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In cinstea celei de-a XXV-a
aniversări a proclamării Republicii

REZULTATE■ i

VALOROASE
du planul anual îndeplinit

AVÎNT ÎN MUNCA,

DECEMBRIE

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ministrul 
afacerilor externe 
al R.P. Bulgaria, 
Petăr Mladenov

decembrie, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comu

in tara

partici- 
Andrei,

nr
Ea noul tunel aflat in 

construcție, la Banița, bri
gada de mineri tuneliști 
condusă de comunistul 
sile Boca, participant 
conferința municipală 
partid Petroșani și 
delegat la conferința jude
țeană, a montat zilele tre
cute inelul nr. 330. Prin a- 
cest „eveniment" s-a mar
cat primul pas de un me
tru in a doua jumătate a 
tunelului, realizarea ă pes
te 50 la sută, din volumul 
total de excavații. și lucrări 
de amenajare. atingerea 
metrului liniar nr. 330 din 
lungimea totală a noului 
tunel. Momentul a prile
juit pentru 
Șantierului 71 
pentru comisia 
de pe lingă comitetul 
partid al șantierului o a- 
naliză aprofundată a ritmu
lui de execuție a tunelu
lui, analiză soldată cu con
cluzii importante pentru e- 
voluția ulterioară a activi
tății la acest obiectiv prin
cipal, cu măsuri concrete 
menite să asigure respec-

Va
ta 

de 
ales

conducerea 
căi ferate, 
economică 

de

• întreprinderea de industrie locală Petroșani

întrevedere au 
tovarășii Ștefan 

al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
George Macovescu, 

afacerilor externe, 
consilier

Consiliului
ai 
de 

ad-

La 15 
Nicolae 
general 
nist Roman, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
pe. ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Bulgaria. Petăr Mla- 
denov, care face o vizită ofi
cială de prietenie 
n-oastră.

La 
pat
secretar 
trai al 
Român, 
ministrul 
Mircea Malita,
președintelui 
Stat, Nicolae Ecobescu, 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Blejan, am
basadorul României l-a Sofia

Oaspetele a fost însoțit, de 
Spas Gospodo-v, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, 
Nicolae Carnev, ambasador, 
director in Ministerul Aface
rilor Externe, și Stanciori 
Stankov, din partea Secției 
de politică externă și relații 
internaționale a C.C. 
Bulgar.

Ministrul afacerilor 
al R.P. Bulgaria a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășului 
dor Jivkov, 
Comitetului 
t.idului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stal 
al R.P. Bulgaria, un cordial 
salut și cele ma.i bune urări 
de noi succese în construcția 
socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
La rugat pe oaspete să a»

al P.C.

externe 
transmis

To- 
prim-secretar al 

Central ai Par-

dreseze tovarășului Todoe 
Jivkov un călduros salut, a 
dată cu mulțumirile pentru 

' mesajul ce i-a fost transmis 
și cele mai vii urări de suo- 
ces în realizarea măsurilor 
de dezvoltare continuă a 
Bulgariei prietene.

In timpul convorbirii a fost 
subliniată cu satisfacție evo
luția fructuoasă a relațiilor 
dintre cele două partide și 
state, colaborarea și coopera
rea rodnică în diferite dome
nii, in folosul ambelor po
poare.

Dindu-se o înaltă apreciere 
întîlnirilor și convorbirilor 
dintre conducătorii de partid 
și de stat ai Republicii So- 
ialiste România și Republici. 

Populare Bulgaria, s-a expri
mat hotărirea de a se acționa 
pentru transpunerea în viată 
a acordurilor convenite 
cadrul 
dintre 
Ceaușescu și Todor 
spre binele prieteniei 
laborării româno-bulgare. 
întăririi 
liste și a păcii în lume

Au fost abordate, de ase
menea, unele probleme ale 
situației internaționale actu
ale, indeosebi privind securi
tatea europeană șt dezvolta
rea relațiilor de colaborare 
in Balcani.

După întrevedere, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, prietenească, țova ■ 
rășul Nicolae Ceaușescu a re
ținut pe oaspeți la dejun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescg 
si Petăr Mladenov au rost# 
scurte toasturi.

în 
întâlniri 
Nicolae 
Jivkov, 
și co

al 
unității țărilor socia-

recentelor 
tovarășii 

si

Un imperativ major
Colectivul de saiarlați al întreprinderii de 

industrie locală Petroșanii, sub îndrumarea 
permanentă a organizației de partid, a obți
nut ân acest an o seamă de realizări remar
cabile, care s-au concretizat in această lu
nă î'ntr-un bilanț care-1 dau depline satisfac
ții. Planul producției marfă al întreprinderii 
a fost îndeplinit în ziua de 5 decembrie. 
După calculele estimative făcute de servi
ciul de contabilitate, pînă la sfîrșitul
lui se va realiza .peste plan, o producție în 
valoare de 2,5 milioane lei, mai mult cu un 
milion de lei față de cât prevedea angaja
mentul anual. Planul la producția globală 
— un alt indicator principal — a fost înde
plinit ieri, 15 decembrie, creindu-se astfel 
condiții pentru obținerea, pînă la sfîrșitul

anu-

• Atelierul mecanic al
Colectivul atelierului mecanic al E.M. U- 

ricani a raportat^ în ziua de 11 decembrie 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1972 
la toți indicatorii, cu o „zestre11 la capitolul 
economii de materiale și de energie electri
că de peste 70 mii lei. In acest an colecti
vul atelierului, din rînduirile căruia s-au e- 
videntiat forjorul loan Iacob, strungarul Au
rel Cristea, sudorii Arpad Molnar și Spira- 
che Angheloin, lăcătușii Iosif Kiss, Ion Sziko-

lunii, a unei producții suplimentare de 
1 500 000 lei, fată de angajamentul anual la 
indicatorul respectiv de 700 000 lei. De ase
menea, au fost realizate, tot la 15 decembrie, 
sarcinii® de plan ale unității la producția 
marfă vândută și încasată.

Atelierele de tîmplărie și tapițerie din Pe
troșani și tîmplăria și atelierul mecanic din 
Livezeni au adus cele mai substanțiale con
tribuții la realizarea
sarcinilor de plan ale întreprinderii, iar pînă 
la sfîrșitul anului se apreciază că vor putea 
realiza suplimentar produse în valoare de 
1 550 000 lei.

PROGRAMUL Corelarea strînsă

înainte de termen a

Marcel TRIFAN, 
corespondent

El. Uricani
ra, Ion Pavel, tinichigiul Martin Pethue și 
alții, a asigurat la timp confecționarea piese
lor de schimb și efectuarea reparațiilor capi
tale și curente necesare diverselor utilaje, 
iar încununarea eforturilor sale pentru înde
plinirea angajamentelor luate in întrecerea 
socialistă o reprezintă onorarea sarcinilor de 
plan pe 1972

de instruire a propagandiștilor
a gîndirii 

cu cerințele
*

fronturilor

tehnice
mecanizării
de abataj

In ziua de lunî, 18 de
cembrie, ora 17, în sala 
mare a clubului Centralei 
cărbunelui Petroșani, va 
avea loc instruirea propa
gandiștilor din învățămîn- 
tul de partid și ideologic 
al cadrelor didactice.

Se vor prezenta în 
ța propagandiștilor i 
toacele materiale: 
ce rezultă din 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie a.c. pen
tru colectivele de muncă 
din municipiul nostru, mă
suri aprobate de conduce-

fa- 
urmă- 

„Saicini 
lucrările

rea superioară de partid 
și de stat specifice activi
tății mineritului din Valea 
Jiului în scopul creșterii 
eficienței economice ; „Im
portante probleme cuprin
se în hotărîrea Conferinței 
organizației municipale de 
partid din 10 decembrie 
a.c.“ și „Consultație pe mar
ginea documentelor plena
rei partidului nostru din 
20—21 noiembrie 1972“.

Vor participa la instruire 
propagandiștii întreg
municipiul.

Se poate spune ca deplin 
temei că una din problemele 
cu un stagiu mai îndelungat 
pe agenda de lucru a Văii Ji
ului și, totodată, de perma
nentă actualitate a fost și ra- 
mîne cea legată de mecaniza 
rea lucrărilor din subteran, 
( a o cale certă, sigură de spo 
rire a productivității muncii. 
Vizita de lucru a, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Valea 
Jiului, indicațiile prețioase 
date cu acest prilej și, mai 
recent, expunerea secretarului 
general al partidului la Plena 
ra Comitetului Central al 
P.C.R.. spiritul, ideile și sarci 
nile ce decurg din expunere 
au așezat problemele mecani-

zării lucrărilor din subteran 
pe un loc de însemnătate ma
joră, Ie oferă prioritate astfel 
incit progresele realizate, în 
sporirea producției de cărbu
ne și a productivității mun
cii să fie temeinic consolida
te, să fie de durată. In con
textul acesta este nu numai 
pe deplin justificat, ci și ab- 

..solut necesar ca organele si 
organizațiile de partid, condu
cerea centralei cărbunelui 
factorii de 
exploatările

si 
răspundere de la 
miniere să caute

M.

(Continuare iu pag. a 8-ai
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cu 20 de zile mai devreme.
llie COANDRĂȘ 

corespondent
DUMBRĂVEAND

Ni se dau Pană la «na

transportul în comun
fiLa ce-or

îautobuzulde

rupe... lanțul! pag, a

devreme

îl
dî

s-ar

ne 
să

Cimpa. 
pornesc

ale 
ta

sosirea aut.o 
încă vreo ’10 
plecarea spre 
data aceasta 

nr. ?l HD

aștept .foarte 
uneori chiar 
și pentru ca

so- 
(nr. 
co

poii

ziarului 
roșii"ciroula- 

poate 
in Pia-

pîndind
ru sufletul

huni
Nu 
de altul.
De s-ar

Anchetă realizata de 
reporterii

..Steagul

Autobuzul ge- 
și în cele din 
lâsînd însă în 
călători care

Adevăratul puls al 
tiei autobuzelor I.G.C. 
fi „simții' ru ușurință

La „î

buzna...
nireaffî cu

înflorește o speranță (,,et 
vine 

surpriza dau buzna autobu
zele... în grup compact I

A

In pagina a 2-a

S-ar ti cuvenit sa începem rubrica de față odata cn no
ul an. Nu e vina noastră că ne-am grăbit și i-am semnat 
certificatul de naștere pe... traseele transportului în comun. 
Prea am primit multe scrisori și telefoane pe această temă.

Am fost ieri între orele 14—17 — și vom fi în fieca
re săptămînă în alt loc-+- prezenți incognito pe nrmele scri
sorilor dumneavoastră prin stații și autobuze (Ce păcat că 
n-au fost cu noi și tovarășii din conducerea întreprinderii 
de gospodărie comunală. Ne-ar fi scutit de niște concluzii).

Ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am întîlnit ?
In cele ce urmează:

respectă programul. Seara, 
la întoarcerea de la serviciu, 
pățesc de cele mai multe ori 
la fel.

...Lonea, stația terminus. 
Așteptăm aproape o jumătate 
de oră pînă la 
buzului și apoi 
minute pînă la 
Petroșani. De 
sîntem în mașina 
1664 și primul nostru ’ inter
locutor este prof. Ioan Dai-

(nr. 31 HD 3481 și ru. 31 HD. 
>482). Aproape goale I In di
recție inversă, între 14,44 și 
14.46 trec... trei autobuze... Cînd 
încep să treacă, apoi trec 1 
Următorul ? Exact c’upă... 
minute (cronometrate 1) 
sesc alte două autobuze 
1565 și nr. 888). Ce 
legi sînt șoferii ' 
să-i... desparți unu) 
sub nici o formă... 
rupe odată ..lanțul".

In locul clasei tradiționale 
CABINETUL ȘI LABORATORUL ȘCOLAR

Unul dintre aspectele modernizării în
vătămîntului în școlile din Valea Jiului 
este dat de efortul de a se amenaja ca
binete și laboratoare școlare care oferă 
posibilități sporite de muncă indepen
dentă pentru elevi, coordonați de profe
sori. Realizări remarcabile în această pri
vință au fost obținute de către Liceul din 
Vulcan unde, după înființarea laborato
rului lingvistic, au fost amenajate cabi
nete de biologie și geografie, fizică și 
chimie. In această perioadă se lucrează 
la un cabinet de literatură, cu o concep
ție funcțională, pedagogică și estetică. In 
el vor putea învăța 38 de elevi după me
tode moderne, care sînt asimilate și uti-

lizate de profesori. Trebuie precizat, fiind 
un fapt pozitiv, că aceste creații de inte
res școlar se datorează munciii elevilor și 
cadrelor didactice, o contribuție substan
țială avînd-o activitățile tehnico-produc- 
tive (atelierele de tîmplărie, strungărie, 
lăcătușerie, croitorie). Printr-o mai judi
cioasă distribuire a spațiului, prin înzes
trarea sistemului de instruire școlară cu 
aparatură audio-vizuală și, mai ales, prin 
folosirea unor metode și procedee didac
tice noi, la Liceul din Vulcan și alte școli 
din Valea Jiului se realizează, în mod 
consecvent, progrese în acest proces am
plu de modernizare a învătămîntului, de 
accentuare a funcției sale formative.

