum silit șefii de schimb 
IOSIF PRESECAN. 
X.ANDRU BOGNAR, 
DIU PAVEL 11 sau 
COLAE IANCU...

...A, Nicolae acesta, e „tăt 
moț, ca mine", vorba lui 
Nea Cristea. Dar trebuie să 
te. pricepi să te porți cu 
dânsul.. Vine intr-un schimb 
controlul pe linie de pro
tecție a muncii:

— N-ai sirma de 
în bună stare... 
sim.. Iți tăiem 
tă...

Nicolae Iar cu 
mic. l-a supărat 
îngălbenit Ia față, 
necal, da’ n-a zis nimic...

A doua zi, lui nea Cris
tea .'

— Să mă schimbi din șef 
de schimb... Nu mai vreau...

_  Mă, asta-i la aprecie
rea mea..

— Eu plec..
— Mă. nu ești femeie, 

mă, n-ar fi o rușine pen
tru tine să pleci ? Și-apăi 
— te-au găsit in neregulă ? 
Te-au găsit...

— Da’ dar nici așa...
— Mă, ai copii, mă, 

te gindești la asta...
...Pînă la urmă Nicolae 

lancu l-a ascultat pe 
Cristea...

Curo se desfășoară aprovi
zionarea fronturilor de lucru 
cu cele necesare în cadrul 
sectorului I al minei Lo-nea ? 
Șeful de brigadă Nicolae Ai- 
renei și minerul șef de schimb 
Gheorghe Boltea ne-au decla
rat că la abatajul lor cameră 
93 „zilele acestea n-am avut 
nici o bucată de seîndură... 
Ducem lipsă de tuburi de ae- 
raj. Avem un bon de trei săp- 
tămîni pentru 40 metri de 
furtun de aer comprimat. Pî- 
nă acum ni s-a spus că nu e- 
xistă la 
iembrie, 
mandat11 
data de 
varășul 
iase luna...

Să inserăm și alte opinii 
„Lemnul este necorespunză 
tor, verde, greu, cind pre. 
subțire, cînd prea gros. Pen
tru a duce 8 bucăți de lemn 
la abataj, pierdem cel puțin 
două ore, pe două suitoare... 
Ni s-.au instalat tuburi de ae- 
raj turtite, strîmbe. înțeleg, 
să se pună unul de acest fel, 
provizoriu, în față dar să nu 
lie lăsat in coloană... Partea 
electromecanică a „depozi
tat" in galeria transversală de 
cap de la orizontul 602 crate
re defecte, sint mormane în
tregi, se circulă greu, pier
dem atita timp cu manevre
le..." (Marin Ciubăr, șef de 
brigadă la abatajul 123).

„Azi, în schimbul I, aproa
pe două ore n-am iăcut ni
mic, a venit gazatorul și ne-a 
oprit locul de muncă, căci 
n-am avut seîndură să banda
jăm pereții de cărbune" (Mi
ner șef de schimb Constantin 
Nica, de la abataj cameră 92).

magazie, ieri (30 no- 
n.n.) ni s-a „reco- 
vînzarea bonului cti 

1 decembrie, căci to- 
Vasile Catan înche- 41

O cerința câreia trebuie
sâ i se dea curs 1sn mod
exemplar în cadrul sec-
torului 1 de la E.M. Lonea

tru Popa, clarifică și mai bi-
■ ne situația de fapt:

„In unele schimburi, din 
cauza unor avarii produse în 
fluxul de transport de pe o- 
rizontul 557, cum ar fi rupe
rea funiei 'de la trolii, dera
ieri de vagonete din cauza 
proastei întrețineri a parcu
lui, se nasc goluri mari în a- 
provizionarea formațiilor de 
lucru..."

Inginerul Viorel Boantă, șe
ful sectorului I, ne-a arătat, 
printre altele că: „...se întîm- 
pină dificultăți serioase dato
rită, în primul rind, modului 
de efectuare a transportului 
pe orizontul 557, care se fa
ce în contrapantă... Pînă la 
terminarea lucrărilor de a- 
menajare a puțului principal 
Lonea I introducem cărucioa
rele cu materiale printre 
„plinele" galeriei de bază. 
Totul s-ar putea vehicula 
spre abatajele depărtate 92 
și 93 prin galeria direcționa
lă, din culcușul stratului 3, 
de la orizontul 602, și prin 
suitorul 92, dar lucrările mi
niere în cauză sînt intrate in 
presiune... Rearmarea lor — 
la execuția căreia s-a pornit 
de mai multe luni va so
luționa problema aprovizio
nării și în zona respectivă".

Dintr-o discuție avută 
locțiitorul secretarului 
tetului de partid pe 
Nicolae Popovici, am
că — deși deține o rămînere 
în urmă voluminoasă la ex
tracția de cărbune cumulată

„Greutățile pe care le în- 
tîmpinăm privind aprovizio
narea locului de muncă sint 
destul de mari... Nu ni se a- 
duc cu regularitate, la punc
tul destinat din galeria direc
țională. materialele strict ne
cesare seîndură, lemn.

vandrugi, 
Mariciuc,
„N-avem seînduri la front, și 
apoi e bucluc și cu aerajul...“ 
(Carol Fiilop, vagonetar).

Sinteza mărturisirilor mais
trului minier principal Traian 
Flinta și maistrului minier Pe-

In finalul ultimului 
pe tema aprovizionării 
lației Văii Jiului cu 
pentru aragaz — al 
dintr-o „campanie"
toare, avind drept țel modifi
carea structurală a organiză
rii preschimbării buteliilor și 
lichidarea unei stări necores
punzătoare survenite pe între
gul circuit comercial de resort, 
în sprijinul cerințelor oame
nilor și pentru curmarea ne
mulțumirilor acestora — so
licitam, din partea Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal, un răs
puns, vizînd starea de fapt 
creată, spre a /'putea ulterior 
să-l comunicăm cititorilor 
ziarului nostru

L-am primit și ținem să-i 
informăm pe cei ce-au aștep
tat acest răspuns că, în in
tenția noastră a stat nu nu
mai lăsarea, spre... scurgere, 
a unei perioade de timp care 
să autentifice, „mutațiile" e- 
sențiale survenite în acest do
meniu cît și completarea „da
telor problemei" cu o con
vorbire cu tovarășul Traian

Blaj, prim-vicepreședmte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal. Fi
ind în măsură, acum, să vă 
oferim, stimați, cititori, și 
completări la ceea ce știam 
și ni s-a comunicat, am re
curs Ia... articolul de față. In
tenția, netăinuită, însă, ne 
este și acea de a continua să 
arătăm că, în pofida chiar a 
bunei aprovizionări, pe acest 
mult-discutat circuit persistă 
lipsuri, netrecute sub tăcere 
de către locuitorii orașelor 
noastre, legate de modul cum 
înțeleg să se achite de sar
cini distribuitorii de butelii, 

ai depozitu- 
Vulean.
însă, prin a 

răspunsului

șoferii angajați 
lui central din

...Să începem, 
reda conținutul 
Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal.

„In legătură cu cele sesi
zate de dv, în articolele apă
rute in ziar, cu reclamațiile

(Continuare în pag. a 3-a)
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— Sînteți de ani și ani Iov. 
prof. Popa Ghcorghe, un 
pasionat culegător de folclor 
și de aceea după părerea 
noastră, ne puteți da un foar
te competent răsptlns la în
trebarea : există sau nu cu 
adevărat un folclor local ?

— Da, există și aceasta nu 
este doar o părere subiecti
vă ci o certitudine pe care 
mi-am format-o cu timpul în 
desele mele peregrinări pen
tru depistarea și culegerea 
acestui folclor. Folclorul mo- 
mîrlănesc (nu-mi place ter
menul dar nu am altul) con
ține și autentic și influentă. 
Du) a caracterul influențelor 
putem deosebi două zone ale 
Văii Jiului și anume: zona 
de est (Petrila, Lonea Cimpa, 
Jieț, Bănită) în care folclorul 
loca! se interferează cu cel 
de prin păl'tile Sibiului, și 
zona de vest (Iscroni, Ani- 
noasa, Cîmpu iui Neag etc.) 
unde există o dublă influen
tă : oltenească și bănățeană. 
Exista chiar și un folclor ar
haic in Valea Jiului cu trăsă
turi specifice. Astfel, în stri
gături, versul este cu aso
nante stridente, monorimat și 
cu un număr neregulat de 
silabe. Am găsit melodii ba
zate pe moduri oligocordice 
sau pentatonice care consti
tuie, de asemenea, semne 
ale arhaismului. Dansul local 
se rezumă la ora actuală la 
un singur joc: „Jieneasca", 
Am găsit însă la bătrîni niș
te dansuri foarte vechi cum 
ar fi „Ursa de la cîmp" (Cîm
pu lui Neag), „Sălcioara" și 
„Ostroveanca" (Cimpa și di
et), precum și „Dansul pe boa- 
te" (la ciobani). De asemenea, 
am ajuns la concluzia că în
să in urmă cu decenii în Va
lea Jiului se juca și o „Sirbă 
bătrînească" ajunsă aici pro-

— In momentul de față nu 
există încă o culegere de fol
clor sistematică ci doar niște 
încercări timide, pe. ici pe co
lo, la niște profesori. In ceea 
ce mă privește, eu am prelu
crat cîteva cîntece vechi, cum 
sînt „Pe la noi prin prunișori", 
„Mă dăduși maică departe", 
„Ciobănaș cu fluiera", „Măi 
bădiță tu ești cîine", „Se duc 
oile se du-c", „Am avut o 
mîndră dragă" și altele, și de 
asemenea, am pus pe scenă 
„Dansul pe boată". Din pă
cate, nu sînt coregraf și nu 
prea îndrăznesc să mă ocup 
de acest domeniu. La cluburi
le sindicale găsim, ce-i drept, 
unele preocupări de valorifi
care a folclorului local însă 
din cauză că nu există speci
aliști, aceste încercări sînt 
sporadice și, ceea ce e mai 
rău, de cele mai multe ori 
sînt lipsite de autenticitate. 
Jocurile puse pe scena clubu
rilor sînt, de obicei, prelucra
te cu pași străini de aceste 
locuri. Mai bună este însă ac
tivitatea de valorificate a fol
clorului în cadrul căminelor 
culturale și aceasta din mo
tive ușor de înțeles. In aceas
tă privință putem remarca pi- 
nă acum contribuția căminelor 
culturale din Banița (dansuri), 
Cimpa (obiceiuri) și Cîmpu 
lui Neag (cîntece și dansuri). 
Mai sînt încă multe posibili
tăți neexplorate. E necesară 
o mai mare și mai susținută 
preocupare a activiștilor cul
turali din Cadrul căminelor 
pentru a salva piesele pe ca
le de dispariție și a le valo
rifica pe scenă.