I

asigurări că...
Da ora cînd redactorii zia

rului se aflau răspîndiți pe 
arterele de circulație a au 
tobuzelor din municipiu, am 
avut o convorbire cu șeful 
secției transport în comun al 
LG.C. Petroșani, tov. Gheor- 
ghe Scarlat.

— Ce măsuri ați luat pen
tru a se preveni perturbați- 
ile în funcționarea transpor
tului in comun, in deservi
rea populației pe perioada 
iarnă ?

In ce ne 
secția de 

com-un. socotim 
tot ceea ce e 
punct de vedere 
organizatoric 
iarna să nu 
ca autobuzele 
ca din garaj in 
le stabilite tar 
tregul mers 
noastre să decurgă normal. 
Avem asigurate condițiile teh
nice pentru pornirea, alimen
tarea. dimineața, a autobuze
lor pe ger.

Există, de asemenea, pus la 
punct un sistem de infor
mare traseu-garaj, prin con
ducătorii auto de pe autobu
ze și prin controlorii aflați 
pe rețea, despre orice oprire 
a autobuzelor pe trasee, des
pre orice dereglare interveni 
tă în desfășurarea transpor
tului în comun, astfel că în 
orice moment sîntem în mă
sură să cunoaștem eventua
lele întreruperi apărute în 
circulația autobuzelor pe tra
see, să intervenim operativ 
pentru rezolvarea depanărilor, 
înlăturarea deficiențelor și 
readucerea la normal a trans
portului.

N. B. Așteptăm confirmarea 
asigurărilor de la brigada <te 
reporteri.

privește pe 
transport în 
că am făcut 
necesar din 

tehnic și 
pentru ea 
„doboare", 
poată ple-

cuTSă la cre
pe trasee în 

al mașinilor

V M ■sa vii

Ora 14,30. Urcăm în auto
buzul nr. 31 HD 3331 care 
pleacă spre Cimpa. Oamenii 
vin de la mină, de la tîrg, 
de la școajă... 
me de lume, 
urmă pleacă 
stație cîțiva 
n-au mai încăput. Miulți din
tre cei care au reușit să pă
trundă, cer bilete pînă la... 
Petrila. „Din pricina acesto
ra, îl auzim pe șofer, nu pot 
să se urce in cursă alții care 
ar fi 
dăm 
dacă 
Cine

— Circulați des cu această 
cursă ?

Interlocutorul nostru, 
ian Negreanu. salariat 
E. M. Dîlja. ne răspunde:

— Zilnic. Locuiesc în Cim
pa. Am multe necazuri cu 
cele două autobuze oare cir
culă pe această linie. Dimi
neața trebuie să fac drumul 
pe jos de la Cimpa la Lo- 
nea. fiindcă autobuzele nu

mers pînă la capăt11. Ii 
dreptate, ce te faci însă 
cele de Petrila nu vin ? 
va răspunde ?

■Tra
in

chici de la Școala generală 
nr. 2 Donea :

— In general 
mult în stații, 
30 de minute, 
să nu ajung tîrziu la școală 
vin cu mult înainte la... în
tâlnirea cu. autobuzul Petro
șani-Donea.

Dinspre Uzina de utilaj mi
nier înspre centrul orașului 
Petroșani „curge" liniștit șu
voiul celor ce abia își înche- 
iaseră ziua de lucru. Oare, 
de ce nu așteaptă nimeni au
tobuzul ? întrebarea găsește 
un răspuns urgent. In sta- 
tâe la U.U.M.P. —- 18 viitori 
călători așteaptă. Da ora 14,25, 
autobuzul de Doinea, cu 
31 HD 968... nu oprește, 
trăm în vorbă cu cîțiva 
tăț.en-i : ..De 17 minute 
mai oprit aici nici un autobuz... 
Ce) de Lonea nu staționează 
niciodată... Da orele de vîrf, 
autobuzul loca! „Piața Victo
riei11-, Aeroport" ar trebui 
să-și prelungească traseul pî
nă la uzină... Dimineața așa e... 
După 11 minute, autobuzul 31 
HD 3617 de la Lonea oprește în 
stație. Dar'... se deschide doar 
ușa din față. Da ora 14,45 so
sește, in sfirșit, și mult aștep
tatul autobuz Petrila-Aero
port (nr. 31 HD 821). In mi
nutul următor •— surpriză 
alte două autobuze similare

ta Victoriei din Petroșani. 51 
acest puls oscilează...

Ora 14,20. In stația pentru A- 
oroport, o singură persoană. So
sește un autobuz Piața Victo
rie — Aeroport. După puțin 
timp, un altul. Dar, ciudat lu- 
i ru, nu-și face apariția nici 
un... Petrila — Aeroport. In 
sfârșit, iată unul, ba nu, dpuă, 
apoi al treilea, precedate și 
urmate de Piața Victoriei — 
Aeroport. La ce s-or fi îngră
mădind așa ? Și astfel se face 
că, tam-nesam, avem la dispo
ziție cinci mașini. Pe alese. 
Celor de la Petrila (31 HD 3451; 
31 HD 1645; 31 HD 821; 31 HD 
3482) se pare că nu Te priește 
solitudinea. De aceea apar în 
stoluri precum cocorii. Să nu 
se rătăcească... Era ora 14,50. 
.Alte apariții aidoma, la 15,20. 
„Rar,- dar pe ales" — remar
ca un călător, precipitîndu-se 
spre urcare. In stația către 
Petrila se afla două alternati
ve : daca nu vine ce) de la A- 
eroport, omul; 
priza, aleargă 
gură pentru a se urca in 
de Lonea sau 
ror motoare 
fixă (ea de altfel, și cele de 
Anjnoasa și Uricani).

In Piața Victoriei excesul 
este evident — cînd pre.a mult, 
cînd prea puțin. Frigul se 
strecoară pe sub' haine... , De 
după colt se - aude un 
tor, 
e !”), dar pălește. Apoi

(Continuare m
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Clubul

iterară

născut

Un nou lăcaș
de vină este Lingură de lemn de cultură

un
de 

însă 
în-

A se vedea
I. Mătăsaru.

urmă co-
formații

form ație 
cu ade- 
lupenean 
celelalte

Petrila. ,^ro
ii u au o idee 

încercați 
modernă,

între
bi ne 

pe facto- 
această

în Vulcan

în case 
porți 

de tint.
ți

strachină de lut 
vă sărut prin mina sărutată 
a străbunilor ce s-au născut 
aici cu munții deodată.

tineretului

in activitatea cultural-educativâ a Văii Jiului

Cu cîțiva ani în 
rurile — odinioară 
artistice larg răspîndite — 
au căzut într-o nejustificată 
desuetudine. Tradiția lor însă 
a renăscut, de data aceasta 
la cu totul alte, dimensiuni, 
și drept dovadă peremptorie 
în acest sens este concursul 
„Cîntare patriei", a cărui 
prestigioasă desfășurare o 
urmărim biluniu- pe micile 
ecrane. Mulți se vor fi între
bat de ce la acest concurs nu 
participă nici o formație co
rală din Valea Jiului, unde 
încă acum un deceniu existau 
numeroase coruri de netăgă
duită valoare. Ne-am 
bat și noi — sau mai 
zis am întrebat — 
rii răspunzători de 
stare de lucruri și am ajuns 
la concluzia că 
întîi și întîi dezinteresul pen
tru astfel de formații care — 
e drept — nu prea aduc ve
nituri bănești, așa cum se în- 
tîmplă. de pildă, cu forma
țiile de muzică ușoară și 
populară.

Dar să vedem mai bine în 
ce stadiu se află aceste for
mații în momentul actual în 
municipiul nostru. Deooam- 
dată, doar două cluburi se pot 
mîndri cu astfel de formații. 
Este .vorba de cluburile din 
Petrila și Lupeni. La Petrila 
există cel mai vechi cor din 
Valea Jiului. Vîrsta sa a de
pășit patru decenii. La 
moment dat și acest cor de
venise o... amintire dar, în 
ultimul timp, repetițiile au 
fost reluate și totul se pare 
că a reintrat în normal. Ceea 
ce așteptăm însă din partea 
lui este mult mai mult decît 
simpla șa existență : îi dorim 
o prezență activă, de presti
giu. așa cum se cuvine pentru 
o formație cu un astfel de 
trecut.

La Lupeni corul numără 
115 persoane, pe hîrtie. însă 
pentru că în realitate la re
petiții și la Spectacole parti
cipă în jur de 80—90 de co
riști. Oarecum, e bine și așa. 
Majoritatea coriștilor sînt 
mineri, cadre didactico, func-

ționari. Dm martie de 
există efectiv, acest cor 
apărut în cîteva spectacole 
prezentate la Lupeni, Petro
șani, Hunedoara și Deva. Pînă 
în prezent această 
este singura activă 
vânat. Acum, corul 
repetă alături de 
formații ale clubului pentru 
definitivarea montajului 
tenar-mu zical „ Repub 1 i că 
slăvim".

La clubul sindicatelor 
Vulcan, unde în general 
desfășoară

din 
se 

o bună activitate 
artistică, exista înainte de 
vacanța școlară formația co
rală a cadrelor didactice. 
Exista, zicem, pentru că a- 
cum se pare că s-a autodes- 
ființat. După cum ne mărtu
risea directorul clubului, aici 
se intenționează crearea unui 
cor de cameră dar cu toate 
că s-a făcut apel la comite
tele sindicale și 
U.T.C. de la E.M. 
prepanația Coroești, 
de stîlpi hidraulici etc. 
trimită tineri în vederea 
nei selecții vocale, pînă 
cum nu se poate vorbi de 
sprijin efectiv.

Cam la fel stau lucrurile 
și la Casa de cultură ' din 
Petroșani. La un moment dat 
se părea că, în sfîrșit, efor
turile pe linia închegării u- 
nei formații corale la Petro
șani vor fi. încununate 
succes. Realitatea este 
alta: din 270 de coriști 
scriși inițial, la ultima repeti
ție s-au prezentat... 17. Am 
aflat și aici ca și la Vulcan 
de intenția de a se închega 
o formație corală de came
ră, numai că la Casa de cul
tură această intenție are toa
te șansele de a se realiza 
deoarece repetițiile cu forma
ția în cauză au și început.

In restul localităților nu 
se întrevede nici o „rază de 
speranță" în favoarea coru
rilor. Nedumirește în mod 
deosebit faptul că nici chiar 
la Institutul de mine din Pe
troșani, unde există destui 
coriști potențiali și unde nu 
se pune ca în alte părți pro-

comitetele 
Vulcan, 
Fabrica 

să 
u- 
a- 

un

blema „mobilizării" lor, 
s-a întreprins mai nimic, 
afară de faptul că în ultime
le zile a fost chemat un pro
fesor de muzică dar. nespri
jinit de nimeni face și el ce 
poate, adică, nu face nimic.

In Valea Jiului, în afară 
de cluburi și cămine cultu
rale, își desfășoară activita
tea și numeroase întreprin
deri și instituții mari, cum ar 
fi exploatările miniere, pre- 
panațiile, „Viscoza" Lupeni, 
U.U.M.P., T.C.M.M., organi
zațiile comerciale locale ș.a., 
fiecare cu sute și mii de an
gajați. Ce fac comitetele de 
sindicat și de U.T.C. din a- 
ceste întreprinderi și institu
ții pentru antrenarea sala- 
r taților la activități cultural- 
educative ? Dacă nu se stră
duiesc să realizeze formații 
artistice și — implicit corale 
— proprii, cel puțin să spri
jine efectiv intențiile în a- 
ceastă direcție ale cluburilor 
și căminelor culturale.

După cum se poate vedea, 
situația formațiilor corale din 
municipiul nostru nu este 
deloc strălucită și, în orice 
caz, nu diferă prea mult dc 
cea existentă cu un an în 
urmă cînd ne-am mai refe
rit în coloanele ziarului nos
tru la această problemă. In 
afara tuturor motivelor, mai 
mult sau mai puțin obiective, 
invocate pentru justificarea 
acestei situații, nu putem să 
reținem cu adevărat decît o 
cauză : dezinteresul, cum a- 
firmarn și mai sus. Noroc că 
în Valea Jiului există totuși 
o mișcare corală foarte acti
vă oare aparține însă... copi
ilor. Zilele acestea, în Petro
șani, va avea loc fazia pe mu
nicipiu a concursului 
țean „Copiii cîntă patria 
partidul" la care

• cipa zeci de coruri 
Este, credem, un

jude- 
Și 

vor parti- 
școlare. 
răspuns

concret dat de copii adulți- 
lor care au uitat de farmecul 
și desfătările spirituale pe 
care le oferă cîntecul coral.

I. MĂTĂSARU, Vulcan. Sînt 
cîteva sclipiri în versuri
le dv., mai ales în cele din 
poezia „însemne", din neferi
cire, însă sufocate de stufozi- 
tăți, cuvinte banale, rime pla
te. Oricum, ideea e frumoasă. 
Așteptăm și alte încercări.

A. CAUCAR, Petroșani. Din 
tot ce ne-ați trimis 
nut pentru această 
poezia „Geneza" :

Străbunii mei s-au 
cu munții deodată
și au crescut cu pinii 
din pământ și piatră. 
De aceea lucrurile rămase 
din inimă de pin ne sint, 
legendele cioplite 
și împodobite în

SIMION C. Vulcan. N-am 
înțeles nimic din epistola dv. 
Reveniți cu o scrisoare bătu
tă la mașină.

R. P. Petroșani,
, răspunsul dat lui

N. DRĂGHICI, 
zele" trimise 
conducătoare clară, 
o manieră pretins
de a trece de la un fapt la 
altul, fără motivări logice, a- 
lăturînd și intersectînd pla
nuri disparate ș.a.m.d. încer
cările dv. rămîn însă exteri*- 
oare, nefiind reclamate expres 
de conținut. Sfatul nostru es
te să vă familiarizați mai în
tîi cu procedeele prozei cla
sice și numai după ce vă în
cercați în această manieră să 
abordați și „scriitura" moder
nă. Oricum, mai reveniți.
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4 Editura muzicală
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titluri de lucrări tipărite 
activitatea Editurii mu- 
ani de existență, eveni- 
sărbătorește zilele a-ces- 
lîngă Uniunea Compozi-
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Peste 6 500 de 
exprimă laconic 
zicale în cei 15 
ment pe care îl 
lea. înființată pe 
torilor, dintr-o necesitate resimțită în via
ța culturală a țării noastre, editura și-a 
lărgit cu timpul aria de cuprindere, tipă
rind astăzi lucrări din cele mai diferite 
compartimente ale muzicii. Preocuparea 
sa principală a constituit-o, de-a lungul 
celor 15 ani, editarea creațiilor valoroa
se ale compozitorilor și muzicologilor ro
mâni. In acest sens se cuvine remarcată 
publicarea operei integrale a iluștrilor 
ompozitori George Enescu, Mihail Jora, 

Paul Constantinescu, a primelor două vo
lume din seria de „Opere" ale lui Con
stantin Brăiloiu. Lucrări ale înaintașilor 
muzicii noastre, ale celor mai de seamă 
reprezentanți ai școlii muzicale românești, 
pînă la creațiile recente, ale compozito
rilor de astăzi au văzut lumina tiparului 
in această perioadă. Este vorba de lu- 
rări, aparținînd tuturor genurilor muzicale, 
ilustrînd stiluri și personalități diferite 
— operă, operetă, balet, muzică simfonică 
și vocal-simfoniică, muzică de cameră, co
rală, ușoară, cîntece de masă, lu.crări de 
istoria muzicii, eseuri, monografii, studii, 
volume de memorialistică, multe dintre

aceste realizări fiind cunoscute și din
colo de hotarele țării.

Paralel cu aceasta, în Editura Muzica
lă au apărut și o serie de traduceri din 
literatura de specialitate, printre care la 
loc de frunte se înscrie seria volumelor 
dedicate de Romain Rolland marilor e- 
poci creatoare ale lui Beethoven.

Și sub raportul prezentării grafice, car
tea muzicală românească a făcut sensi
bile progrese. In această privință, o do
vadă o constituie medaliile și diplomele 
pe care o serie de cărți și partituri ro
mânești, cum sînt acelea semnate de 
Theodor Grigoriu, Marțian Negrea, Mir
cea Neagu etc., le-au obținut în cadrul 
concursului „Cele mai frumoase cărți", 
la Expoziția de artă a cărții de la Leipzig 
și cu alte prilejuri.

Potrivit 
zicală a 
culturale 
tării.

Pentru 
de la proclamarea Republicii, editura a 
și tipărit, în semn de omagiu, un album 
de coruri intitulat „Patria mea, frumoasă 
Românie", o culegere de cîntece pentru 
tineret, alta pentru pionieri și școlari, 
reunind lucrări străbătute de un cald pa
triotism.

specificului său, Editura Mu- 
fost prezentă la manifestările 
cinstind marile evenimente ale

aniversarea unui sfert de veac

(Agerpres)
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Nu dâ mîinilor de fel răgaz.

Litere de foc, cu

Le culege...

Se trezește

Gîndul meu

Sau cind în

fructe coapte,

Floarea

ori de

din

pervaz

cite ori

se-apropie

amiază,

timid,

marii sori,

Nasc dintr-un cuvint

sincer, torid,

Prins pe degetele

cu cerneală,

o petală !...

loan CHiRAȘ
membru al cenaclului literar] 
„Meșterul Manole" Petroșanii

PROVINCIALII
— Producție a studiourilor americane, 1969 —

comedii 
care 

cuplu de 
— Geor- 

- ca- 
unde 
să-și 
vice-

Scenariul acestei 
prezintă peripețiile prin 
trec doi soți. ,Un 
provinciali din Ohio 
ge și Gwen Kellerman - 
re pleacă la Nev York 
George, avansat, urmează 
ia în primire postul de 
președinte al unei firme.

Călătoria spre mult visata 
metropolă — unde îi așteaptă 
o cameră rezervată la „Wal
dorf Astoria" și cina la un 
mare restaurant — ia o tur
nură neprevăzută. încă de la 
început sînt obligați să ateri
zeze Ici Boston și să continue 
drumul cu trenul. După chi
nul îndurat într-un tren tixit, 
ajung la New-York la 
noaptea, pe ploaie in 
grevă a salariaților din 
britate și transporturi, 
vînd taxi ei trebuie să 
gă pe jos pînă la hotel, unde 
găsesc camera ocupată. Obo
siți și enervați încap pe mîna 
unui escroc care se oferă să 
le facă rost de o cameră și, 
profitînd de credulitatea lor, 
le ia toți banii. Reclamația la

ora 2 
plină 
salu-
Nea-

mear-

poliție nu rezolvă nimic, dim
potrivă complică situația. La 
ora 4 ajung epuizați în Cen
tral Park unde adorm sub ce
rul liber. Deși nici în dimi
neața zilei următoare nu-i o- 
colesc ghinioanele, ca și cum 
ar fi existat o conjurați ' a 
întregului oraș împotriva lor, 
George reușește totuși să se 
prezinte la timp la întîlnirea 
fixată de superiorul său. A- 
cum totul decurge perfect: i 
se confirmă numirea, salariul 
îi va fi mărit, va primi un 
apartament luxos. Dar Geor
ge refuză postul preferind să 
se întoarcă în liniștitul Ohio. 
Nu și-a imaginat însă că a- 
vionul poate fi deturnat...
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In urmă cu trei luni, pe o clădire primenită recent, din 
Vulcan, niște băieți așezau o tablă pe care scria mare, cu 
litere în relief: „Clubul tineretului". De atunci, în acest 
oraș funcționează două cluburi: cel amintit și cel aparți
nînd. sindicatelor, ambele oferind tinerilor — și nu numai 
lor — un cadru adecvat de educație politică și artistică, dc 
petrecere a timpului liber în mod uti.l și plăcut.

Noul dub a fost amenajat, după cum aveam să aflăm, 
de către ti.nerii de la Fabrica de stîlpi hidraulici din loca
litate, intr-o clădire care de mai bine de doi ani era pără
sită, fără uși și ferestre, fiind amenințată cu demolarea. 
Am fost la F.S.H. pentru a discuta cu unul din inițiatorii 
acestui dub, inginerul Dumitru Crăciun, conducătorul fa
bricii, pe care l-am găsit intr-una din secții printre oa
meni și mașini dind indicații, observîtui cu atenție proce
sul die producție.

— Vă rugăm să ne spuneți cum s-a născut ideea unui 
astfel de club ?

— In fabrica noastră lucrează numeroși tineri cărora 
am dorit să le oferim un perimetru de educație și recreere. 
Am solicitat în acest sens vechea clădire a policlinicii, care 
ne-a fost repartizată de către consiliul popular orășenesc, 
și uteciștii noștri au consumat aici numeroase zile de mun
că voluntară pentru a o transforma în club. De trei luni 
în cadrul noului club se desfășoară o activitate din ce în 
ce mai bună, cu participarea a tot mai multor tineri, fapt 
care ne întărește părerea că s-a procedat bine prin mate
rializarea acestei inițiative.

— Cum ii ajută conducerea fabricii pe beneficiarii nou
lui club ?

— Concret, acordîndu-le permanent sprijinul în reali
zarea celor ce și le-au propus și cînd afirm aceasta am în 
vedere atît sumele cheltuite pentru dotarea cercurilor, cît 
și ajutorul dat de cadrele noastre în desfășurarea unora 
dintre acțiuni.

In momentul de față clubul de care vorbim are secții

de metailoplastie, cineclub, sculptură, și foto cu perspecti
ve de a se înființa și altele in viitorul apropiat. De aseme
nea, activează deja aici o formație de muzică ușoară și d 
brigadă artistică de agitație.

De la Oscai Simonis, tehnician la această fabrică, cu] 
noscut de cititorii noștri în calitatea sa de conducător al 
cineclubului „Amafilm" Lupeni și actualmente și conducă
tor al cineclubului din cadrul noii instituții vulcănenel 
primim și alte amănunte despre activitatea din cadrul cer-, 
curilor, despre intențiile care urmează să prindă viață. 
Astfel, la cercul foto aflăm că s-au realizat, cu sprijinul 
clubului sindicatelor clin Vulcan, zece fotografii de mari 
dimensiuni pe tema autoutilării F.S.H. care au participat 
la expoziția „Inovații și autoutilări" orgaiiizată la Motru 
pe toată ramura minieră. Acest cerc execută fotografii pen
tru dosarele de inovații, pentru documentația tehnică și pa
noul inventatorilor etc. Acum, fotoamatorii lucrează la un 
nou set de zece fotografii de mari dimensiuni, continuînd 
seria celor expuse la Motru, și ilustrînd eforturile deosebit! 
de fructuoase depuse pentru autoutilarea fabricii. In ca
drul cineclubului au și fost realizate două scurte filme. 
Interesant este faptul că unul din aceste filme surprinde 
pe peliculă tocmai momente din timpul muncii patriotice: 
pentru amenajarea clubului. „Avem de gind să-l conti-l 
nuăm — ne spune Oscar Simonis — inregistrînd periodic, 
pe peliculă diverse aspecte reprezentative din activitățile, 
clubului nostru". Celălalt film are ca temă o excursie a 
uteciștilor din fabrică la Porțile de Fier. In pregătire se 
află un film tehnic privind fabricarea, exploatarea și între
ținerea elementelor de susținere hidraulică în subteran, 
film care va fi proiectat in cadrul exploatărilor miniere 
pentru instruirea personalului care lucrează cu stîlpi hi
draulici. Alt film aflat în lucru se intitulează „Stadiul ac
tual al cabinetelor de științe sociale din orașul Vulcan" și 
va fi realizat cu concursul Cabinetului municipal de partid

Și la cercurile de artă plastică s-au înregistrat deja 
unele succese. In fața clubului au fost așezate două statui' 
din beton care, în curind, vor fi îmbrăcate în metal. După 
cum ne spunea ing. Crăciun, tinerii sculptori de aici și-au 
propus un proiect foarte generos și anume să planteze in 
parcurile orașului statui care vor fi metalizate in cadrul 
secției de specialitate a fabricii. De asemenea, au mai fost, 
realizate aici numeroase lucrări de metaloplastie, iar actual
mente membrii cercului lucrează la un mare panou agitato
ric reprezentind ideile de bază ale Conferinței. Naționale 
a P.C.R., care va fi așezat în oraș.