— In urmă cu cîțiva ani se 
preconiza înființarea unui 
ansamblu folcloric al Văii 
Jiului. După părerea dv. ar 
mai fi actuală această idee și 
ce șansă de reușită ar avea ?

— E actuală, bineînțeles. De 
altfel, noi am și încercat s-o 
punem în practică și un exem
plu în această direcție îl con
stituie „Nunta din Valea Jiu

lui" care cuprinde un ansam
blu foarte bun do artiști 
populari locali. Pentru reali
zarea unui ansamblu pe în
treg municipiul, care să se 
permanentizeze și să aibă o 
activitate nu numai susținu
tă dar și bazată pe creații au
tentice locale, este necesar 
să conlucreze toți factorii cul- 
tural-artistici din Valea Jiului 
apelîndu-se, eventual, și la 
unii specialiști de la Institu
tul de etnografie și folclor.

— Sînteți conducătorul cer
cului de folclor de la Casa de 
cultură din Petroșani. Care 
sînt scopurile și Intențiile a- 
cestui cerc ?

-— Acest cerc, denumit de 
„culegere și valorificare a 
folclorului local11 a fost în
ființat pentru instructorii de 
la cluburi și cămine cultura
le, precum și pentru toți cei 
îndrăgostiți de folclor. Zilele 
acestea vor fi predate primele 
lecții teoretice, intre care au 
fost prevăzute teme ca „No
țiuni generale de folclor", 
„Speciile și genurile folcloru
lui" „Elementele morfologice 
ale folclorului" „Obiceiuri și 
moravuri populare", „Procedee 
și metode de valorificare a 
folclorului" etc. După preda
rea acestor noțiuni elemen
tare de folcloristică dorim să 
trecem la partea practică a 
activității noastre și anume 
la culegerea folclorului local 
și la valorificarea sa pe scenă. 
Pentru aceasta vom apela nu 
numai la hîrtie și creion ci și 
la aparate de fotografiat, de 
filmat și la magnetofoane. 
Vrem astfel să ne formăm o 
fototecă, o fonotecă, și o fil
motecă privitoare la folclorul 
local. Poale cu timpul, dacă 
vom dispune de mijloace ma
teriale necesare vom edita și 
o monografie a lolclorului lo
cal.

Pictorul Gh. TPetieșcu (născut în ziua de
5 decembrie 1872) s-a format la Școala 

de arfe frumoase din București și apoi le 
Miinchen și Paris unde a studiat cu nmlți 
dintre maeștri celebri ai timpului. El și-a 
continuat apoi studi
ile în muzeele din 
Londra, Paris. Ber
lin, Viena, Ams
terdam, cunos-
cind în felul acesta 
îndeaproape toate 
marile capodopere 
ale artei universale.

Prima sa expozi
ție a fost deschisă în 
decembrie 1900 la Pa
latul Ateneului și ea 
a atras, atenția criti
cilor și publicului 
larg asupra unui ar
tist de autentică va
loare. In anul 1925 
i se acordă Premiul național iar în anul 
1936 este ales membru al Academiei Româ
ne, devenind încă din timpul vieții un cla
sic al picturii românești.

Gh. Petrașcu a dovedit o stăruitoare pre
ferință pentru oglindirea aspectelor specifice 
lumii satelor și orașelor noastre. Dintre ta
blourile cele mai semnificative în această 
privință amintim : „Casă la Cimpulung",
„Casă la țară", „Horă Ia Sighișoara" etc. Por
tretele sale între care amintim „Cap de ex
presie", „Soția artistului", „Vară la țară", 
„Autoportret", „Familia artistului", sînt lu

crate așa cum s-a remarcat într-o pensulație 
largă, cu o pastă densă, manieră specifică de 
altfel și peisajelor pe care le-a semnat.

Florile, naturile moarte, propriul atelier, 
iată alte teme des abordate de pictor cu deo

sebită putere de su
gestie și cu un far
mec sideral. De alt
fel motivele pictate 
de el sînt de cele 
mai multe ori ne- 
spectaculoase în sine, 
banale chiar, de o 
simplitate derutantă. 
Sub penelul său ele 
devin insă vibrante, 
degajînd o emoție 
neobișnuit de puter
nică. Pictorul este 
preocupat nu atît de 
măreția și fastul ex
terior cit de surprin
derea materialității 
lucrurilor în tot ce 

are esențial. In felul acesta, pictura sa devi
ne o adevărată „laudă a lucrurilor" cum ar 
fi zis Călinescu și ctim de altfel s-a și afir
mat de către critica de specialitate.

Arta lui Petrașcu a fost așezată de pe pi
cior de egalitate cu arta marilor maeștri ai 
pictorii universale Chardin, Monticelli, Vla
minck, Ronault — multe din lucrări fiind 
prezentate încă în decursul vieții sale la nu
meroase expoziții organizate la Paris, Miin- 
chen, Amsterdam, Haga, Bruxelles, Vene
ția ș.a.

Tradițiile A secole ele picturii 
murale mexicane

400 de secole despart de
senele din peșterile din Font 
de Gaume din sudul Franței, 
de pictura monumentală re
prezentată de pictorul mexi
can Siqueiros. E drept că, 
încă de acum 40 000 de ani, 
omul primitiv iși împodobea 
pereții locuinței sale — peș
tera — cu desene reprezen
tând subiecte din lumea în
conjurătoare ; astfel de dese
ne au fost executate, pretu
tindeni, în Mesopotamia, în 
Egipt, Grecia și Roma.

In Mexic, țară care iși aro
gă titlul de patrie a artei 
monumentale datorită lucrări
lor impresionante ale lui Si- 

' queiros și, mai înainte, în 
secolele II î.e.n. și IX era 
noastră, tolterii care au con
struit Teotiuacanul, cu pira
midele sale. Teotiuacanul a

fost părăsit în secolul al IX- 
lea dar influența artei mate
rializată în monumentele sale 
a continuat să existe. In sud- 
vestul țării, la Oaxaqui, la 
triburile de aici, s-au desco
perit picturi murale. Triburi
le maya au atins o perfecțiu
nea în pictura murală pe ca
re nu a reușit s-o dobîndeas- 
ca nici un trib indian din 
America. Maya își realizau 
frescele atît în interiorul, cît 
și în exteriorul locuințelor; 
în timpul cuceririi spaniole, 
indienii au continuat să prac
tice pictura murală în mănăs
tiri sau în bisericile coloni
ilor spaniole din Lumea nouă. 
După revoluția mexicană, 
s-au creat • școli de arte plas
tice in tradiția vechii arte a 
indienilor.

S-a calculat că în Mexic 
există peste 2 500 de picturi 
murale și fresce monumen
tale. Și numărul lor crește. 
Astfel, s-a ivit problema con
servării lor. Insă din anul tre
cut, din dispoziția președinte
lui Mexicului, in această țară 
a început o campanie de co
lectare de fonduri pentru res
taurarea și conservarea pic
turilor murale. A fost apoi 
creat Centrul național pentru 
protecția monumentelor cul
turii, iar palatul Iul Gortez 
va fi restaurat și transformat 
în „Muzeul picturii murale". 
In vara acestui an, David Al
fredo Siqueiros, a deschis la 
Tokio o expoziție de pictură 
murală mexicană care a fost 
prezentată apoi în unele țări 
europene și S.U.A.

babil prin influență olteneas
că.

— Care sînt instrumentele 
tradiționale folosite în Valea 
Jiului ?

— Exista în trecut un sin
gur instrument tradițional și 
anume fluierul, însă un fluier 
mai mare decît în alte părți. 
In ultima perioadă însă au 
început să fie folosite la noi 
și alte instrumente cum sînt 
taragotul, saxofonul, clarine
tul, acordeonul etc.

— Așadar, afirmația dv. es
te categorica : exista un 
iolclor local dar se pa
re că el nu este încă cercetat 
in adîncime. Știm că dv. ați 
și valorificat multe din pie
sele culese. Întrebarea este în 
ce măsură sînt încununate de 
succes preocupările în această 
direcție din cadrul cluburilor 
sindicale și al căminelor cul
turale din Valea Jiului ?

Duet în la minor l'oto: Ion LICIU

De ăni de zile în Valea 
Jiului există o foarte susți
nută mișcare a cineamatori- 
lor, ale cărei rezultate au fost 
nu o daită răsplătite cu premii 
si mențiuni în întreceri pe 
plan județean și național. Pe 
iîngă cineclubul „Amafilm" 
Lupeni, primul în ordinea a- 
pariției dar și în cea a dis
tincțiilor primite, au luat fi
ința apoi cinecluburile din 
Petroșani și Vulcan, fiecare 
activînd pe Iîngă instituțiiLe 
de cultură ale sindicatelor 
din orașele respective. Evi
dent, pe Iîngă aceste trei ci-

necluburi mai sint și altele, 
însă, deocamdată, ele se află 
în faza tatonărilor, a încer
cărilor, 'rezultatele concrete 
neîntîrziind, credem, prea 
mult.

Du.pă cum am mai scris, de 
curînd s-a desfășurat la Hune
doara faza județeană a con
cursului național al cineclu- 
burilor la care cele trei cine- 
cluburi din Valea Jiului au 
prezentat opt filme care s-au 
bucurat de o foarte bună a- 
preciere din partea juriului și 
a spectatorilor. O dovadă e- 
locventă în acest sens este

Un nou cerc muzical
In ziua de 6 decembrie, la Casa de cultură din Petro

șani a avut loc deschiderea noului cerc „Experiment muzi
cal" care cuprinde, pînă în momentul actual, 30 de mem
bri In cadrul cercului vor fi organizate audiții muzicale, 
schimburi de benzi de magnetofon și discuri, proiecții 
de filme documentare ș.a. De asemenea, cercul 
va organiza un „top muzical" propriu dotat cu premii. Pre
ședintele de onoare al cercului a fost ales Florin Silviu 
Ursulescu, redactor de specialitate la revista „Săptămîna".

Pagină realizată

de Constantin PASCU

premiul pentru cel mai bun 
film de ficțiune obținut de 
pelicula „Eram copil", aparți
nind cineclubului „Amafilm" 
Lupeni.