Am relatat doar citeva din succesele înregistrate în 
timpul scurt trecut de la deschiderea clubului, pentru a e- 
xemplifica entuziasmul tinerilor care activează in cadrul 
său. Credem că exemplul lor și al sprijinului pe care tl 
primesc din partea conducerii F.S.H. poate și trebuie să fie 
urmat de către alți tineri și de către alte conduceri ale u- 
nor întreprinderi și 
in scurt timp să se 
rețea de cluburi ale 
versă, interesantă și

instituții din Valea Jiului, pentru ca 
creeze, peste tot unde sînt condiții, o 
tineretului cu o activitate cit mai. di 
educativă.

Pagină realizată de

CONSTANTIN PASCU

Activități ale clubului

sindicatelor din Lupeni
eschise eu mai 
bine de două luni în 
urmă, cursurile Uni

versității populare sînt frec
ventate acum de sute și sute 
de oameni de toate vîrstele, 
dornici să-și completeze cul
tura generală și de speciali
tate. Pentru a afla opțiuni
le și dorințele lor Casa 
cultură, în

. funcționează 
cursurilor, a 
tionare oare 
din timp unui mare 
de solicitanți, rugați fiind să 
răspundă care dintre cursuri
le preconizate a se înființa 
le trezește interesul și din ce 
considerente. Au fost primite 
sute de răspunsuri pe baza 
cărora au fost stabilite cursu
rile și modalitățile cele mai 
sdecvate de transmitere a cu
noștințelor. Intre 
cursuri amintim : 
Ielele lumii", 
muzicală", „1 
plastice", 
românesc", 
inonautică' 
familie" ș.a. Printre 
le ale căror debut a 
nunțat pentru acest 
studii menționăm 
„România 
„Prietenii
portament", „Prietenii

de 
cadrul căreia 

majoritatea 
întocmit ches- 

au fost trimise 
număr

aceste 
„Pe para- 

„Enciclopedie 
Istoria artelor 

„Istoria teatrului 
„Astronautică-cos- 

. „Pedagogia în 
noutăți- 
fost a- 
an de 

cursurile 
con te m porană “, 

cărții", ..Etică com -
tradi-

țiilor populare". Despre a- 
ceesta din urmă, înființată 
săptămînâ trecută, prof. Gh. 
Popa, conducătorul cursului, 
ne mărturisea într-o convor-

In afară de cercurile amin
tite, și care după cum se poa
te observa au mai mult un 
profil de cultură generală, în 
cadrul Universității populare

mană, engleză și rusă predate 
de profesori cu o bogată ex
periență didactică.

Recent a avut loc tot 
cadrul acestui organism, des-

îți

UNIVERSITATEA POPULARA
modalitate eficientă de afirmare

a activității cultural-educative
de masă

bire recentă că își propune 
atît o inițiere în folcloristica 
română cit și o amplă acțiu 
ne de culegere și valorificare 
a folclorului local în specta 
cole ale formațiilor de la 
cluburi, cămine culturale, 
școli, în culegeri și monogra
fii tipărite.

activează, ca în fiecare an, 
cursuri cu caracter practic, 
de croitorie — modă, foto, 
construcții radio și TV, de
sen tehnic, la care s-au în
scris un foarte mare număr 
de oameni. La fel de 
ventate sînt cursurile 
limbi străine : franceză,

chiderea festivă a 
mcmt clubului" 
pînă în prezent de peste 
de tineri îndrăgostiți de 
zică. Acest cerc muzical

frec-
de

ger-

„Experi- 
frecventat 

30 
mu- 

va
organiza schimburi de benzi 
de magnetofon și plăci, audi
ții muzicale. întîlniri cu 
membri ai unor formații mu-

zicale cunoscute, cu muzico
logi și critici muzicali etc. 
Se preconizează, dc asemenea, 
înființarea în continuare a 
unui club „Femina", a unui 
club al tineretului ș.a.

Demn de menționat este 
faptul că multe din cursuri
le amintite funcționează pe 
lîngă cluburile sindicale din 
toată Valea Jiului, oferind 
astfel posibilități largi de par
ticipare unui mare număr de 
tineri și vîrstnici, Ca și în 
anii precedenți cursurile Uni
versității populare sînt pre
date dc specialiști din între
prinderile, instituțiile și șco
lile municipiului nostru, cu 
aportul unor cunoscuți oa
meni de știință și cultură din 
Capitală și din alte centre 
științifice ale țării. Deja, în 
scurta perioadă care s-a 
scurs dc la deschiderea Uni
versității. la aceste cursuri 
au participat academicieni, 
profesori universitari, repu- 
tați oameni de cultură și ar
tă, scriitori din 
care au 
1ud ine 
tor invitații. In primul 
mestru al anului viitor aces
te vizite vor fi mai dese, spre 
cîștigul sutelor de cursanți 
din cadrul acestei universități 
cu adevărat populare.

București
răspuns cu prompti- 
și solicitudine aces- 

tri-

S3
® Știința 
conducerii

lian Olariu, a poposit Ia Lu
peni. Ea a fost deschisă 
holul clubului sindicatelor 
a fost deja vizitată de 
mare număr de salariați 
minei.

in 
Și 

un
□i

Lupeni, 
U.T.C. 

ediție a 
Va 

,Cum ne

Astăzi 16 decembrie, ora 
16, în sala de apel a minei 
Lupeni, clubul sindicatelor 
din oraș, in colaborare cu co
mitetul sindical de la E.M. Lu
peni, organizează 
pe tema științei 
Expunerea poartă 
portul șefului de 
al maistrului la
locului de muncă". Va urma 
un program artistic in cins- 
stea minerilor.

® Medalion
o expunere 
conducerii, 
titlul : „A- 
schimb și 

organizarea

• Grafica
militantă

După ce a fost prezenta
tă în holul Casei de cultu
ră din Petroșani și în sala de 
apel a minei Lonea, expoziția 
de grafică militantă a artis
tului plastic bucureștean lu-

Miine, 17 decembrie, ora 
10, în sala bibliotecii clubu. 
lui sindicatelor 
va fi organizat 
științific despre 
matician și om
român Spiru Haret. Sînt in
vitați să participe elevii Șco
lii generale nr. 6 din locali
tate.

sala cineclubului din 
comitetul orășenesc 
organizează o nouă 
„clubului actualităților'*, 
fi prezentată tema : „G 
preocupă evenimentul de la 
30 Decembrie ; aportul tine
retului la intimpinarea aniver
sării

In 
seară

Republicii", 
continuare urmează 
de dans.

O

din Lupeni 
un medalion 

marele mate- 
de cultură

• Clubul
actuali
tătiior

decembrie, oraJoi, 21
în cadrul acțiunilor pe linia 
educației moral-cetățenești, în

18,

Invitații
pentru

cîneamatori
Membrii cineclubului „A- 

mafilm" Lupeni participă ac
tualmente la festivalul inter- 
județean de la Arad, în ca
drul căruia prezintă filmele 
„Opțiune”, „Eram copil" și 
„Sens unic"

De asemenea, ei 
invitați să participe 
de 16-17 decembrie 
filmului de amatori
Vll-lea festival al cineaștilor 
amatori de Ia Oțelul Roșu.

au fost 
în zilele 
la gala 

și la al
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Corelarea strînsă a gîndirii tehnice
(Urmare din pag. 1)

cu perseverentă soluții, căi, 
mijloace spre a da, un curs 
alert tuturor aspectelor legate 
de această problemă.

Fără pretenția de a repro
duce aidoma cuvint cu cuvînt 
intervenția făcută la' una din 
plenarele Comitetului munici
pal de partid Petroșani de că
tre directorul general al Cen
tralei cărbunelui, e important 
să reținem ideea pe care a 
exprimat-o atunci : „Cheia
progresului, a sporirii produc
ției și productivității muncii 
în exploatările miniere stă în 
mecanizare și nu în coada io- 
poții". Amintita plenară a Co
mitetului municipal de partid 
a relevat că este absolut ne
cesar ca mai ales inginerii și 
tehnicienii de la centrală, de 
la exploatările miniere, toti 
specialiștii să gîndească te
meinic Ia aceste lucruri, să 
promoveze gîndirea tehnică 
într-o strînsă relație cu cea 
economică, să caute să aplice 
soluții tehnice avansate, teh
nologii noi de lucru.

Cu alte cuvinte, expresia 
clară a lucrurilor a fost urmă
toarea : eforturilor materiale
și financiare făcute de stat 
pentru achiziționarea de uti
lai minier trebuie să li se 
răspundă printr-un concentrat 
eiort propriu local, de a se a- 
sigura funcționarea capacită
ților de producție din dotare 
Ia parametri cei mai inalți, 
de a activiza mai larg con
cepția, căutările proprii, qîn- 
direa tehnico-organizatorică 
și economică spre â găsi și a- 
plica soluții tehnice optime,

de o înaltă eficiență economi
că.

In context, mecanizarea lu
crărilor din subteran implică 
însă abordarea și altor fațete 
ale problemei : necesitatea 
schimbării opticii unora de 
a privi mecanizarea, de a re
plia și activiza „din mers" ca
drele capabile să determine 
un reviriment în această pri
vință, de a scoate din starea 
latentă in care se mai află pe 
alocuri și a valorifica depiin 
energiile și capacitățile crea
toare, competența, pregătirea 
de specialitate, pasiunea pro
fesională a numeroase cadre 
de specialiști și de muncitori 
cu o înaltă calificare profesi
onală.

O evaluare a acestor forțe 
— în interiorul cărora sînt de 
identificat încă mari disponi
bilități și capacități creatoare 
nevalorificate deplin — este, 
credem elocventă. Iată, în ex
ploatările miniere din Valea 
jiului lucrează 610 tehnicieni, 
950 maiștri, 50 de economiști 
cu studii superioare. Stimula
rea prin toate mijloacele de 
către organizațiile de partid 
și conducerile unităților mi
niere a căutărilor întreprinză
toare, spiritului inventiv, pune
rea în valoare a inteligenței 
.și pregătirii cadrelor de spe
cialitate, adică valorificarea 
cit mai grabnică a acestui ex
trem de prețios potențial de 
concepție și gîndire creatoare 
va putea fi și trebuie în mod 
cert rambursată prin rezultate 
în sporirea producției de căr
bune și a productivității mun
cii.

Este deosebit de important

ca liecare din aceste cadre in 
parte să acționeze cu toată 
responsabilitatea pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a. sarcinilor ce i-au fost 
încredințate, să acționeze zi 
de zi, ceas de ceas pentru re
alizarea planului, să urmă
rească stăruitor folosirea la 
indici cit mai inalți a capaci
tăților de producție din dota
re, să asigure revizii, reparații 
de calitate și o funcționare 
normală a tuturor utilajelor ; 
concomitent, însă, inginerul 
trebuie să gîndească ingine- 
rește, să caute soluții și teh
nologii moderne, noi, de mare 
randament, să lie conectat 
tot timpul la sarcinile zilei de 
mîine, la cele de 'perspectivă.

Este limpede pentru oricine 
că problemele mecanizării lu
crărilor din subteran nu se 
rezolvă peste noapte, ele sînt 
deosebit de complexe. Valori
ficarea forțelor locale, a po
tențialului de gîndire tehnico- 
economică existent, a spiritu
lui creator și pasiunii profesi
onale a sute și mii de cadre 
experimentate reprezintă în a- 
cest sens o rezervă internă 
umană ce se cere grabnic re
considerată Ia parametri ma
ximali pe care-i oferă. Și, nu 
în puține cazuri, pornind de 
la această cerință de stringen
tă actualitate va li nevoie de 
combătut comoditatea in gîn
dire a unora, blazarea și spi
ritul rutinier. Rezultatele con
sistente de mîine se cer pre
gătite și prefigurate încă de 
astăzi. Titlul acestor însem
nări ar putea sugera probabil 
în această privință o direcție 
de acțiune.

CONCURS PIONIERESC
Recent, detașamentul de 

pionieri ai clasei a Vil-a. de 
la Casa de copii și școlari 
din Uricani a organizat un 
concurs gen cine știe cîștigă, 
dedicat aniversării de la 30 
Decembrie. Pregătirea minu
țioasă varietatea întrebări

lor, materialul ilustrativ pre
zentat. au contribuit la cu
noașterea trecutului poporu
lui nostru.

Pionierii Irina Ilie. Olivia 
Nergheș, și Ion Niom, au 
dovedit o pregătire temeini
că.

Pană la... transportul în comun
(Urmare din pag. 1)

Ce-ați spune 
dacâ ați fi 
calatori ?

...Petroșani, stația „Mater
nitate"... 31 HD 3233 în pană 
de motor. In fine, pleacă, 
după 20 de minute. ...Plec 
Cu 3422 spre ținta raidului: 
Petrila, stația „Strada mi
nei". Pe toată distanța, șofe
rul discută intens, cinci ochi, 
în ochi, cînd ureche, lîngă 
gură cu o... domnișoară. 
Știu sigur, șoferul cunoaște 
prevederile legii. Dar nu le 
respectă și ne dă emoții...

Ora 14,40. In stația „Strada 
minei", 25-30 de călători, majo
ritatea mineri. Așteaptă au
tobuzul pentru Petroșani. Mă 
adresez la întîmplarc.

...Pierdem ce] puțin două 
ore cu drumul pînă la mină 
și întoarcerea acasă, la Petro
șani — spune vagonetarul 
Victor Otvos. Așa-i și noap
tea și dimineața cînd venim 
la șut...

Iată sosesc deodată două 
autobuze de Petroșani, unul 
complet gol și... toată lumea 
se bucură, se grăbește la ur
care.

...Următorul autobuz spre 
Petroșani sosește în stația 
„Strada minei" la ora 15,07. Mă 
urc pentru a coborî în stația de 
lîngă tunel. Dar surpriză, 
șoferul nu oprește pentru că 
— „nu erau călători", după 
propria apreciere. Așa că am 
coborît la stația Dărănești. 
De aici, mă întorc cu 3202.

In autobuz discut eu tova
rășul Vasile Băluț, secreta
rul organizației de bază de 
la sectorul IV.

...Azi am așteptat o jumă
tate de oră în stația „Orga
nizare". Transportul merge 
slab, se pierde prea mult 
timp cu ajungerea și întoar
cerea la mină.

Pe parcurs observ că 2622 
urma îndeaproape. „strîns", 
pe 3482. Iar stația de întoar
cere. tunel, nu are adăpost și 
suflă un vînt „subțire"... Ce 
n-aș da să fie și șoferul jos 
în stație. Ce-ar zice dacă ar 
fi călător ?

Nota zero 
„la purtare!"

Stația I.G.C., Centrala căr
bunelui, orele 14,45.

— Așeptați de mult auto
buzul ?

— De 15 minute.
— Cîț timp faceți de la 

serviciu pînă acasă ?
— Cînd am noroc, 20 de 

minute. Sînt însă un neno- 
rocos și fac pînă acasă o oră. 
Uneori mai mult.

— Cum notați serviciu) 
transportului în comun ?

— Nesatisfăcător. Autobuze 
sînt destule, dar nu se pot 
..despărți" uncie de altele, 
parcă-s legate în lanț. apoi... 
pauză și noi înghețăm prin 
stații, (interlocutor Iosif Zel

ler, salariat la E.M. Dîlja).
Și un alt abonat la auto

buz, tot de la E.M. Dîlja, 
Vasile Lămătică :

— Deși stația din Piața 
Victoriei este mai potrivită, 
iau autobuzul de aici 
(C.C.P.) pentru că. după 8 
ore de muncă, nu mai suport 
păcălelile.

— La vă referiți ?
— Cursele locale parchea

ză în piață pentru diferite 
motive. De multe ori, pleacă 
direct de la parcare fără să 
mai treacă prin stație iar 
noi, călătorii ne uităm după 
ele. Alteori și în această sta
ție sîntem „salutați" din 
mers... Iși merită „nota zero 
la purtare".

Mai bine
pe

„Ce facem?!! Sperăm (...) 
să ajungem acasă, la Petro
șani" Dialogul a început în 
stația de autobuze din centrul 
V,: nanului. Interlocutori 
un grup numeros de călători 
salaviați ai minei. Așteptau 
tropăind, cu gulerele ridicate, 
autobuzul de Uricani — Pe
troșani. De cînd ?

„De o oră! ne răspunde 
Florica Ronai, funcționară la 
mină. De o oră n-a trecut nici 
o cursă spre Petroșani". Dia
logul s-a întrerupt deoarece 
în stație a apărut autobuzul 
31 HD 3609 mai mult decît su
praaglomerat. Totuși interlo
cutoarea și alți cîțiva călători 
încearcă imposibilul și... și 
reușesc să mai preseze masa 
ticsită a călătorilor și să o- 
cupe loc pe scara autobuzului 
care pare că se umflă. Dar 
cîțiva nu înseamnă toți.

Aceeași nemulțumire, ace
iași călători,, tropăind de frig 
și de nervi i-am întîlnit peste 
o oră în stația de la Coroești 
— salariați ai prep.arației — 
care au pierdut tot un ceas 
în stație, inclusiv un autobuz 
supraaglomerat.

In stația de peste drum tot 
freamăt, tot nemulțumiri. „Azi 
iarăși pierdem prima oră... 
Noroc că n-avem teză". Ex
presia aparține muncitorului 
Teodor Arvinte, de la mina 
Vulcan, 61ev la un curs de 
automatizări Ia grupul școlar 
Lupeni. „De obicei de la mină 
vin pe jos acasă, și fac 15 mi
nute, cu autobuzul rni-ar tre
bui o jumătate de oră... Dar 
ce cîștig, pierd cu localul de 
Coroești Bărbăteni. Un al! 
elev — muncitorul Ion Tudo- 
roiu, de la preparație privea 
cu îngrijorare cadranul cea
sornicului. „Pierd o oră pînă 
la Crividia"... Cînd ajung îna? 
poi la liceu ?

De ce aceste anomalii în 
transportul in comun la Vul
can ? O scurtă descindere la 
..dispecerul" I.G.C. din apro
piere ne-a edificat : clin patru 
autobuze programate pentru 
Crividia doar două erau în- 
cursă, iar clin nouă programa
te pentru Bărbăteni doar trei. 
De ce? Patru autobuze din 
cele nouă nu s-au prezentat la 
program. Autobuzul condus 
de șoferul Carol Albert, de 
pilda, întiTzie zilnic cîte 2—3

ore de la program. Și asta în 
perioada de vîrf!

Timpul trece, 
leafa 

merge...
— Nici melci să fie n-ar 

veni așa încet...
—- Ar rămâne fără coarne...
Dialogul se purta în stația 

din centrul orașului Lupeni 
unde aproximativ 200 de <>;- 
meni așteptau in zadar auto
buzul dinspre Uricani și Băr
băteni sau cursa locală.

— Așa ni se întîmplă zil
nic, și cînd venim și cind ne 
întoarcem de la mină. Stăm 
prin stații. Facem două ore 
pînă acasă. Parcă ar fi timpul 
I.G.C.-ului de ni-1 fură...

loan Makay și loan Sima 
de la E.M. Lupeni ne roagă 
să transmitem conducerii 
I.G.C. niște „felicitări" din 
partea sutelor de oameni ca
re stau prin stații de-i pă
trunde frigul. Ne asociem „fe
licitărilor".

La capul de linie Tusu li
niște deplină. In cabină, la 
căldurică. cinci taxatoare 
(Maria Radu, Viorica Andrei, 
Ana Rădulică, ’ Maria Cojoca- 
ru, și Eugenia Mazilu) sînt 
lăsate pradă singurătății. In 
lipsă de ocupație despică 
firu-n... cîte vreți.

— N-au venit mașinile — 
cinci dintr-un Ioc! •— sînt
defecte. Noi am venit la lu
cru și stăm de două ceasuri, 
ni se spunea. Sîntem în ser
viri...

— Da, ca in zicala „tim
pul trece, leafa merge noi cu 
drag muncim". Și călătorii 
așteaptă mult și bine. |

♦

Cinș 
restituie

...Stația E.M. Paroșeni. Sens 
Lupeni. Peste 50 (!) i oameni

in așteptare. Sens Petroșani: 
vreo 70 (!!) în aceeași ipos
tază. Ora 14,30 — 14,35. „Se 
stă de 30 — 40 de minute". 
(Ion Pîrvu, contabil). Trece 
nr. 31 HD 3 656 plin „ochi". 
Oprește o clipă cu circa 100 
de metri înainte de stație. In 
sens contrar: autobuzul de 
Coroești nr. 3 012... Abia apu
că să urce cîțiva. „Scrieți, 
scrieți, uitați-vă 'cum sînt de
serviți muncitorii Paroșeniu- 
lui !..." ne aruncă cineva re
plica. Credea că sîntem de 
la I.G.C. Ora 14,40. In fugă 
apucă să ia cîțiva călători 
autobuzul de Petroșani spre 
Uricani. „De aproape o oră 
au trecut trei autobuze de 
Uricani și nici unul de Coro- 
ești-Bărbăteni"., (Alexandru 
Kiss, muncitor) „A, să fiți 
dimineața aici, vine un „Co
roești" la 5 fără 5 și aproape 
40 de minute nu mai vine 
altul... Nu mai poți scoate 
lampa, dacă n-ai un „liber", 
ai pierdut ziua (Gh. Șiling, 
lăcătuș subteran). Muncitoa
rea de la depozitul minei, 
\ngela Dan e bocnă de frig. 

„De la 13,30 tot aștept... Pa
tru copii am acasă. Nici un 
„Bărbăteni-Coroești" n-a mai 
oprit în stație. Asta-i trea
bă ?!?. „Nici cel de Uricani 
spre Petroșani n-a mai sta
ționat, intervine mecanicul 
de Diesel Mihai Ghelraru. 
Ora 14,58... Un Coroești spre 
Vulcan oprește la 50 de me
tri în amonte. Unul se-ncu- 
metă să alerge după el, dar 
rămîne de căruță. (De-ar fi 
si aia!). Și o ia per pedes... 
Se grăbește.

...Ora 15,10. Iată, una după 
alta, două Coroești-Bărbăteni: 
în față, 1 656. Urc în 3 655... 
In Lupeni, lăcătușul șef de 
echipă, Vasile Iova și mun
citorul Gheorghe Sdrobiși, 
de la sectorul XII E.M. Lu
peni. „Treceți două-trei în 
șir și așteptăm o oră întrea
gă ! De ce ?“ „Ce mă între
bați pe mine ?", îi apostro
fează răstită, taxatoarea Vio
rica Gemeniuc.

Un inginer, Gheorghe Al- 
dea : „Sîntem in secolul vi
tezei... Se poate una ca asta? 
Cine ne dă înapoi timpul 
pierdut ?..."

întrebarea o repetăm și noi 
la adresa celor în drept. Să 
ne răspundă de urgență!

Din sălile 
de judecată

© Gheorghe Popescu din 
comuna Țialeni — Gorj s-a 
dovedit a fi un „suflet mare" 
și ins cu... mină lunga. El a- 
vîndut lui M.S. aparatul de 
radio portativ „Albatros" la 
un preț de nimic — 200 de 
lei. Și în fond de ce era să 
țină la preț cînd aparatul nu 
era al lui. Susnumitul, avînd 
„mina lungă", l-a șterpelit 
pe „Albatros" din biroul de 
primire-predare a hainelor de 
la curățătoria chimică din 
Petroșani. A profitat de un 
moment cînd stăpîna apara
tului, M.C., lipsea pentru cî- 
teva clipe.

Acum se află acolo (pe 
timp de un an) unde iși au 
locul toți cei care vîră mina 
în bunul altuia.

® Fiind gestionară la 
chioșcul nr. 43 Vulcan, din 
incinta Preparației Coroești, 
Elisabeta Butușan vindea mul
tor salariați ai acestei între
prinderi mărfuri pe credit. La 
un control, a fost găsită cu 
un minus de 1 750 lei. Trimi
terea în judecată pentru a- 
buz de serviciu i-a amintit 
că mărfurile nu erau proprie
tate personală, iar vînzarea 
pe credit — practică străină 
normelor ce guvernează co
merțul socialist și sancționa
tă de lege - i-a adus... p a- 
mendă de 3 000 lei.

@ După un an și șase 
luni de închisoare, Constantin 
Crăciun din Lupeni s-a 
obișnuit, se vede, cu acest 
domiciliu de parcă nu se mai 
poate lipsi de el. Caută „mo
tiv cu luminarea" să se îna
poieze acolo. Abia ieșit din 
detenție, a pătruns în locu
ința lui R.R. de unde și-a 
însușit numeroase obiecte 
casnice, ceea ce a făcut să 
se reîntoarcă pentru un an 
la „casa" cu gratii și la hai
nele vărgate.