Zilele trecute, la Casa de 
cultură din Petroșani a avut 
loc o gală cu cîteva dintre 
filmele prezentate la această 
confruntare. Am putut astfel 
viziona filmele realizate de 
cinecluburile din Lupeni și 
Petroșani, nu însă și cele I a- 
parținînd cineamatorilor d’n 
Vulcan care, deși au fost in
vitați, nu s-au prezentat și 
nu știm din ce motive. Cine
clubul „Hobbyfilm" din Pe
troșani a venit cu două fil
me : „Poveste vinătoreasca"
și „încurcătura". Primul, rea
lizat în colaborare cu „Ama
film" Lupeni, este o peliculă 
color, distinsă cu premiul 
special al juriului la Festiva
lul național al filmului de 
turism și folclor de la Herdu- 
lane (iulie 1972). Este un film 
imaginînd, așa cum ne arată 
și titlul, o poveste vînățo- 
rească petrecută pe crestele 
și prin văile minunaților noș
tri munți. Admirabile sînt pei
sajele naturale filmate din 
unghiuri deosebit de expresi
ve. Al doilea film are o ten
tă satirică îndreptată împotri
va birocrației. Filmul e lucrat 
pe două planuri, cel al me
ciului de fotbal și cel al ticu
rilor și... tertipurilor birocra
ției. Intenția a fost ca, ală- 
turind aceste două planuri, 
să se obțină mai multă aci

ditate în tratarea temei. Din 
păcate, aceasta rămîne doar 
o intenție nu îndeajuns fina
lizată.

Cineclubul din Lupeni a 
prezentat, la această gală, 
două filme recente și anume: 
„Eram copil” și „Opțiune” și 
un film de anul trecut, „Sens 
unic", distins cu premiul al 
11-lea la Festivalul național al 
filmului de amatori (Pitești. 
1971). Aceasta din urmă este 
o peliculă color de animație, 
foarte scurtă, dar densă în 
conținut. Prin intermediul 
simbolului cinematografic, ti
nerii săi realizatori sugerea
ză drumul parcurs de parti
dul comunist din ilegalitate 
și pînă astăzi. Tot un film 
de animație este „Opțiune", 
o peliculă cu subiect antirăz
boinic. De data aceasta, rea
lizatorii folosesc cu mai mare 
curaj trucurile cinematograf:- * 
ce, exp lorînd domenii noi, 
greu de abordat de către niș
te cineamatori. Din păcate, 
pelicula nu este finisată încă, 
ceea ce nu ne permite să vor
bim despre defectele , ei care 
poate că vor li înlăturate în 
laza finală.

Dar, „vedeta" serii a con
stituit-o filmul artistic „Eram 
copil", realizat după o idee 
din poezia „Ghimpii" de Lu
cian Blaga. Este o poveste de 
dragoste de o prospețime și 
o delicatețe cu adevărat re
marcabile. Cei doi interpreți, 
soții Angelica și Petre Resi- 
ga, joacă natural, reținut,

transmițînd dincolo de ecran 
un fior care este, fără îndo
ială, marca indubitabilă a de
plinei reușite. Totul este poe
zie, totul este sinceritate și 
frumusețe in acest film : de 
la metaforele cinematografice 
pînă la jocul celor doi inter
preți, de la unghiurile de fil
mare pînă la peisajele-cadru. 
Remarcabile sînt și filmările 
combinate realizate duipă un 
procedeu original. Realizato
rii acestui film (regia Petru 
Resiga, scenariul Oscar Si- 
monis), merită toate elogiile. 
De altfel, filmul lor a fost a- 
preciat cum arătam mai sus, 
în mod deosebit și la con
fruntarea de la Hunedoara. 
Duipă cum ne mărturisea ar
tistul plastic, Iosif Tellmann. 
conducătorul cineclubului pe- 
troșănean, acest film consti
tuie cea . mai bună realizare 
pe planul cineamatoristic din 
cile există pînă in prezent 
din județul nostru și el poate 
fi trimis la orice confruntare 
internațională rezervată ama
torilor.

Gala de filme la care am 
participat ne-a dovedit încă 
o dată realul progres în care 
se află cineamatorii din mu
nicipiul nostru și faptul că 
succesele lor nu sînt nicide
cum întîmplătoare ci se da- 
toresc seriozității cu care iși 
însușesc noțiunile teoretice 
și practice, curajului și sen
sibilității; de care dispun.

„Vrem pîine și pace" linogravură de Iulian Olariu 
(din expoziția de grafică mi litania aparținind acestui ar
tist prezentată la Casa de cultură din Petroșani și în 
sala de apel a E.M. Lonea).

însemnare

O expoziție
neconcludentă

Zilele acestea, holul Casei 
de cultură din Petroșani a 
găzduit o expoziție de artă 
plastică aparținând amatorilor 
din Deva, Petroșani și Hune
doara. Dacă ținem seama de 
faptul că această expoziție 
cuprinde lucrări trimi.se în 
cadrul fazei județene a con
cursului național de artă 
plastică, rezervat amatorilor, 
trebuie să ne declarăm nesatis- 
făcuți de calitatea generală a 
lucrărilor. Acestea par a fi 
adunate în pripă și atîrnate 
pe panouri doar pentru a se 
îndeplini o obligație și nu 
pentru a prezenta stadiul in 
care se află astăzi arta plas
tică a amatorilor din județ. 
Impresia aceasta ne-o lașa și 
faptul că multe lucrări nu 
poartă nici măcar un titlu ori 
numele putorilor.

Dacă remarcăm totuși anu
mite merite ale participanților 
este necesar să-i amintim mai 
înbîi pe elevii pictorului Vic
tor Szylvester, de la Școala 
populară de artă, care parti
cipă cu cele mai multe lucrări 
(aproximativ 30), precum și 
pe micii membri ai cercului 
de arte plastice de la clubul 
sindicatelor din Lupeni, con
dus de Dafinel Duinea, el în
suși prezent în expoziție cu 
cîteva linogravuri („Triumf”, 
„Spre inima păminlului") de

o bună factură artistică. Intre 
ceilalți expozanți, reținem pe 
Elisabeta Gulyaș cu lucrări in 
maniera artei naive (culori 
crude, perspectiva tratată 
foarte lejer), Minerva Pîss cu 
linogravura „Maternitate" (rin 
joc de ovaluri și rotim duri 
plin de sugestivitate), Iosif 
Nagy (cu trei uleiuri pe pînză 
reprezentind flori pictate în
tr-o manieră clasică, cu o 
linie sigură și culori dense) 
ș.a.

Frapează absența cvasitota- 
lă a amatorilor din restul ju
dețului nostru. Cele patru lu
crări trimise din Deva sînt 
de o stîngăcie și un simplism 
de nepermis. De altfel, lucra
rea reprezentind casca spartă 
din care răsar flori — aparți- 
nînrl unui amator (nu-i știm 
numele) din același oraș — 
nici nu are calitatea de a a- 
borda un subiect original.

Din ceea ce am văzut în ă- 
ceastă expoziție doar foarte 
puține lucrări credem că pot 
reprezenta județul nostru la 
faza pe țară a concursului 
pomenit ceea ce, să recunoaș
tem, nu constituie o notă bu
nă pentru arta plastică a a- 
matorilor de la noi care — 
e știut —■ altădată s-a impus 
prin succesele de un nivel 
deosebit.

NOI CART
SUB TIPAR

Noi volume de literatură social-politică, 
beletristică, cărți pentru copii și tineret, pur- 
tînd semnătura unor autori români și stră
ini sînt pregătite de editurile bucureștene, 
urmînd să apară în curînd în librării.

La Editura politică se află sub tipar volu
mul 32 din „Opere" de Marx și Engels, ca
re însumează scrisorile întemeietorilor comu
nismului științific din perioada anilor 1868- 
1870, traduse pentru prima dată în limba ro
mână.

O nouă colecție a Editurii politice ... „Fă
urirea societății socialiste multilateral dez
voltate" — va fi lansată prin două apariții : 
„Coordonate principale ale dezvoltării eco
nomice" de Constantin Moisuc și „Perfecțio
narea relațiilor de producție în noua etapă 
a dezvoltăriii României" semnată de Nicolae 
Nichita și Petre Iosub.

Seria prelegerilor de marxism-leninism, a- 
părute lot în Editura politică, este continua
te prin lucrarea lui Constantin Manolescu și 
Gruiță Păl'ăianu : „Desfacerea produselor in
dustriale și marketing-ul — Rolul lor în 
satisfacerea nevoilor sociale".

Academicianul Petre Constan ti nescu-Ia și 
este autorul volumului „Pagini de luptă din 
trecut" în care descrie acțiunile întreprinse 
de clasa muncitoare sub conducerea partidu
lui său in perioada 1914 -1936.

Literatura pentru tineret se va îmbogăți 
cu cîteva noi volume, intre care pot fi sem
nalate cartea lui Victor Deleanu „Bună di
mineața, viață!", un omagiu adus minerilor 
din Valea Jiului, „Spre ziuă" de lrimie Stră- 
uț, culegere de schițe și povestiri evocatoa
re din lupta U.T.C.-iștilor, și „Așa a fost ieri" 
de Gheorghe Sbîrnă, o rememorare a tra
dițiilor luptei revoluționare a tineretului ro
man din anii de pînă la eliberarea patriei.

La Editura „Eminescu" se află sub tipar a 
treia ediție a romanului lui Eugen Barbu

„Principele", antologia „B. P. Hașdeu inter
pretai de..." sub îngrijirea lui Grigore Brîn- 
cuș, precum și studiul lui Cornel Regman 
intitulat „Selecție din selecție".

In domeniul literaturii beletristice univer
sale, sint în curs de apariție în Editura 
„Univers" : „Prometeu sau viața lui Balzac", 
ultima monografie cu caracter monumental 
a marelui scriitor francez Andre Maurois (în 
traducerea lui Marcel Aderca), avînd o fru
moasă condiție grafica — coperta și supra- 
coperta cuprind reproduceri după desene de 
Picasso ; romanul lui Gunther de Bruin „Mă
garul lui Buridan", iar din producția editori
ală americană romanele „Vin ploile" de 
Louis Bromfield și „Aeroportul" de Arthur 
Hailey.

Colecția „Romanul secolului XX” se va 
îmbogăți cu romanul-eseu „Primăverile lui 
Ivan Caleb" semnat de Vladam Desnica, o 
evocare a vastelor probleme ale condiției u- 
mane, carte distinsă cu cel mai înalt premiu 
iugoslav pentru literatură. Din literatura an
tichității, creația lui Esop va putea fi cunos
cută prin volumul „Fabule", iar imnurile lui 
Orfeu sînt adunate într-o nouă culegere 
prefațată de Z.oe Dumitrescu Bușulenga.

Cei interesați de opera marelui clasic 
francez H. de Balzac vor avea in curînd la 
dispoziție o nouă ediție a cunoscutului ro
man „Eugenie Grandet".