Nicolae GHERGHIN 
judecător

Ne-am intilnit ieri in stații, stimați cititori. Toți v-ați 
grăbit spre casă sau la locurile de muncă. Poate nu știți, 
termometrul indica zero grade. Dar nu numai frigul ne-a 
determinat să ne grăbim. Pe fiecare ne așteptau preocupări 
diverge, tovarășii de muncă, colegii de la seral sau familiile. 
Muilți au ajuns la timp. Dar tot mulți am intîrziat prin sta
țiile transportului în comun, pentru că multe autobuze — 
adică șoferi, mecanici de întreținere, dispeceri, — și de 
ce să n-o spunem ? — mai marii lor ne-au jucat și de a- 
ceastă dată... festa. Pe multe trasee : Petrila —Petroșani. Co
roești — Bărbăteni. Uricani — Peircșani, autobuzele ne-au 
oferit felurite „pene", motive de irosire a timpului, de a 
tremura în frig, de a nu fi prezenți la datorie sau in mij
locul familiei. De jee ? Pentru că autobuzele au circulat cu 
dereglări de ia orarul de mers, cu întîrzieri și aceasta in 
ore de vîrf, în zile cu frig, de prag de iarnă, ceea ce ne-a 
determinat să ne j întrebăm cu îngrijorare: Ce se va îrt- 
tîmpla cu mersul autobuzelor cînd iarna va veni cu zăpa
dă. poli., gheață și ger!? Ni s-au dat asigurări, dar ele nu 
ajută nici acum, pe uscat, dar pe zăpadă ?

Așteptăm deci un răspuns de la cei in drept : condu
cerea întreprinderii de gospodărire comunală. Pe urmele 
lui promitem că vom reveni.

Extreme „de strajă" ale Petroșaniuiui de azi: Cartie rul de „turnuri" Vasile Roai- 
tă și Institutul de mine. Foto : Ion LEONARD

Mica
publicitate
VIND — aparat E’ED-2, 

perfectă stare, blitz nou la 
rețea -r baterii. Lupeni, 
str. 6 august 83 A. luni, 
miercuri 17-19.

★

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Won- | 
ner Brunu, eliberată de 
U.U.M. Petroșani. O declar 
nulă.
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A APĂRUT

gf mus
A apărut nr. 16 ai publicației Munca de 

Partid, revistă lunară a Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist Român.

Din bogatul cuprins desprindem:
© Sărbătorirea a 25 de ani de ia pro

clamarea Republicii.
® Perfecționarea continuă a activității de 

partid și de stat pe plan local.
@ O măsură importantă pentru dezvolta

rea democrației muncitorești.
® Cobadin — destinul socialist al unic 

sat din Dobrogea.
@ Roade ale muncii comune, înfrățite.
@ File de istorie.
@ Semicentenarul constituirii Uniunii Re

publicilor Sovietice Socialiste.
@ Afirmarea rolului conducător al orga

nizațiilor de partid in întreaga viață econo- 
mico-socială.

Rubrica de consultații, planuri tematice

fineiul nr. 330
(Urmare din pag. 1)

tarea întocmai a termenului 
de punere a lui in funcțiune. 
Gindirea și inițiativa colecti
vă a celor mai buni specia
liști ai șantierului — ingi
neri, tehnicieni, muncitori cu 
o bogată .experiență, membri 
ai comisiei economice amin
tite —, s-au conturat intr-un 
complex de măsuri tehnieo- 
organizatorice necesare pen
tru aplicarea unui nou proces

1 tehnologic, utilizat pentru 
prima dată de șantier în con
strucții de acest gen, și anu
me atacarea tunelului și de 
la capătul „ieșire". Treein- 
du-se la înfăptuirea măsuri
lor preconizate, au fost adu
se aici utilajele și materiale
le necesare, iar prin redis
tribuirea forțelor de muncă 
de la alte loturi ale șantieru
lui s-au asigurat oamenii ca
lificați de specialitate, cit și 
necalificați, și s-a trecut la a- 
tacarea noului front de lucru. 
Se preconizează ea de la a- 
cest capăt, de ieșire, să se 
înainteze spre interiorul tu
nelului o porfiune de 70 me
tri liniari, in același timp, lu
crarea va continua, și încă 
intr-un ritm sporit, și din 
punctul care, după cum spu
neam, a marcat depășirea pri
mei jumătăți a construcției. 
Calculele specialiștilor șantie
rului șt eforturile brigăzilor 
de muncitori tuneliști au in 
vedere un țel precis —■ res
pectarea și. pe cit va fi posi
bil, devansarea termenului de 
punere in funcțiune a noului 
tunel și prin aceasta crearea 
condițiilor ca primul tren cu 
tracțiune electrică să poată 
parcurge această secțiune, să 
ajungă la Petroșani la data 
stabilită.

cuprinde :
@ A 25-a aniversare a Republicii.
@ Planul de stat pe 1973, expresie a noii 

concepții de planificare.
@ Munca - datorie de onoare a fiecărui 

comunist.
@ România - factor activ în opera de 

făurire a securității europene.
@ Ce avantaje prezintă specializarea și 

cooperarea în producția industrială ?.
Revista mai cuprinde articole tratînd despre 

istoricele înfăptuiri din anii republicii, susți
nerea și generalizarea experienței pozitive, 
ziarul de uzină, promotor al noului în pro
ducție, în viață, despre fondurile social-cul 
turale etc., precum și rubricile : din viața 
partidelor comuniste și muncitorești, note, 
răspunsuri la întrebările cititorilor, consem
nări, corespondenții județeni transmit..., ecouri, 
poșta redacției.
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angajează:
șef depozit h unitatea nr. 02 
Petroșani, pentru gestionarea 

materialelor de construcții
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de 

H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 7-15 

de la biroul personal al întreprinderii din Petroșani, str. Repu
blicii, nr. 90, telefon 1804.

SÎMBĂTĂ, 16 DECEMBRIE

Cultural : Cu mîinile cu
rate ; Muncitoresc : Osceo
la ; Uricani : Robin Hood

Soarele răsare la ora 7,45 
și apune la ora 16,37, Zile 
trecute din an — 351. Zile 
rămase — 15.

EVENIMENTE

20,50 La hanul melodiilor:
21,25 Moment poetic; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22.30 Muzică 
de dans: 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—6.00 Estrada noi' 
turnă.

@ 1884 — Se înființează 
primul cerc socialist de stu
dii din București. @ 1897
— S-a născut Nicolae Po
pescu - Doreanu, militant 
al mișcării muncitorești din 
România (m. 1960). @ 1948
— A apărut primul număr 
al ziarului „Trybuna Ludu“, 
organ al Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Călăreții : Republi
ca : Evadare din Planeta 
Maimuțelor: LONEA —
Minerul ; Ancheta de la 
hotelul Excelsior; VUL
CAN : Drum în pe
numbră : LUPENI —

PROGRAMUL 1. 6,00 Mu 
zică, și actualități: 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 9.30 Miorița: 9.50 Pa
gini din opereta „Clopotele 
din Corneville": 10.00 Bule
tin de știri; 10,05 Muzică 
populară: 10,20 Piese ins
trumentale; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova: 
11,00 Buletin de știri: 11,05 
Sextetul vocal Cantabile ; 
11,15 Radioclub turistic: 
11,35 Cîntare anilor lumi
nă: 12,00 Discul zilei: 12,15 
Tineri interpreți de operă:
12.30 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal:
13.30 Radiodivertisment — 
retrospectivă ’72: 15.00 Bu
letin de știri; 16,00 Rr.dio- 
jurnial: 17,00 Știință. Teh
nică, Fantezie: 17.25 Muzică 
populară: 17.45 Pagini co
rale alese; 18,00 Orele serii: 
20,00 Republica la un sfert 
de veac; 20,10 Zece melodii 
preferate; 20,45 Consemnări;

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

9.05 Muzică populară : Cin- 
tăreții Gorjului ;

9,20 A fost odată ca nicio
dată... „Cei doi care 
au furat Luna" (1) ;

9,45 De vorbă cu gospodi
nele ;

10,00 Universitatea T.V. ;
10,40 Cinstire țării. Emisiu

ne de cîntece patrioti
ce ;

11,00 Comentariu la 40 de 
steme. Județul Sibiu ;

11,20 Un sfert de veac în 
muzica românească. 
Creația simfonică ;

12,05 Biblioteca pentru toți : 
Mihaiil Sadoveanu (IV);

13,00 Telejurnal;

16.30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Emi
siune în limba germa
nă ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans ; 
19,00 Drumuri in istorie. 

duri... poduri ;
19.20 1001 do seri ;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Comentariu la 40 de 

steme. Județul Sucea 
va ;

20.20 Teleenc iclopedia ,
21.00 Film serial „Mannix" 

„Zgomotele întuneri
cului" ;

21,50 Reintilnire cu vedete 
ale muzicii ușoare ;

22.30 Telejurnal ;
22,45 Polo : Dinamo Bucu

rești Dinamo Mos
cova.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate in cursul zilei de 
ieri :

@ Petroșani zero grade

© Paring -j- 11 grade

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vreme în general fru
moasă, cu ceriul mai mult 
senin. Dimineața ceață. Vini / 
slab din sectorul nordic.
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Rezoluții adoptate
in comitete ale 0.1. U.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: Cu 
adoptarea în unanimitate a 
unui proiect de rezoluție prin 
care se condamnă actele de 
violentă și atacurile teroriste 
împotriva unor diplomati și 
misiuni diplomatice acredita
te pe lîngă Națiunile Unite și 
se cere tării gazdă să ia toa
te măsurile necesare pentru 
prevenirea lor, Comitetul ju
ridic al Adunării Generale a 
O.N.U. și-a încheiat lucrări
le, Comitetul a mai adoptat 
un proiect de rezoluție pri
vind respectarea drepturilor 
omului în timpul conflictelor 
armate.

Precizînd poziția României, 
fată de acest ultim document, 
reprezentantul tării noastre în 
Comitetul juridic, Dumitru 
Ceaușii, a declarat că pacea 
este prima condiție a respec
tării drepturilor omului. In 
consecință. îndeplinirea stric
tă a prevederilor Cartei care 
interzic recurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța 
în relațiile internaționale con
stituie singurul cadru politic 
și juridic susceptibil să ga

ranteze protecția dreptului 
popoarelor Și a drepturilor 
fundamentale ale omului.

*

NEW YORK 15 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale
xandroaie, transmite: Nami
bia — teritoriu anexat în mod 
samavolnic de Republica Sud- 
Africană — este ultimul punct 
al dezbaterilor Comitetului 
pentru probleme coloniale al 
Adunării Generale.

Lipsa unor progrese concre
te pe linia autodeterminării 
poporului namibian, imobilis
mul politic al guvernului de 
la Pretoria, a declarat dele
gatul român, Petre Vlăsceanu, 
impun, după părerea delega
ției române, reevaluarea pro
cedeelor folosite pînă acum 
de O.N.U. și adoptarea unor 
astfel de măsuri care să ducă 
la depășirea fazei de consta
tare a faptelor și de condam
nare a dominației colonialiste 
a guvernului rasist sud-afri- 
can asupra Namibiei. Efortu
rile trebuie îndreptate, în 
pirimul rînd, spre restabilirea 
situației de drept a Namibiei.

Argentina

«■A liniii
PRAG A 15 — Corespon

dentul Agerpres, C. Prisă- 
caru, transmite : La cinema
tograful „Slovan" din Bra
tislava au început, vineri 
seara, într-un cadru fes
tiv, „Zilele filmului ro
mânesc" organizate de Mi
nisterul Culturii al Republi
cii Socialiste Slovace și 
Consulatul general al Ro
mâniei la Bratislava în cin
stea aniversării Republicii. 
Manifestarea artistică, care 
va dura pînă la 21 decem
brie, a început cu specta
colul de gală al filmului 
„Atunci i-am condamnat pe 
toți la moarte".

La spectacolul de gală an 
fost prezenți reprezentanți 
ai vieții culturale și artisti
ce din capitala Slovaciei, un 
numeros public.

★
PHENIAN 15 (Agerpres).— 

In cadrul manifestărilor con
sacrate sărbătoririi celei de-a 
25-a aniversări a proclamă
rii Republicii, la Teatrul de 
artă din Phenian a avut Ioc 
un spectacol de gală susți
nut de ansamblul de cinte- 
ce și dansuri populare „Ba
natul" din Timișoara.