Din aceeași serie a traducerilor din litera
tura universală fare parte cartea de critică 
a lui Ferdinand Brunetiere „Evoluția criticii 
de la renaștere pînă în prezent" — studiu 
amplu ce sintetizează principalele curente și 
personalități ale teoriei și criticii literare 
franceze, precum și volumul lui C. F. A. 
Pahtin „Raportul dintre științe" (Ed. Enciclo
pedică).

(Agerpres)
____________________ )
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Descoperirea
unui valoros

tezaur
daco-roman

consecin-

Campania de împăduriri se apropie de sfîrșit
Găleț-e-

transport 
Elisabeta

„insiru- 
contfaa- 

arvnă 
de 

i Și

Loc sigur

I ăsat 
la 

na- 
> la 

ră-
și finii au ajuns 
Petre Toderișcă
internat.
scandal

și
— o i 

scăpate 
rațiunii

populației din 
liu sînt Sthiitt- 

___ _ __ buteliile, din 
diferite motive, justificate sau 
nejUstificâte, vă informăm că 
organele municipale de partid 
și de stat ău verificat aceste 
aspecte. Intrucît sesizările 
s-au dovedii a fi recile, ăîn 
făcut repetate intervenții spre 
a se putea redresa situația. 
Aviild în vedere faptul că 
n-au fost luate, la tifnp, mă
suri corespunzătoare, am fost 
nevoiți Să ne adresăm direct 
Ministerului Industriei Chimi
ce care, analizând cele sesi
zate, a dispus respectarea cu 
strictețe a graficului de li
vrare stabilit Văii Jiului. Cert 
este că, la ora actuală, (în 
29 noiembrie — n.n.) există 
stocuri permanente la depo
zitul central din Vulcan și în 
toate orașele, livrările sînt la 
zi. Unele deficiențe care nu 
âu fost încă lichidate în tota
litate se referă la percepe
rea unor suprataxe de către 
conducătorii auto. De fiecare 
dată cînd au apărut aseme
nea Sesizări, în presă sau di
rect la organele locale, aces
tea au fost prelucrate cu toți 
conducătorii auto și persona
lul ajutător, atrăgîndu-Ii-se a- 
tenția că, pe viitor, se vor 
lua cele mai severe măsuri 
de sancționare împotriva ce
lor ce vor fi identificați că 
recurg la asemenea practici 
inadmisibile".

Răspunsul e concludent. In
tr-adevăr. situația luase, ca 
urmare a criticilor ziarului, 
o turnură foarte favorabilă. 
In depozit, butelii au existat, 
mai bine de o lună, în can
tități arhisufiviente. Tovarășul 
Horia Mîrzfl, șeful depozitului 
din Vulcan, într-o vizită pe 
care ne-a făcut-o la redac
ție, își exprimă mulțumirea 
deplină pentru faptul eă, deși 
a fost usturătoare, critica, ba
zată pe principiul adevărului, 
al obiectivități!, s-a dovedit 
de real folos, situația nemul- 
țumitoiafe sclliinbîndu-se fa

ditai. Cîțiva dintre conducă
torii auto de pe mașinile cu 
butelii, la rîndul lor, ne măr
turiseau că li se întîmplă, de
seori ,să 
mașinile 
înapoieze 
mătățite.

In toată această perioadă, 
însă, care s-a scurs de la 
âpatiția ultimului articol pe 
tema aprovizionării cu bu
telii pentru aragaz, n-au fost 
totuși puține „vocile" care ți
neau să ne informeze că ma
niera de procurare a buteli
ilor continuă să rămînă ace
eași, că litl silit respectate 
zilnic comenzile pentru pre
schimbarea buteliilor la do
miciliu, că șoferii încă nu au 
de gînd să „se astimpere" și 
deservesc la același preț, di
nainte știut". Încă o dată ri
dicăm această controversată 
problemă, spferînd că de data 
aceasta vom fi înțeleși i noi 
și numai noi, clienții depozi
tului, posesori ai aragazelor, 
sîntem în măsură să-i dezbă- 
răm pe șoferii lipsiți de o- 

cu slabă conștiință 
acel obicei,

nestitate, 
profesională, de 
cariat de vreme, de a perce
pe o suprataxă 
serviciu pe care 
facă dezinteresat... 
Și, în plus, de ce nu 
tem informați precis, clar, ci- 
ne-i cel care a cerut bani în 
plus, Zitia, ora, numărul ma
șinii, numele și adresa celui 
care reclamă, pentru a putea 
interveni, tăios, spre curma
rea unor practici incorecte ?.

...In ultimele zile, după cite 
am aflat, au apărut din nou 
„liopuri" în aprovizionarea 
cu butelii. Nu prea mari, dar 
totuși „liopuri'1. Despre aces
tea, am solicitat părerea, chiar 
zilele trecute, tovarășului Tra
ian Blaj, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal 
care,
„Am 
lună 
trala 
livrarea și transportul produ
selor pelrblietfe dih Ministe-

rul Industriei t'himie eă. 
tez — „pentru municipiul Pe
troșani au fost luate măsuri 
speciale, pentru Ca livrările 
să se execute conform plamt- 
llti (le consuni, depozitul din 
Vulcan tirmîntl să primească 
ritmic necesarul de butelii 
cu gaze lichefiate. conform 
planului de aprovizionare". 
Nu cred câ, acum, este vor
ba de vreo defecțiune de du
rată. lîe altfel, noi. din nou, 
am luat legătura cit Bucu- 
reștiUl. Dereglarea se Va re
media în cîteva zile. In toa
tă această perioadă, cînd nu 
s-a simțit lipsa buteliilor au 
existat în depozit chiar sto
curi supllmeniare. iii tot ca
zul. puteți asigura cititorii 
ziarului că e vorba doar de O 
mică delecțiune momentană1'.

In concluzie, aprovizionarea 
populației Văii Jiului eu bu
telii pentru aragaz, să spe
răm, mi va Ului pune proble
me speciale. Cum rămîne, 
să. cu cealaltă problemă, 
șoferilor-distribuilori, cu 
stea discutabilă a multora din
tre aceștia ? Să fim convinși 
că, cu sprijinul dv„ al tutu
rora, și această anomalie oare 
durează — și probabil va mai 
dura, pînă se va ajunge la 
dezrădăcinarea unei mentali
tăți eronate — se va sista, 
într-o bună zi. Cîndva, 
eurînd...

...Penultima etapa a turu
lui I Atît la rugbi cit și la fot
bal... >Se apropie de sfîrșit 
„maratonul" sporturilor aces
tui sbzon prelungit. Fotbalul 
și rugbllll vor ceda, în cu
rine1, locul sporturilor de 
iarnă. E cazul ! Părea, cum
va, ne-am și plictisit. Aștep
tăm o „schimbare de de- 
cbr11... topîrcenbană.

Duminică, deci penultima e- 
tapă a turului înlîrzialelor 
campionate dd fotbal și rugbi.

★
Jiul se deplasează la Tg. 

Mureș, unde Va înlîl'ni pe A.S.A. 
El&vii lui 13one, eliminați din 
„Cupă" de către Știința Pe
troșani, vor înt’&rca... vendet
ta asupra „surorii mai mari”. 
Și totuși I Am văzut echipa 
din Tg. Mureș duminica tre
cută. Trece vădit prihtl-o cri- 
ză. Dună din ..piesele de re
zistență" ale echipei, B618ni șl 
Fazekas, continuă să nu joa
ce (unul e suspendat, celălalt 
grav accidentat), iar Hajnal, 
internaționalul, se resimte în
că de pe urma unei acciden
tări. Dacă Niki Naghi și Mu 
re.șan vor fi anihilați (și e 
posibil, Tonca și Stocker i-an 
urmărit îndeaproape dumini
că pe cei doi atacanți mure
șeni) și dacă arbitrul Gheor- 
gh& Limona. cunoscut ca im
parțial și de o corectitudine 
exemplară, va fi „pe bune

poziții". Jiul se 'poate înapoia 
de le Tg. Mureș cu ce^fe 
puncte. Linul măcar...
bine ar prinde acest ltierti. 
avind în vedere conjunetiiM^i 
actuală și f-aptul că, în M- 
tima etapă, Jiul «re u« «teiai 
nu prea greu, ou SporDfrl stu
dențesc, acasă...

In celelalte partide se verr 
întilni t „U" Oluj - St'tagwi 
roștt j Steaua — PetitjMUl: Fe
rul — C.S.-M. Reșița: Spor
tul studențesc — C.F.R. Cluj: 
S. C. Bacău — Dinamo; „U“ 
Craiova — U.T.A. și EiC. Ar
geș —» Rapid.

Penultima etapă și la rugbi. 
Știința, ocupantă a locului 3 
in clasament, lntîlnește aici, 
la Petroșani, pe Grivița Ro
șie. Tînărâ, n&Ua dar 
i.ioasu echipă a Gri Viței 
în plină perioadă de 
strueție, Va încercă să 
replică dîrză viceeampionilor 
țării. După insueessul de la 
lași, însă. Știința are datoria 
de a se revanșa, spre reeî.Ș- 
tigarea simpatiilor. printr-o 
victorie în penultima etapă. 
O previzibilă Victorie. Și nu 
ne îndoim că o vor obține. 
Avem încredere în coechipie
rii lui Jean Moromete. Punc
tele puse în joc vor rămîne 
aici, la Petroșani...

Petru și Aglaia Tode- 
din Petroșani, str. U- 

nr. 10/10, în calitate de 
și finii lor Nicolae și 

în-
3

rău în toată veselia 
dispoziție de la în- 
petrecerii. Dar cum 
s-au înmulții, și o 
aceasta și capetele 

,in
și

sumului exagerat de alcool 
—, patru oameni cu integri
tatea corporală și, mai ales, 
morală afectate, un fapt de
gradant I De adăugat, avind 
în vedere că cei doi bărbați 
sînt angajați, muncesc un
deva, urmările respective a- 
slipra activității lor în pro
ducție.

Organele de ordine, desi
gur făcîndu-și datoria, au 
luat împotriva scandalagiilor 
măsurile prevăzute prin De
cretul nr. 153/1970, dar, ne 
întrebăm, nu era oare mai 
indicat ca judecata lucidă să 
fi acționai în sensul preîn- 
timpinătii cazului ca atare?

strada Fr. 
apoi locul 
a anunța, 
ganele de 
de abateri 
gale săvîrșită de N. S. 
ștind în efectuarea 
transport fără forme legale, 
manevrarea autovehiculului 
fără o asigurare prealabilă 
și. legat de aceasta, ruperea 
slîlpului electric, și părăsi
rea locului faptei, a fost 
sancționat eu o amendă în 
sumă de 450 lei și suporta
rea contravalorii reparației 
stiipulUi.

Engels, părăsind 
infracțiunii fără 

nici ulterior, or- 
miliție. Tripleta 
de la normele le- 

con- 
Unu i

— Economie, anul III — în ziua de luni, 11 decembrie, 
ora 17.

— Principii și metode ale muncii de partid, anul II — 
— în ziua de marți, 12 decembrie, ora 17.

— Politică exteriiă. anul I, în ziua de miercuri, 13 de
cembrie, ora 17.

Toate cursurile vor avea loc în sălile Cabinetului mu
nicipal de partid.

rișcă 
nirii 
nași,
Elena Andronache s-au
tîlnit în seara zilei de 
decembrie curent la restau
rantul „Parîngul" din carti
erul Aeroport pentru a în
china un pahar împreună 
în cinstea nașilor și a fini
lor, așa cum de altfel au 
făcut în multe alte rînduri. 
Nimic
și buna 
cepu tul 
paharele 
dată cu 
nașilor și finilor s-au 
fierbîntat", petrecerea 
voia bună s-au transformat 
intr-un scandal do amploa
re, însoțit de insulte și lo
viri reciproce. Sticlele și pa
harele au devenit 
mente" de atac 
tac, restaurantul 
a instinctelor 
sub controlul 
demnității. Dovedind o dex- 

o cauză 
Toderiș- 

folosind un pumnal a- 
confecționat al soțu- 

în mod brutal 
La rîndul lor, 

nu s-au 
incit, pînă

talitate demnă de 
mai bună, Aglaia 
că, 
nume 
lui, a lovit 
„adversarii", 
nici aceștia 
mai prejos, 
urma, lac de singe, atît 
șii cit 
spital, 
rninînd

...Un
ță a rațiunii știrbite, a con-

@ In ziua de 1 decembrie 
a.c., șoferul Nicolae Stanca 
a fost depistat electuînd cu 
autoatelierul nr. 32 B 4604, 
proprietate a Șantierului te- 
leoonstrucții, un 
clandestin pentru 
Olaru din Petroșani. Proba
bil grăbit pe de o parte de 
intenția de a intra cît mai 
repede în posesia... ciubu
cului, iar, pe de alta parte, 
de a ieși, la fel de repede, 
din starea de nesiguranță 
pe care i-o producea propria 
faptă, a efectuat o manevră 
înapoi, a rupt cu autovehi
culul un stîlp de susținere 
a liniilor electrica de pe

@ Vasile Cojocarii, origi
nar din Botoșani, a solicitat 
și a primit serviciu la E. M. 
Paroșeni. Dar numai după cî- 
teva luni și-a părăsit locul 
de muncă, continuînd, cu în
găduința administratorului, să 
locuiască în căminul pentru 
nefamiliști al minei. Cum nu 
mai lucra Ia mină și avea 
destul timp pentru alte preo
cupări, a ales calea lurtului. 
Și a săvîrșit, prin spargeri, 
un număr de cinci furturi de 
bani și obiecte de îmbrăcă
minte ale tinerilor care locu
iesc în cadrul căminului a- 
mintit. Și poate ar fi conti
nuat. Identificat de organele 
de ordine, ou ajutorul locata
rilor din cămin, și judecat la 
locul faptei, V. Cojoiaru a 
primit un loc sigur șl stabil 
pentru un timp mai îndelun
gat decît cel lucrat la mină 
— 10 luni de închisoare.

de la începutul anului, colec
tivul sectorului I și-a îmbu
nătățit activitatea în lunile 
octombrie și noiembrie, cînd 
s-au dat peste plan sporurile de 
156 și, respectiv 382 tone. 
Secția mecanică din cadrul 
sectorului a fost sprijinită cu 
lăcătuși calificați pentru între
ținerea locomotivelor LAM-4, 
care se detectează des. In sco
pul punerii la punct a aprovi
zionării cu cele trebuincioase 
a formațiilor de muncă, uhde 
am văzut că se manifestă o 
serie de deficiențe, se impu
ne să se acționeze cu mai 
multă răspundere la nivel de 
maiștri, pentru o organizare 
superioară a procesului 
producție, îndeosebi piuă 
normalizarea căilor de 
Se cuvine ca flecare 
mediu tehnic să supravegheze 
cu maximum de atenție asi
gurarea de pe un schimb 
altul a tuturor 
necesare, cu i 
abătută. Nu-i 
să n-ai cu ce 
să fii obligat 
tul realizării 
nilor de plan 
producția locului de 
Cine plătește

pe 
materialelor 

o ritmicitate ne- 
de loc normal 
bandaja la front, 
— in detrimen- 

a safcl- 
oprești 

muncă...
aceste tone 

pierdute în baza „argumentului" 
că n-am avut grijă să ne or
ganizăm munca în așa fel în- 
cît să nu periclităm — 
nerespectarea normelor 
protecție — viața minerilor ? 
Oare maistrul nu vede că 
tub de aeraj deformat se 
setează în coloană ? Cum 
se mai poate tolera 
semenea neglijență ? 
cesar ca factorii de 
cerea sectorului să 
că pas Cil pas materializarea 
programelor de execuție a tu
turor lucrărilor menite 
creeze cadrul propice 
rii unei aprovizionări 
puniătoare sub toate 
le. Tovarășul 
Ceaușescu, în cuvîntarea 
la adunarea cu activul

bliniat că „...sînt o serie 
lipsuri organizatorice, in 
pfOviZionarea la locul de mun
că, în buna funcționare a 
schimburilor, ceea ce îngreu
nează activitatea și face cv. 
multe brigăzi să nu-șl poată 
îndeplini planul de producție" 
conturînd imperativul luări 
de urgență și transpunerii T 
viață a măsurilor de rigoab 
Inițiative ca acrea luată <H 
conducerea soi torului do 
realiza un spațtli de depozita 
re adecvat pentru materiali 
pentru a exista posibilitate, 
creării unui stoc — tampon i 
galeria direcțională se cer ci 
mai multe, ar trebui să devl 
nă caracteristica dominantă a 
practicii de lucru, a fiecătib 
factor care decide soalta prii 
ducției I Mai este nevoie de t> 
preocupare susținută pentru 
folosirea mai judicioasă a ma
terialului lemnos, pentru 
resuplimenta mereu 
către sfirșitul lunii 
nici un Caz cel mai

procedeu de a acționa I Secto
rul I al E.M. Lo.nea după 
cum no
Nicolae I 
purtată - 
do bară puternică, 
activ, decis în 
prinde, își desfășoară aici 
munca un colectiv emogen 
'iilrepfinzăWt pe care mina se 
poMte bizui, o conducere ca- 
o vrăa să facă treabă. Noul 
drop Albs al organizAției de 
ulză și-a propus ca 
irioritar activizarea 
imunișlilor și prin 

ntărirea rolului de 
<>r politic al

1 confirmă și tov.
Poipovici în discuția

are • organizație 
un birou 

ceea ce îatre- 
desfășoara 

colectiv

obiectiv 
tuturor 
aceasta 

cpnducă- 
organizației, 

lehtru Îndeplinirea exemplară 
i sarcinilor sporite ce reviti 
sectorului, a exigențelor ma- 
ore puse In fața colectivului 
>rin prisma indicațiilor 
culei plenare a C.C. al P.G.R. 
lin 20—21 noiembrie a.c. 
icntru înfăptuirea neabătută 

■I politicii partidului. -
Sîntem în așteptarea afir

mării depline a acestor cerirr-

se
o-

Pină

încă o
Este ne- 

la condti- 
uniiăteas-

să 
realiză- 

cores- 
aspecte- 
Nicolae

Campania de împăduriri 
apropie de sfîrșit în toate 
coaiele silvice din țară, 
în prezent, în 34 de județe s-au 
îndeplinit sarcinile anuale la 
acest indicator.

Se lucrează în continuare 
în zonele din lunca inundabi
lă a Dunării, respectiv in ju
dețele Ialomița, Tulcea, Con
stanța, Teleorman și Brăila. In 
această parte a tării se acordă 
o atenție deosebită grăbirii

ritmului de lucru, precum și 
asigurării calității corespunză
toare a acestor lucrări. In fon
dul forestier comunal se lu
crează în vederea intensifică
rii ritmului de plantare, îndeo
sebi în județele Arad, Boto
șani, Covasna, Harghita, Ilfov, 
Mehedinți, Mureș, Sibiu, Te
leorman și Cluj. La plantarea 
plopului se poate evidenția 
realizarea integrală a sarcini
lor de călre o serie de inspes-

— Alba, Argeș, 
Iași - ■ sarcina 

fiind 
de 97

silvice
Buzău, 
pe întreaga tară

torate 
Bihor, 
anuală 
îndeplinită în proporție 
la sută.

In perioada imediat 
t-oare se impune folosirea fie
cărei ore bune de lucru pen
tru realizarea restantelor la 
unii indicatori, printre care 
cele de la recoltările de se
mințe din speciile de rășinoase.

(Agerpres)

urmă-

In zona localității 
Voevozilor, de lingă 
vlște, a fost „smuls" 
Ialomiței un tezaur de 
valoare documentară, 
tr-o fabuloasă legendă, din 
undele țiului au fost aduse la
suprafață monede de argint 
dacice, romane - republicane 
și imperiale — bizantine. Te
zaurul conține, de asemenea, 
inele și frinturi de cercei, 
piese de harnașament și dife
rite arme (spade de fier și 
bronz) — alte elemente de 
valoare care aduc importante 
contribuții la cunoașterea con
dițiilor economico-sociale ale 
Munteniei între secolele II 
î. e. n. și XIX,

(Agerpres)

CALENDAR
SIMBÂTA 9 DECEMBRIE

Soarele lăsare la ora 
și apune la ora 16,36. 
trecute din an |— 344, 
rămase — 22.

1972

7,40
Zile
Zile

blica : Sfînta 
volii; f oiiea 
Mărturisirile 
de poliție 
rorului 
can : 
bă ;
dere de pe pod ; 
resc: Locotenentul 
Uricani : Dragoste și amenzi.

Tereza și dla-
— Minerul:

Utilii comisar 
făcute procu- 

lepublicii ; VU1- 
Marea speranță al- 

Lupeni — Cultural : Ve- 
Muncito- 

BllUltt ;

RADIO
n.

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

@ 1907 — A apărut în 
„România muncitoare", pri
mul statut al sindicatelor din 
România (65 de ani).

EVENIMENTE

a f e n j i a
9,50

I o r 10,05

io 15
municipiului Petroșani aduce 
în urma rcealeulurii HltpUhC

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA. 
VOASTRĂ PREFERAT!