La spectacol au participat

Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, al doilea vicepreședin
te al Cabinetului de Miniș
tri, Să Ciol, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, Iang Hiăng 
Săp, membru supleant al 
Comitetului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.C., Li Cian 
Săn, ministrul culturii, Ciăng 
Miăng Su, adjunct al minis
trului de externe, personali
tăți de frunte ale vieții cul
turale din R.P.D. Coreeană, 
un numeros public.

A fost de față Lazăr Au
relian, însărcinat cu afaceri 
a.i. al României Ia Phenian, 
precum și membri ai corpu
lui diplomatic.

★
BERLIN 15 (Agerpres). — 

La Universitatea „Karl Marx" 
din Leipzig a avut loc o 
seară culturală consacrată 
țării noastre, organizată de 
studenții români de la Fa
cultatea de germanistică a 
universității. Cu acest pri
lej, a fost prezentată o ex
punere referitoare la succe
sele înregistrate în construc

ția socialistă din România. 
De asemenea, au fost pre
zentate filme documentare 
și a avut loc o audiție de 
muzică simfonică și popu
lară românească. La intîlni- 
re au participat cadre didac
tice și studenți.

★
ROMA 15 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, lectoratul de limbă 
română ai Universității din 
Napoli a organizat o seară 
culturală, în cadrul căreia 
Alexandru Bălăci, directorul 
Bibliotecii române din Roma, 
a prezentat conferința „Ca
racteristicile culturii româ
nești contemporane". Au 
participat cadre didactice și 
studenți.

O altă manifestare consa
crată zilei de 30 Decembrie 
a fost organizată la lecto
ratul de limbă și literatură 
română al Universității din 
Torino, la care a luat cu- 
vîntul lectorul Ovidiu Drim- 
ba. Expunerea a fost urmată 
de proiecții de diapozitive 
infățișînd aspecte ale dez
voltării economice actuale 
a României.

Componenta 
noului guvern

Juan Peron nu va candida în alegerile 
prezidențiale din 1973

BUENOS AIRES 15 (Ager
pres)..,,— Fostul președinte al 
Argentinei, Juan Peron, a a- 
nunțat oficial că nu va can
dida in alegerile prezidenția
le din martie 1973, declinînd, 
astfel, investitnra coaliției 
„Frontul justițialist de elibe
rare".

O declarație în acest sens 
a fost difuzată pe aeroportul 
internațional Ezeiza din Bue

nos Aires, la cîteva minute 
după plecarea lui Juan Peron, 
însoțit de colaboratorii săi, 
spre Asuncion, capitala Para
guayului, prima etapă a unui 
turneu în cîteva țări din A- 
merica Latină și în Spania. 
Peron a anunțat că se va îna
poia în Argentina în luna ia
nuarie.

Juan Peron părăsește Ar
gentina la 27 de zile de Ia

reîntoarcerea din exil, fâsind 
calea liberă pentru ca Mișca
rea justițialistă să numească 
un alt candidat. După cum se 
știe, participarea Iui Juan Pe
ron la alegeri ar fi contrave- 
nit „codului electoral", elabo
rat de conducerea militară, ca
re stipula, printre condițiile 
obligatorii pentru candidați, 
rezidenta în Argentina la data 
de 25 august 1972.

ARGENTINA — Imagi ne din Buenos Aires, frumo sul oraș de la țărmurile es
tuarului La Plata, în care tr ăiesc peste 6 milioane de lo cuitori.
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Semnificația alegerilor din Japonia
Analizele făcute pînă acum de ziarele 

japoneze asupra rezultatelor alegerilor ge
nerale de duminică arată că acestea au 
fost în realitate cele mai semnificative diD 
perioada postbelică. Se cunoaște deja că 
Partidul Comunist, „marele cîștigător sl 
alegerilor", dispune practic de 40 de lo
curi in Camera Reprezentanților și nu de 
38, întrucît doi dintre cei 14 candidați 
independenți care au cucerit mandate au 
obținut victoria cu sprijinul comuniștilor.

Au fost avansate multe explicații pen
tru reușita comuniștilor. Cele mai multe 
comentarii relevă că au contribuit Ia a- 
ceasta fermitatea cu care luptă pentru in
teresele oamenilor muncii. Se subliniază 
că P.C.J. a fost consecvent in dezvălui
rea cauzelor reale ale poluării, traficu
lui aglomerat, creșterii prețurilor, lipsei 
de locuințe. P.C.J. a căpătat o vastă ex
periență in relațiile cu cetățeanul de rînd 
prin contactele directe cu acesta ale 
numeroșilor săi reprezentanți din orga
nele locale (sătești, orășenești și prefec- 
turale, unde circa o treime sînt comu
niști). Acești aleși locali s-au dovedit fo
lositori celor care i-au votat.

Liberal-democrații au reușit să reca
pete majoritatea in Camera Reprezentan
ților datorită inițiativelor de politică ex- 
lernă, personalității premierului Tanaka, 
tradiției, precum și slăbiciunii celorlalte 
partide de opoziție — P.S.D., Komeito
și, într-o oarecare măsură, P.S.J. — șl 
sistemului electoral care dezavantajează 
net opoziția.

Dezechilibrul în repartizarea număru
lui de locuri pentru Camera Reprezen- 
lanților în circumscripțiile electorale a a- 
părut cu cea mai mare claritate la ale
gerile de duminică. Alegerile au arătat, 
de pildă, că 34 de prefecturi, considerate 
„regiuni rurale", deși reprezintă doar 44,2 
la sută din alegătorii națiunii, au trimis 
in Camera Inferioară 53,4 la sută din. de
putați, în timp ce în alte prefecturi cu o

concentrație mare de populație și dezvol
tate industrial — cele de pe coasta Pa
cificului — unde se află 37 061 000 de a- 
legători, adică majoritatea, au fost aleși 
doar 193 de deputați, sau 39,3 la sută. 
Disproporția este și mai evidentă dacă se 
compară unele prefecturi între ele. In 
Niigata, de pildă, cu circa 1.628 milioane 
alegători, au fost aleși 15 deputați, în 
timp ce in Kanagawa, care include ora
șele Yokohama și Kawasaki și are 4,027 
milioane alegători, au fost desemnați doar 
14 deputați. A existat, de asemenea, ca
zul in care un candidat din Tokio, care 
a primit 144 000 de voturi, nu a fost a- 
les, in timp ce un candidat din prefectu- , 
ra Kagoshima a fost desemnat cu numai 
'40 000 de voturi. Forțele progresiste — 
comuniste și socialiste — am învins însă 
și in aceste condiții. Mai mult chiar, toți 
candidații comuniști din Tokio, Osaka, 
Kyoto și Yokohama au ieșit victorioși.

Partidul Socialist Japonez consideră, '
așa cum afirmă secretarul Iui general, 
Masahl Ishibashi, că victoria sa este li
mitată și ar putea fi mai bine calificată 
drept „recuperarea unei părți din cele 50 
de locuri pierdute la alegerile din 1969". 
Succesul mare al comuniștilor și reveni
rea socialiștilor. întăresc insă foarte mult 
frontul forțelor progresiste.

Cele 40 de locuri ale P.C.J. vor obliga 
pe socialiști să coopereze cu comuniștii, 
al doilea mare grup al opoziției. Imediat 
după alegeri, P.C.J. a dat publicității un 
comunicat in care propune din nou P.S.J. 
să coopereze cu comuniștii.

Victoria comuniștilor și deplasarea spre 
stingă a P.S.J. vor avea o influență mare 
asupra bazei politice a P.S.J. — sindica
tele afiliate la Sohyo. Alegerile de du
minică deschid în realitate posibilitatea 
ca P.C.J. să-și mărească influența în rîn- 
durile sindicatelor. J

Florea ȚUIU . ț
Corespondentul Agerpres la Tokio i

Evoluția misiunii spațiale 
„Apollo-17“ la întoarcerea 

de pe Lună
HOUSTON 15 (Agerpres).

— Cuplarea modulului „Cha
llenger" cu cabina de coman
dă „America", pe orbita cir- 
cumlunară, s-a produs la ora 
3 și 4 minute (ora Bucureș- 
tiului), dar ea nu a fost com
pletă din primul moment. Di
rijați de centrul de control de 
la Houston, astronauții au 
mai făcut o serie de manevre, 
timp, de șase minute, pînă eînd 
cuplarea a fost realizată- inte
gral, la ora 3 și 10 minute. O- 
dată încheiată - această opera
țiune, de ]a Centrul de con
trol a fost citit astronauților 
mesajul adresat N.A.S.A. de 
președintele Nixon, la cîteva 
minute după decolarea modu
lului „Challenger" de pe Lu
nă.

★
HOUSTON 15 (Agerpres),

— După decolarea de pe Lună 
și cuplarea cu capsula de co
mandă „America", modulul 
lunar „Challenger" a fost des
prins pentru a doua oară de 
principala cabină a navei spa
țiale „Apoilo-17“, de data a- 
ceasta, însă, definitiv. După 
decuplare, motorul modulului 
lunar a fost aprins de la dis
tanță, pentru a i se imprima 
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SPORT
TEL AVIV 15 (Agerpres).— 

Intr-un meci contind pentru 
optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la hand
bal masculin, echipa Hapoel 
Ramat Gan a întîlnit pe teren 
propriu formația suedeză Hel
las. Handbaliștii suedezi au 
terminat învingători cu sco
rul de 18-8 (9-4). Cel mai 
bun jucător de pe teren a 
fost suedezul Kurt Schell, ca
re a marcat cinci goluri.

★
HELSINKI 15 (Agerpres).— 

Numeroși spectatori au urmă
rit la Tampere întîlnirea in
ternațională amicală de ho
chei pe gheată dintre selec
ționatele Suediei și Finlandei. 
Victoria a revenit sportivilor 
suedezi cu scorul de 5-1 (1-0, 
3-0, 1-1).

k

MONTREAL 15 (Agerpres). 
Selecționata de hochei pe ghea
ță a orașului Moscova a ob
ținut o nouă victorie în ca
drul turneului pe care-1 în
treprinde în Canada. De data 
aceasta hocheiștii sovietici au 
jucat la Kitchener (Ontario) 
cu formația locală Rangers, 
pe care au învins-o cu sco
rul de 8-2 (4-1, 1-1, 3-0).

In primele două meciuri, 
hocheiștii sovietici au învins 
cu 3-2 o selecționată a ora
șului Ottawa și cu 8-2 o re
prezentativă a provinciei On
tario.

★
BELGRAD 15 (Agerpres).— 

In penultima rundă a „Tro
feului campioanelor", compe
tiție feminină șahistă, care se 
desfășoară în localitatea iu
goslavă Vrnjacka Banja, ma- 
estra româncă Elisabeta Poli- 
hroniade (cu piesele albe) a 
învins-o în 24 de mutări pe 
elvețiană Wetstein. Ivanka a 
eîștigat. Ia Erenska. Celelalte 
partide ale rundei, printre 
care și partida derbi a turneu
lui : Veroczi - Gaprindașvili,
s-au întrerupt.

înaintea ultimei runde, în 
clasament conduc Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) și Veroczi (Un
garia) cu cite 7,5 puncte, ur
mate de Ivanka (Ungaria) — 
7 puncte, Alexandria (U-.R.S.S.) 
—- 6,5 puncte (1), Polihronia- 
de (România) — 5 puncte (1) 
etc.

o. traiectorie de coliziune cu 
Luna. Prăbușirea a avut loc 
la ora 8,50 minute (ora Bucu- 
reștiului).

O cameră de televiziune 
montată pe automobilul lunar 
care a transportat, pe Cernan 
și Schmitt in timpul celor 
trei „expediții" lunare, trebu
ia să transmită pe Pămînt i- 
maginii ale căderii și ciocnirii 
modulului cu solul lunar. Cu 
15 minute înaintea căderii ca
mera a fost orientată spre o 
anumită zonă, acoperind pan
tele miasivului sudic al regiunii 
Taurus Littrow. Din nefericire, 
însă modulul „Challenger" 
s-a prăbușit la 15 kilometri de 
locul unde era plasat ..jeep
ul", astfel incit tentativa de ur
mărire a impactului unui corp 
cu Luna a eșuat. Prăbușirea 
propriu-zisă a modulului a 
fost, totuși, detectată de către 
seismografele lăsate pe Lună 
de precedentele misiuni „Apo
llo". Intensitatea impactului a 
fost echivalentă cu explozia 
a 680 kilograme de trotil.