PROGRAMUL I : 6,00 
zică și actualități ; 7,00 
diojurnal ; 8.00 Sumarul 
sef ; 9,30 Miorița ; 10,00 
letin de știri ; 10,05

Mu-
Ra- 

pre-
Bu-

Solișli
. de muzică populară ;

Piese instrumentale ;
10,20
10,30

Petroșani —- 7 Noiembrie : Din țările socialiste ; 11,00
Tora.., Tora... Tora... ; Repu- Buletin de știri; 11,15 Radio-

c e I ă j e n
Consiliul popular al 

cunoștința cetățenilor câ 
privind contribuția în bani, conform legii nr. 20/1971. 
restituie diferența achitată în plus față de talcului Ir

Plata se face zilnic, între orele 12 -18 la sediul cir 
ripției financiare din sir. Republicii nr. 90 Petroșani.

club turistic ;
tăm, frumoasă Românie I ; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13 30 Radiore
cording ; 15,00 Buletin de
știri; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
Știință, tehnică, lantezie ; 
17,25 Floare albă din cunu 
nă ; 17 45 Pagini corale alese; 
18.00 Orele serii; 20,10 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con 
semnări ; 20.50 La hanul me
lodiilor ; 21,25 Momelii poe
tic ; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Ex- 
pres-melodii ; 24,00 Buletin
de știri ; 0,03-6,00 Estrada
nocturnă.

11,00

I I 20

V 20,00

ca
„Uheița

i 
Hi
de

cu gospodi-

o întrebare?

Dosi hiderva emisiunii. 
Telex j
Cunoașteți legile? 
Noul Cod al muncii 
„A lost odată 
ciudată".» 
aur" (11);
De vorbă 
nele ;

Mai aVeți
Posibilitățile și limitele 
autocontrolului uman ; 
Pe sub Poleac îhtîl- 
nire muzica l-coregraf i- 
iă pe scena Teatrului 
Național din Cluj, So
liști : îulia Szabo și Du
mitru Sopoli, Corni și 
fanfara C.F.R.. echipele

20,15

21,00

22,50
23,00
23,15

de dansuri din 
le și Someșul ; 
ContAhtarfu la 
steme, județul 
tJn sfert de veac in 
muzica românească ; 
Program de circ ; 
Fragmente din opera
„Don Pasquale" de 
Donizzetti;
Telejurnal ;
Deschiderea emisiunii 
do după-aniiază. Emisi
une in limba germană; 
Ritm, tinerețe, dans ;
Picltliă și vers 
1001 de seri ;
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii — Cronica 
marii întreceri ;

Arc peste timp. „Lu
crul exact" — un re
portaj despre Brașov ; 
Tele-eticiclopedia. Leo
pold Spdar Senghor, 
Breviar, Mzima (lij; 
Film serial : ,,Manix-*,
„Decorație pentru nn 
erou" ;

Toate viorile lumii și... 
Mihăela Mihai. Ret Hal 
de muzică ușoară ; 
Telejurnal ;
Săptămina sportivă ; 
Ctizanleirta de aur - 
Un film despre iaureați 
ai celei de-a V-a edi
ții a concursului de 
romanțe „Crtzantema 
de aur" — Tîrgoviște 
1972.

40 de 
Olt ;

veac
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Dezbaterile FAPTUL
Adunării Generale DIVERS[. Honecker

și lărgi- 
dintre Româ-

VIENA 8 Coresponden
tul Âgerpres, Petre Stăncescu, 
transmite: In cadrul manifes
tărilor consacrate împlinirii 
a 25 de ani de la proclama
rea Republicii, la Institutul 
de romanistică al Universi
tății din Viena a avut loc, în 
prezenta cadrelor didactice și 
a studenților acestui institut, 
o seară culturală românească. 
Prof. Vasile Șerban, de Ia 
lectoratul de limba română, 
din capitala Austriei, a vorbit 
despre lutpta poporului ro
mân pentru instaurarea Repu
blicii. Studenții au recitat a- 
poj versuri de Mihai Emines- 
cu, în limbile română și ger
mană. In continuare, a fost 
proiectat un film despre via
ța și preocupările studenților 
din România.

Viena s-a desfășurat, la 7 
decembrie, sesiunea ordinară 

Consiliului guvernatorilor 
A.I.E.A. Delegația română 

Ia lucrări a fost 
prof. Ioan Urșu, 

Consiliului de 
Energia Nucleară, 

al Consiliului 
al A.I.E.A.
prezenței sale 

austriacă, prof.

ULTIMELE ȘTIRI

■A"
(Âgerpres). La 
loc inaugurarea 

ca- 
organizată 
prefecturii 
Consiliului

RABAT 8 
Rabat a avut 
expoziției „București 
fitala României", 
sub auspiciile 
Rabat-Sale și a 
municipal.

Cu prilejul vernisajului, A- 
brahim Frej, guvernatorul pre
fecturii Rabat-Sale, a oferit 
un cocteil, la care au luat 
parte membri ai corpului di
plomatic, autorități locale, 
oameni de cultură.

★
VIENA 8 —■ Coresponden

tul Âgerpres, Petre Stănces
cu, transmite : La sediul Agen
ției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.) din

a 
al 
participantă 
condusă de 
președintele 
Stat pentru 
vicepreședinte 
guvernatorilor

Cu prilejul 
în capitala 
Ioan Ursu a fost primit de dr. 
Sigvard Eklund, director ge
neral al A.I.E.A., și a confe
rit cu alți reprezentanți din 
conducerea acestei organiza
ții. cu privire la dezvoltarea 
activităților A.I.E.A. 
rea cooperării 
nia și Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică.

★
PARIS 8 — Coresponden

tul Âgerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite: In cadrul ma
nifestărilor consacrate celei 
de-a 25-a aniversări a procla
mării Republicii, Ambasada 
României la Paris și Oficiul 
National de Turism „Carpati" 
au organizat o 
nească. Cu acest 
loc, o conferință 
cadrul căreia a 
Mihai

seară româ- 
prilej a avut 
de presă, în 
luat cuvîntul 

adjunct al 
ministrului turismului. Au 
participat ziariști, reprezen
tanți ai unor agenții de turism, 
un public numeros. Conferin
ța de presă a fost urmată de 
prezentarea Unor filme docu
mentare.

Părăluță, 
turismului, 

ziariști,

românească la Pekin

a O.N.L

HELSINKI 8 — Trimisul
special, Dumitru Ținu, tran
smite : La Helsinki a fost sem
nat, vineri, acordul cu privire 
la stabilirea relațiilor diplo
matice și schimbul de ambasa
dori extraordinari și plenipo
tențiari între Republica Fin
landa și Republica Democra
tă Germană. Cu acest prilej, 
a fost semnat, de asemenea,

PEKIN 8 — Corespondentul 
Âgerpres, Ion Gălăteanu, trans
mite : Delegația Uniunii Ge
nerale. a Sindicatelor din Ro
mânia condusă de Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a- 
flată intr-o vizită de prietenie 
și schimb de experiență 
R. P. Chineză, a 
la Pekin, de 
membru supleant. 
Politic al C.C. al
Ken Piao, membru al C.C. al 
P.C.C., șeful Secției relații ex
terne a C.C., Ni Ci-fu, mem
bru al C.C. al P.C.C., activiști 
cu munci de răspundere la 
C.C. al P.C.C. La întrevedere 
a participat Nicolae Gavriles- 
cu, ambasadorul României în 
R. P. Chineză.

In cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, des
fășurată intr-o atmosferă cal
dă, prietenească, Ci Ten-kuei 
a transmis din partea 
ședintelui Mao Tzedun, 
miorului Ciu En-lai și 
lorlalti conducători de 
și de stat chinezi, un 
cordial și urări de sănătate to

Nicolae Ceaușescu 
de 
La

în
fost pTimita, 

Ci Ten-kuei, 
al Biroului 

P.C. Chinez,

varășului
și celorlalți conducători 
partid și de stat români, 
rindul său, Gheorghe Petres
cu a transmis, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
nn călduros salut și urări de 
sănătate președintelui Mao 
Tzedun, premierului Ciu En- 
lai și celorlalți membri ai con
ducerii chineze de partid și de 
stat.

NEW YORK 8 — Cores
pondentul Âgerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite: 
In Comitetul pentru proble
mele sociale și umanitare al 
Adunării Generale al O.N.U. 
s-au încheiat dezbaterile asu
pra punctului înscris de Ro
mânia pe agenda sesiunii, in
titulat „Tineretul, educarea 
sa în spiritul ideilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
între popoare, problemele și 
nevoile sale, participarea sa 
activă la dezvoltarea naționa
lă și cooperarea 
nală“.

La acest punct 
pregătit, 
de state 
iecte de

Prima 
„Transpunerea în 
clarației asupra 
în rîndurile tineretului a idea
lurilor 
proc și 
poare", 
comitet

internațio-

împreună 
coautoare, 
rezoluții, 
rezoluție.

România a 
cu alte 33 

, două pre

intitulată 
viață a de- 
promovării

de pace, respect reci- 
înțelegerii între 
a fost adoptată 

în unanimitate.

Cea de-a doua rezoluție, 
referitoare la „Multiplicarea 
canalelor de comunicație cu 
tineretul și organizațiile in
ternaționale ale tineretului", 
a fost adoptată de Comite
tul pentru probleme sociale și 
umanitare cu 94 de voturi, 
nici unul contra și nouă ab
țineri.

Jn încheierea dezbaterilor 
asupra punctului înscris de 
România , au luat cuvîntul 
reprezentanții U.N.E.S.C.O., 
F.A.O., precum și ai Repu
blicii Peru, Japoniei, Olandei, 
Tunisiei, Austriei, Greciei și 
Norvegiei. Vorbitorii au dat 
o înaltă apreciere inițiativei 
României și au relevat spiri
tul de colaborare de care a 
dat dovadă delegația noastră 
in elaborarea proiectelor dc 
rezoluția.

NEW DELHI 8 (Âgerpres). 
— In Camera Populară a 
Parlamentului indian s-au 
încheiat dezbaterile in prob
lemele de politică externă. 
Exprimîndu-și adeziunea la 
politica promovată de guvern, 
deputății — reprezentanți ai 
diverselor partide —• au re
levat în luările lor de cuvînt 
că, acordul semnat de India 
și Pakistan, în iulie a.c„ la 
Simla, poate fi transformat 
într-un factor real care să 
asigure stabilizarea situației 
în subcontinentul sud-asiatic.