înainte de dirijarea spre 
Pămînt a navei „Apollo-17", 
din care a mai rămas, de fapt, 
doar cabina de comandă (a- 
merizarea fiind programată 
pentru marți, 19 decembrie, in 
Pacific), astronauții Cernan, 
Schmitt și Evans vor rămîne 
alte aproximativ două zile pe 
o orbită circumlunară conti- 
nuind cercetările științifice.

& e ® a @ ®
© Agenția France Presse 

informează că, cu prilejul in
terviului acordat ziarului 
„New York Times", președin
tele Franței, Georges Pompi
dou, s-a pronunțat în favoa
rea unor consultări „la cel 
mai înalt nivel", pentru a elu
cida relațiile dintre S.U.A. și 
Europa occidentală în dome
niile monetar, comercial și 
politic.

@ Sub bolțile vechii bise
rici pariziene Saint-Jules-le 
Pauvre, naistul Gheorghe 
Zamfir împreună cu formația 
sa, a început un ciclu de con
certe care va dura pînă la ju
mătatea lunii ianuarie 1973. 
Seară de seară, muzica fol
clorică românească atrage un 
numeros public.

@ In baza unui decret gu
vernamental, în Ghana au 
fost naționalizate patru com
panii particulare din domenii
le industriei textile și comer
țului. Decretul menționează 
că aceste companii au efectu
at tranzacții ilicite, provocind 
statului prejudicii de peste un 
milion de cedi.

® Salem Robaya Aii, pre
ședintele Consiliului preziden
țial al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, a con
ferit cu conducătorul părții 
sudyemenite la tratativele pri
vind realizarea uniunii celor 
două țări, în conformitate cu 
prevederile acordului de la 
Tripoli. Convorbirile s-au re
ferit la planul de acțiune al 
celor opt comitete formate în 
baza acordului respectiv pen
tru a examina modalitățile de 
unificare în diverse domenii.

@ Președintele Salvador A- 
llende s-a întors, joi, Ia San
tiago de Chile, după vizitele 
întreprinse într-o serie de 
țări din America Latină și A- 
frica, în Uniunea Sovietică și 
Ia Națiunile Unite.

In drum spre patrie, după 
vizita în Cuba, șeful statului 
Chile a făcut o escală la Ca-

vest-german
BONN 15 — Trimisul spe

cial Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite : Celui de-al 7-lea 
Bundestag, întrunit vineri, la 
Bonn, in ședință plenară, i-a 
fost prezentată, de către pre
ședinta Annemarie Renger, 
lista noului cabinet vest-ger
man de coaliție P.S.D.-P.L.D. 
Principalii membri ai cabine
tului sînt: cancelar federal — 
Willy Brandt (P.S.D.); vice
cancelar și ministru de exter
ne Walter Scheel (P.L.D.); 
ministru de finanțe — Helmut 
Schmidt (P.S.D.), ministru al 
economiei — Flans Friederichs 
(P.L.D.), ministru al justiției — 
Gerhard Jahn (P.S.D.), minis
tru de interne —■ Hans-Die- 
trich Genscher (P.L.D.), minis
tru al muncii — Walter A- 
rendt (P.S.D.), ministru al a- 
parării — Georg Leber (P.S.D.), 
ministru pentru problemele 
familiei și al sănătății — 
Katharina Focke (P.S.D.), mi
nistru al agriculturii •— Josef 
Ertl (P.L.D.). Egon Bahr 
(P.S.D.) și Werner Maihofer 
(P.L.D.) au fost numiți miniștri 
fără portofoliu, cu însărcinări 
speciale.

Din cei 17 miniștri ai cabine
tului cancelarului Willy 
Brandt, 12 sînt membri ai 
P.S.D., iar 5 ai P.L.D.

Du.pă anunțarea listei noului 
cabinet, miniștrii au depus ju- 
rămîntul în fața Parlamentu
lui. In continuare, cancelarul 
federal Willy Brandt a făcut 
o scurtă declarație ou privire 
la structura și viitoarea acti
vitate a cabinetului, subliniind 
că vor fi continuate eforturile 
pentru promovarea politicii 
inițiate în ultimii ani, pe plan 
extern și intern. -

Reuni unea 
pregătitoare 

de Ia 
Helsinki

HELSINKI 15 — Trimisul 
special, Dumitru Ținu, trans
mite : In ședința de vineri 
a reuniunii multilaterale con
sacrate pregătirii conferin
ței pentru securitate și co
operare în Europa, a conti
nuat schimbul de păreri asu
pra organizării lucrărilor re
uniunii. Prin consens gene
ral, ședințele plenare au fost 
intrerupte urmînd ca cele 
34 de delegații să reia dez
baterile la Helsinki, la 15 
ianuarie 1973.
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racas, unde a avut o întreve
dere de două ore cu preșe
dintele Venezuelei, Rafael 
Caldera.

® Un număr de 13 000 de 
angajați ai radiodifuziunii ja
poneze au declarat, vineri, o 
grevă de 10 ore, ca urmare a 
nerezolvării pozitive a cererii 
lor cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață, anunță agenția de pre
să Kyodo. încetarea lucrului 
va afecta în total un număr 
de 183 stații de emisie.

@ La sediul reprezentanței 
permanente a S.U.A. pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite din 
Geneva a avut loc, vineri, o 
nouă intîlnire între delegați
ile sovietică și americană ca
re duc tratative în problema 
limitării armamentelor strate
gice, informează agenția 
TASS.

Consiliul Popoarelor și 
Consiliul Social-Politic ale 
Adunării Federale a R.S.F. Iu
goslavia au aprobat numirea 
lui Miloș Minici, vicepreședin
te al Adunării Federale, în 
funcția de vicepreședinte al 
guvernului și ministru al afa
cerilor externe — informează 
agenția Taniug.

g In cadrul vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în Tu
nisia, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moămer el Geddafi 
a conferit cu Habib Bourgui- 
ba, șeful statului tunisian. Po-

R.D. GERMANA — Vechi și nou in Karl Marx Stadt: 
Turnul Roșu, construit in sec . 15 și viitorul hotel „Kon- 
gress" cu o arhitectură mode mă.

Faptul divers pe glob
BERNA 15 (Agerpres). - 

Masa celor peste 500 000 da 
tone de gheață care formea
ză ghețarul Zermatt, situat la 
o altitudine de 2 000 metri 
deasupra satului elvețian Ran- 
da, s-a pus în mișcare, îna- 
intînd cu circa 10 centimetri 
pe zi, în direcția văii in care 
se întinde satul. Potrivit mă
surătorilor efectuate în cursul 
ultimelor săptămîni de specia
liști de la Institutul pentru 
prevenirea avalanșelor, masa 
de gheață se va prăbuși „în 
viitorul apropiat". Cronica lo
cală înregistrează încă cinci 
cazuri de prăbușire a unor 
porțiuni din acest ghețar, în 
eursul ultimilor 350 de ani. 
Cel mai grav dintre acestea 
a avut loc în 1965, cind o a- 
valanșă de gheață și stînci 
s-a prăbușit asupra barajului 
centralei electrice de la Mat- 
tmark, provocind moartea a 
88 de persoane.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

Un grup de cercetători de lo 
Institutul de virusologie al A-

cademiei de științe medicale 
a Uniunii Sovietice au izolat 
un virus pînă in prezent ne
cunoscut - informează agen
ția TASS. Specialiștii sovietici 
consideră că noul virus - 
descoperit în sîngele unui pa
cient bolnav de leucemie — 
ar acționa ca un catalizator 
al acestei boli la om. Prin 
determinarea cu exactitate a 
rolului virusului izolat recent 
în formarea de tumori can
ceroase maligne la om și a-, 
nimale, în fața specialiștilor 
s-ar putea deschide noi căi 
de luptă împotriva canceru
lui.

★
LISABONA 15 (Agerpres).- 

O petiție purtind semnăturile 
a peste 10 000 de persoane, 
in care se cere o amnistie ge
nerală pentru toți deținuții 
condamnați din cauza unor 
delicte de opinie, a fost re
misă Parlamentului Portugaliei, 
informează agenția France 
Presse, citind publicația „Dia- 
rio de Lisboa".

Declarația lui Le Duc Tho
la plecarea din
PARIS T5 (Agerpres). — 

Ea 15 decembrie, Le Duc 
Tho, consilierul special aî de
legației R.D. Vietnam la tra
tativele de la Paris cu pri
vire la Vietnam, a părăsit 
capitala Franței, îndreptîn- 
du-se spre patrie. Înainte de 
plecare, el a făcut următoa
rea declarație :

«Astăzi mă reîntorc la Ha
noi pentru a comunica gu
vernului meu conținutul re
centelor convorbiri cu Henry 
Kissinger. In timp ce voi fi 
la Hanoi, voi continua să 
mențin contacte cu H. Kis
singer. Am convenit că nici 
al, nici eu, nu vom face nici 
un fel de comentarii cu pri-

• • • • • O
trivit agenției tunisiene de 
presă, T.A.P., au fost aborda
te probleme referitoare la in
tensificarea relațiilor de cola
borare, în diverse domenii, în
tre cele două țări, precum și 
la situația din Orientul Apro
piat.

@ La 15 decembrie, a fost 
semnat, Ia Washington, aran
jamentul de schimburi tehnî- 
co-științifice și cultural-artis- 
tice între Republica Socialistă 
România și Statele Unite.

Din partea guvernului ro
mân, aranjamentul a fost sem
nat de către Comellu Bogdan, 
ambasadorul României în 
S.U.A. iar din partea guvernu
lui american de Walter Stoe- 
ssel, asistent al secretarului 
de stat pentru problemele eu
ropene.

@ Cu ocazia împlinirii a 
20 de ani de la constituirea 
Societății de studii sud-est- 
europene, în zilele de 14 și 
45 decembrie a avut loc la 
Bonn o sesiune festivă la 
care a participat, ca invitat, 
prof. univ. dr. Mihail Barza, 
directorul Institutului de stu
dii sud-est-europene de pe 
lingă Academia de științe

Paris spre patrie
vine la convorbirile confi
dențiale pe care le-am avut".

Răspunzînd- la întrebarea 
unuia dintre ziariști. Le Duc 
Tho a arătat că data întoar
cerii saJe la Paris nu a- fost 
încă stabilită.

★

In seara zilei de 14 decem
brie, Le Duc Tho și Xuan 
Thuy. conducătorul delegației 
R.D ” au avut o întrevedere 
cu ,;tiyen Thi Binh, condu
cătorul delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud și cu alți membri ai 
acestei delegații la convorbi
rile de la Paris.

• • e e > •
sociale și politice a Republi
cii Socialiste România.

Pentru activitatea științifi
că și contribuția adusă la 
lărgirea colaborării intre cele 
două instituții, profesorului 
M. Berza. i s-a acordat ti
tlul de membru corespondent 
al Societății de studii sud- 
eșt-europene din R.F. a Ger
maniei.

® Cu prilejul retragerii ce
lebrului fotbalist spaniol Gen- 
to, la Madrid a fost organizat 
un meci internațional între e- 
chipa Real Madrid și formația 
portugheză Belenenses. Fot
baliștii spanioli au obținut, 
victoria cu scorul de 2—1, In 
echipa Real au jucat ca invi
tați și cîțiva fotbaliști de pes
te hotare (Bene, Geaici, Eu
sebio) precum și internaționa
lul român Dobrin.

® Agenția A.D.N. informea
ză că secretarul de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane, Michael Kohl, a fost 
împuternicit să semneze, la 
21 decembrie, la Berlin, trata
tul cu privire la bazele relați
ilor dintre Republica Demo
crată Germană și Republica 
Federală a Germaniei, precum 
și alte documente.

Intîlnire între specialiști 
sovietici și americani 

în problemele cosmonauticii
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— Agenția TASS informează 
că, intre 7 și 15 decembrie, 
la Moscova a avut loc o nouă 
intîlnire a specialiștilor so
vietici și americani care lu
crează la crearea unor. siste
me compatibile de cuplare a 
navelor cosmice „Soiuz" și 
„ Apollo".

Participant» la îtntilnire au 
examinat probleme tehnice, 
efectuînd, de asemenea, probe 
ale modelelor existente de

dispozitive de cuplare. Agen
ția menționează că, anul vii
tor, vor fi continuate întîlni- 
rile tehnice și experimentele 
comune. După cum s-a mai a- 
nunțat, în conformitate cu a- 
cordul sovieto-american de 
colaborare in domeniul cer
cetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, în 
1975 urmează să fie realizat, 
zborul comun al unor nave de 
tip „Soiuz" și „Apollo".
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