In cadrul dezbaterilor, mi-

rein
state, 

finlandeză, do- 
fost semnate de 
externe, Ahti 

iar din partea 
ministrul de ex-

tratatul privind bazele 
tiilor dintre cele două

Din partea 
cumentele au 
ministrul de 
Karjalainen, 
R.D.G. — de
terne, Otto Winzer, aflat în 
vizită la Helsinki, la invitația 
omologului său finlandez.

nistrul de externe, Swaran 
Singh, a rostit o alocuțiune în 
care a afirmat că, în urma 
semnării acordului de la Sim
la, perspectivele reale pentru 
instaurarea unei păci trainice 
in subcontinentul sud-asiatic 
au devenit mai numeroase. In 
ce privește situația din Indo
china. el a acordat o atenție 
deosebită dreptului popoare
lor din această zonă 
hotărî singure soarta, 
bind despre Orientul 
piat, ministrul indian 
vat faptul că țara sa va a- 
corda și în viitor sprijin Re
zoluției Consiliului de Securi
tate al O.N.U.

de a-și
Vor-

Apro- 
a rele-

BERLIN 8. — Coresponden
tul Âgerpres, Șt. Deju, trans
mite : In cuvîntul de închi
dere rostit la Plenara C.C. al 

Honecker. 
C.C. al

P.S.U.G., Erich 
prim-seoretar al
P.S.U.G., a subliniat că anul 
1972 poate fi apreciat drept 
un an al consolidării și al 
avutului vieții sociale în Re
publica Democrată Germană. 
Prestigiul P.S.U.G. și încre
derea în partid au sporit și 
ne putem bizui pe faptul că 
poporul nostru aprobă pe de
plin linia Congresului al 
VIII-lea, a declarat vorbito
rul.

Erich Honecker s-a referit 
apoi la tratatul privind baze
le relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G., subliniind că semna
rea și ratificarea lui cit mai 
grabnică este în avantajul 
ambelor părți. Totodată, el a 
anunțat că, potrivit unei înțe
legeri între guvernele R.D.G. 
și R.F.G., în scurt timp vor 
fi întreprinși pașii necesari 
pentru primirea celor două 
state germane în Organizația 
Națiunilor Unite.

PE GLOB
Ciclu...
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1—0 
fost

a
pri- 

redu-

pre- 
a pre- 
a ce- 
partid 
salut

o

Cernan,

★

„Cupei Davis",

lifioat pentru fmala competi
ției, în care va întîlni pe cîș- 
tigătoarea întîlnirii dintre for 
mațiile Spaniei și R.F. a Ger
maniei.

tenisman John

La ora 
încheiat 

nava spațială se afla la 226 000 ki- 
deBELGRAD 8 (Âgerpres). 

„Trofeul campionilor" la șah 
a continuat la Vrnjaka Banja 
(Iugoslavia) cu disputarea 
partidelor din runda a 6-a. 
Maestra româncă Elisabeta 
Polihroniade (cu piesele ne
gre) a remizat în 16 mutări 
cu una din liderele clasamen
tului, șahista maghiară Suza- 
na Veroczi. Același rezultat a 
fost consemnat și în partide
le Erenska-Eretova și Tim- 
mer-Wetstein. Celelalte trei 
partide ale rundei s-au între
rupt.

In clasament conduc Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S) și Veroczi 
(Ungaria) cu 4 puncte și cite 
o partidă întreruptă fiecare, 
urmate de Ivanka (Ungaria) 
și Aleksandria (U.R.S.S.) —
3,5 puncte (1), Pihailici (Iu
goslavia) — 3 puncte (2). Eli
sabeta Polihroniade (Româ
nia) — 2,5 puncte (1), Eretova 
(Cehoslovacia) — 2 puncte (1) 
etc.

*
8 (Âgerpres). — 
au început în-tre- 
finale a Cupei eu-

MADRID 
La Madrid 
cerile fazei 
ropene de tenis pe teren aco
perit. competiție la care par
ticipă selecționatele masculi
ne ale R.F. a Germaniei, Ita
liei. Ungariei și Spaniei.

In primul meci s-au întîl
nit echipele Ungariei și Ita
liei, victoria revenind cu sco
rul de 2—1 tenismenilor ma
ghiari. In partida de dublu, 
decisivă pentru calificare, 
cuplul Taroczy—Machan a 
întrecut cu 4—6, 6—4, 6—4,

—6, 6—3 perechea Zugarelli 
- Di Matteo.
In urma acestei victorii, re

prezentativa Ungariei s-a ca-

Alocuțiune televizată 
a premierului francez

PARIS 8 (Âgerpres). — In
tr-o alocuțiune televizată ros
tită, joi seara, primul ministru 
al Franței, Pierre Messmer, a 
apreciat că măsurile antiinfia- 
ționiste adoptate de guvern 
..vor determina dezvoltarea în 
1973, a economiei într-un cli
mat de mai mare stabilitate". 
Premierul francez a menționat, 
totodată, că economia țării 
era amenințată, încă de la în
ceputul anului 1972, de o creș
tere accelerată a prețurilor,

subliniind că, 
vintă, Franța 
tie în raport 
occidentale.

Marile centrale sindicale — 
Confederația Generală a Mun
cii și Confederația Franceză 
Democratică a Muncii — au 
subliniat, în cadrul unor de
clarații, că programul guver
namental este dăunător pen
tru salariați și „prefigurează 
o reducere a puterii de cum
părare în anul 1973“.

în această 
nu face excep- 
cu celelalte țări

Sport

MELBOURNE 8 (Âgerpres). 
Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei australiene 
cunoscutul
Newcombe a spus că la viitoa
rea ediție a
programată în anul 1973. se
lecționata Australiei va putea 
juca din nou un rol important 
în lupta finală. Newcombe a 
anunțat că el va juca în e- 
ehipa Australiei alături de 
redutabilul său coechipier 
Ken Rosewall.

au urmărit la Florența meciul 
de fotbal dintre selecționatele 
divizionare ale Italiei și Bel
giei. Oospeții au terminat în
vingători cu scorul de 
(0——0). Unicul punct a 
marcat, în minutul 52. de Ni- 
cholaes.

★

BAKU 8 (Âgerpres). — Du
pă disputarea a 14 runde și 
a unor partide întrerupte, în 
campionatul unional mascu
lin de șah continuă să condu
că marele maestru Mihail Tal 
cu 9 puncte 
Vasiukov — 
Muhin — 8

MUNCHEN 8 (Âgerpres). 
— Cu prilejul unei reuniuni 
internaționale de box. care 
a avut loc la Hamburg, fostul 
campion al Europei la cate
goria ușoară, finlandezul 
Maeki. l-a întîlnit pe vest- 
germanul Abend. Mai activ în 
ultimele reprize. Abend a 
repurtat victoria Ia puncte. 
La categoria „semigrea", fos
tul campion european Connie 
Velensek (R.F. a Germaniei) 
a dispus la puncta de olande
zul Lubbers.

Referendum popular 
în Republica Irlanda

DUBLIN 8 (Âgerpres). — 
Numărarea voturilor în cele 
35 de circumscripții electorale 
din Republica Irlanda rele
vă că, în cadru] referendu
mului popular de la 6 decem
brie, covîrșitoarea majoritate 
a cetățenilor prezenți la urne 
s-a pronunțat în favoarea a- 
mendamentului constitutional

propus c’e guvernul .Lynch, 
privind abrogarea prevederii 
în virtutea căreia Biserica 
Catolică deținea în stat 
„poziție specială".

Un vot favorabil masiv 
fost acordat, cu același 
lej, legislației privind
cerea limitei de vîrstă a ma
joratului electoral de la 
la 18 ani.

HOL STON 8 (Âgerpres). — Programul celei de-a doua 
zile petrecute în spațiul cosmic de astronauții 
Evans și Schmitt a inclus opt ore de somn, care să recupe
reze energia și emoțiile încercate în ziua lansării. 
16 și 33 minute (ora Bucureștiului) — cînd s-a 
programul de odihnă 
Iometri de Pămint și se apropia de Lună cu o viteză 
4 764 de km pe oră.

La ora 13 și 36 minute (ora Bucureștiului,) ,,Apollo-17“ 
parcursese 212 438 kilometri, respectiv punctul de echidis
tanță dintre Pămint și Lună.

Conform programului dinainte stabilit, echipajul navei 
„Apollo-17“ a efectuat, la ora 19 și 3 minute (ora Bucureș
tiului), o manevră de corectare a traiectoriei. Prin aprinde
rea timp de 1.58 secunde a unei rachete a cabinei spațiale, 
viteza navei a fost sporită cu 11 kilometri pe oră. modifi- 
cind, in același timp, ușor traiectoria, peaitru a o înscrie, 
astfel, duminică, pe o orbită circumlunară la o altitudine 
de 96 de kilometri.

La ora 23 și 40 de minute (ora Bucureștiului) a fost 
programată o „inspecție" a modulului lunar de către Schmitt 
și Ceman, precum și o încercare a sistemului de transmisie 
radiofonică — operațiune prevăzută să se încheie simbătă 
dimineața, la ora 1 și 33 minute (ora Bucureștiului).

In perspectivă
a a

noi represiuni
(1), urmat 
8,5 puncte (1) 
puncte.

de
Și

★

(Âgerpres). - In 
de

PRAGA 8 
urma anchetei întreprinse 
revista „Stadion" în rindul 
cititorilor săi, titlul de cel 
mai bun fotbalist cehoslovac 
al anului 1972 a fost atribuit 
cunoscutului international Ivo 
Viktor, portarul echipei Dukla 
Prag-a. El a întrunit 306 punc-

© Guvernul Ghanei a pre
luat controlul asupra a 55 la 
sută din pachetul dc acțiuni 
aparținînd companiilor minie
re străine, care își desfășoară 
activitatea în țară, a anunțat 
președintele Consiliului Re
deșteptării Naționale, Ignatius 
Acheampong, într-o cuvîntare 
radiodifuzată. Potrivit pre
vederilor decretului, toate 
companiile miniere respective 
vor fi transformate în între
prinderi ghaneze și vor func
ționa conform legilor în 
goare în Ghana.★o-

FLORENȚA 8 (Âgerpres), 
Peste 15 000 de spectatori

@ Congresul National co
lumbian. întrunit in sesiune

vi-

’’^dacția și admînistaatla

cu generalul Manekshaw, șe
ful Statului Ma.ior indian, au 
permis eliminarea principale
lor obstacole din calea regle
mentării problemei delimitării 
liniilor de control din regiu
nile Jammu și Kașmir — re
latează agenția France Presse, 
citind postul de radio pakis
tanez.

Studenții Universității 
limba engleză din Africa 
Sud au cîștigat, recent, 
mai răsunătoare victorie

func- 
statu- 
Man-

extraordinară, a ales în
(ia de vicepreședinte al 
lui pe Rafael Azuero 
chola, membru al Partidului 
Conservator, de g-uvernămint.

© Președintele Richard 
Nixon a anunțat numirea lui 
Claude Brinegar in funcția 
de ministru al transporturi
lor, în locul lui John Volpe 
care va deveni ambasador în 
Italia.

© In ultimele 12 luni, pre 
(urile au crescut în Elveția cu 
7 la sută. Cele mai mari creș
teri sint la îmbrăcăminte și 
încălțăminte. Au crescut de 
asemenea, taxele pentru ener
gia electrică și transporturile 
urbane, precum și chiriile.

Econo- 
R.F. a 
an, in 
la a- 

medie, 
dc

© Potrivit unui comunicat 
difuzat de Ministerul 
miei și Finanțelor al 
Germaniei. în ultimul 
aoeastă țară, prețurile 
limente au crescut. în
cu 7.9 la sută. La bunuri 
consum, creșterea prețurilor a 
fost de 5,4 la sută, chiria pen
tru locuințe a crescut cu 5.5 
la sută, iar taxele pentru di
ferite servicii — cu 6,6 la sută.

ffi Intr-o declarație făcută 
presei, generalul Tikka Khan, 
șeful Statului Major al For
țelor armate pakistanez», a 
declarat că întrevederile sale

@ Rudolph A. Peterson, 
directorul Programului Na
țiunilor Unite pentru dezvol
tare (P.N.U.D.), a 
Cairo, venind de la 
intr-o vizită de șase 
Egipt — anunță 
M.E.N.

In cursul vizitei,

obținlnd 
de acuzații 
lor după 
luna iunie 

aceasta s-ar 
la

că guvernul 
iritat de în- 

mult 
tot 
a-

sosit la 
Nicosia, 

zile în 
agenția

ds 
de 

cea 
in 

lupta lor continuă cu autori
tățile sud-africa.ne, 
revocarea a 500 
dictate împotriva 
demonstrațiile din 
a acestui an. Dar
putea dovedi o victorie a 
Pyrrhus, pentru 
de la Pretoria, 
frîngere, recurge, mai 
ca oricînd, la amenințări
mai rău prevestitoare la 
dresa studenților.

Demonstrațiile din vară 
avut loc in urma unui

Peterson 
va avea convorbiri cu oficiali
tățile egiptene în legătură cu 
problema colaborării dintre 
P.N.l'.D. și Republica Arabă 
Egipt.

© La Geneva a avut loc, 
la 8 decembrie, o nouă intîl- 
nire intre delegațiile sovietică 
și americană, care poartă tra
tative privind limitarea 
mărilor strategice 
agenția T.A.S.S.

înar-
— anunță

® Președintele
Georges Pompidou.
vineri la Palatul El.ysee. o în
trevedere cu Henry Kissinger, 
consilier special al președin
telui S.U.A., Richard Nixon, 
pentru problemele securității 
naționale.

Franței, 
a avut

@ Adunarea Națională a 
Zambiei a aprobat, vineri, un 

se 
sistemul 

relatează 
Press și

proiect de lege prin care 
instituie, in (ară. 
partidului unic — 
agențiile Associated 
Reuter.

Proiectul de lege 
că singura organizație 
că legală este Partidul Unit 
al Independenței Naționale, 
partid de guvernămint, condus 
de președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda.

stabilește
politi-

au 
in ci -

(„The Economist*4)
apartheid. Pentru guvern, a- 
ceasta a constituit o nouă 
sursă de furie. Ministrul mun
cii, Marais Viljoen, a decla
rat, la o întrunire politică, 
că, oricare ar fi 
tribunalului, politia va 
din n®u uz de bastoane împo
triva studenților. Chiar demon
strațiile pașnice vor fi inter
zise. „Circumstanțele ar putea 
dicta folosirea altor arme de
cît bastoanele", a declarat co
misarul

Este, 
oricare 
nalelor, 
tărî{i să reducă studențimea 
la tăcere. Aceasta pare să

hotărîrea
face

de' politie Joubert, 
de fapt, o realitate că 
ar fi deciziile tribu- 
guvernantii sint ho-

Din presa străină
dent produs la una din uni
versitățile din Capetown, un
de o cuvîntare rostită de un 
lider al studenților, cu puter
nice accente 
sa sistemului 
regimului de 
voluat intr-o 
re a dus, pînă 
minarea tuturor 
organizației studențești.' 
ceasta măsură antistudențeas- 
că a declanșat o serie 
demonstrații de simpatie, 
ganizate de studenții albi 
la universitățile de limba 
gleză, in mod traditional 
(.('guvernamentale. In 
moment, 
a lovit.
erau pașnice, 
prăștiat pe participant! cu lo
vituri de bastoane, iar pe 
cîțiva dintre ei i-a urmărit 
pînă in catedrala „St George", 
unde se refugiaseră. Au urmat 
apoi sute de arestări, in baza 
legislației împotriva demon
strațiilor.

In atmosfera represivă din 
Africa de Sud, procesul ce
lor arestați a prilejuit o pu
ternică reafirmare a drepturi» 
lor oponenților regimului da

critice la adre- 
de educație al 
apartheid, a e- 
confruntare ca
la urmă, la eli- 

membrilor 
A-

de 
or- 
de 

en- 
an-

acest 
guvernul sud-african 

Deși demonstrațiile 
politia i-a îm-

fie maniera de -acțiune a re
gimului de la Pretoria. Pen
tru că rearția fată de studen- 
time reprezintă doar unul 
dintre numeroasele indicii că 
guvernul traversează una din 
frecventele sale crize de pa
ranoia. Astfel, au fost reîn
noite amenințările referitoare 
la intensificarea controlului 
asupra presei, iar atmosfera 
a fos-t din nou încărcată de 
întemnițarea, pe cinci ani, a 
unui tinăr indian, Mohammed 
Essop, și a altor trei persoa
ne.

Semnificația acestui caz 
te că Essop, împreună cu 
alt tinăr indian. Ahmed
mol, a devenit subiectul unui 
protest public, în luna noiem
brie 1971, cînd Timol a dece
dat, fiind aruncat de la o fe
reastră a etajului zece, in 
timpul interogatoriului de la 
sediul poliției din Johannes
burg. iar Essop a fost inter
nat în mod misterios în spi
tal! O serie de ziare au pro
testat atunci împotriva 
dului în care sînt luate
rogatoriile, pentru că alți 17 
deținuți au murit în mîinile 
poliției.

es- 
un
Ti-

mo- 
inte-

i

4

$

i

Lacul Nakuru din Kenya 
are o istorie puțin obișnuită. 
Cu multi ani în urmă au 
fost aruncați în apele sale 
cîțiva peștișori, cu intenția 
ca, în-mulțindu-sc, aceștia 
să stirpească larvele țintaru
lui anofel, frigurile făcind 
ravagii în rîndurile localni
cilor. Peștii 
extraordinar 
intr-adevăr, 
ceput să descrească. Odată 
cu aceasta, însă, apele lacu
lui au fost năpădite de un 
mare număr de păsări în 
căutare de hrană. Numai 
frumoasa specie flamingo 
este reprezentată la ora ac
tuală de aproape două mi
lioane exemplare, care con
sumă milioane de pești pe 
zi. Există temeri serioase ca 
păsările să stirpească peștii 
din acest lac, țintarul anofel 
să se înmulțească din 
păsările să plece spre 
zări, numărul peștilor 
crească iar, lgrvele să 
crească, păsările să se 
toarcă...

s-au înmulțit 
de repede și, 
malaria a în-

nou, 
altie 

să 
des- 

rein-

Balena norocoasă
Urmărind, pe o mare, in 

plină furtună, o balenă, va
sul sud-african „Edwin Cook'1 
era gata să se scufunde. Har- 
ponul aruncat n-a nimerit 
cetaceu) din cauza valurilor 
furioase, ci... coca vasului 
pe care a spart-o! Fiind 
nfevoiti să înceapă de urgen
tă reparațiile. pescarii au 
lăsat balena să-și vadă d-e 
drum I

Cu ricșa prin Chicago
Amatorii de curiozități 

din Chicago au avut recent 
surpriza să vadă pe străzi 
primele ricșe cunoscutul 
„taxi" orienta). Cursele cți 
ricșa sînt insă cam scumpe: 
doi dolari kilometrul ’

Europa și automobilul
japonez

constructorilor 
de automobile a 

date care fac sert- 
legătură cu export- 

mașini japoneze. In 
nouă luni ale anului 
au
de

fost vîndute cli
pește hotare 
automobile, in 

2 miliarde 357
- cu 14,7 la su-

Asociația 
japonezi 
publicat 
zație in 
tul de 
primele 
în curs 
enților
1 436 495 de 
valoare de 
milioane dolari — 
tă mai multe decît în aceeași 
perioadă □ anului trecut. 
Deosebit de interesante sint 
datele privind exportul in
tr-o serie de țări europene 
cu ~ o industrie automobilis
tică avansată. In primul se
mestru al acestui an expor-
R.F.
c.u 
cu 
ta

țul de mașini japoneze către 
•a Germaniei a crescut 
534 la sută, către Anglia 
328 Ia sută iar către Fran- 
cu 172 la sută.

Reciclare
După cum se știe, in An

glia există actualmente a- 
proape un milion de 
fără lucru. Printre 
se află și numeroși ,__ ...
Unul din ei, care nu are pa
rohie de un an și jumătate, 
a declarat că se află într-o 

.situație paradoxală. „Singu
ra posibilitate care mi se o- 
feră, a spus el, este un post 
de imam (preot mahomedan) 
în localitatea Newcastle-on 
-Tyne". Funcționarii birou
lui de plasare sint de păre
re că preotul catolic va ac
cepta pină la urmă să se... 
recicleze.

Carieră

oameni 
aceștia 
preoți.

O nouă stea de cinema a 
început să strălucească. Es
te vorba de Isabelle de Fu
nes, nepoata cunoscutului 
comic francez Louis de Fu
nes. Cu asemenea rudă, spun 
ziariștii, Isabellei nu i-a fost 
prea greu să pătrundă în lu
mea artelor. Ea însă pretin
de că totul n-a fost decît o 
intânnplare. Isabelle afirmă 
că era hotărîtă să nu facă 
nici teatru, nici cinema, 
ci căi ărie. 
jocheu. La 
cineva i-a 
qrafii care 
într-o revistă. A fost repede 
remarcată și după ce a dat 
citeva probe de canto, a fost 
chemată să apară la televi
ziune. Pe urmă totul a de
curs normal. Cît despre pa
siunea pentru călărie, a- 
cea-sta a fost de mult uitată.

nici
Vroia să ajungă 
un antrenament, 

făcut citeva foto- 
au fost publicate


