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In cadrul nostru. Școala ni. .5 din Polrll.i. unul din obiectivele *soclal-culturale 
II care in ultimii ani a îmbogățit peisajul acestei vechi așezări minerești, 
h____________________________________________ ____________________________________________

OBIECTIVELE ’ 
ANULUI • 

1973 j

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

Sub îndrumarea comitetului 
municipal U.T.C. comitetele o- 
rășenești UT.C., in colabora
re cu casele de cultură și clu
burile sindicatelor, și-au pro
pus să organizeze o gamă 
larqă de activități politico-e
ducative. Printre altele, sint 
programate dezbaterile „Creș
terea rolului conducător al 
P.C.R.," „Integrarea profesio
nală factor important pen
tru permanentizarea noilor an
gajați", „Eforturile depuse de 
oamenij muncii pentru inde-

CLUBUL
instituție de educație

muncitorească

IN CONDIȚII
Pa agenda

UNITĂȚILOR INDUSTRIALE
$1 DE INVESTIȚII
ALE VĂII JIULUI

consemnați pe agenda unității 
primele zece zile din această

Ce realizări 
conduceți după 
mă lună a trimestrului I. hotărîtor pentru crearea 
premiselor unei activității rodnice pe întregul an 
1973 ?
Iată întrebarea ce am adresat-o, ieri, unor cadre 
de conducere din diferite unități economice ale 
ii Jiului. Nc-au răspuns :

ce 
ulti-

O

Vă-

® Ing. RADU ZABULICA, șeful șantierului
C.C.F.:

un plan lunar de 
de 8 500 000 lei, 
decadă a lunii

Față de 
producție 
în prima 
martie am realizat 3 200 000 
lei. respectiv, 
rută ! LaP 1 

s-a înaintat cu 16

i. cu cîteva su
ite... Ireimec ce- 
tunelul Banița, 

metri, 
deci. în medie cu aproxi
mativ 2 metri pe zi și s-au 
executat excavări la două 
inele de la tunelul de zi 
S-au mai obținut avansări 
însemnate la refacerea tu
nelului „Mîndru Tătarului" 
de la Merișor, unde, din to-

maitalul dc 74 metri, au 
rămas de executat doar 9 
metri, de asemenea, la tune
lul Lainici, iar lucrările la 
construcția bubstatiei de 
forță din Petroșani și zidu
rile de sprijin din Crivadia 
au avansat mult. Se eviden
țiază minerii Vasile Boca, 
Simion Duruș, Constantin 
Burian și ing. Adrian Răp- 
siga, șef de lot la Bănița, 
Bruno Tuffler, șef de briga
dă la Merișor, Gheorghe 
Stan, șef de brigadă la tu
nel Lainici.

• NICOLAE MUNTEANU, șeful serviciului plan- 
salarizare U.E.L. :

mc.

Zăpada apreciabilă care 
mai dăinuie în munți, cons
tituie o greutate însemnată 
în transportul materialului 
lemnos de la parchete pî- 
nă în depozitele finale. To
tuși, în această decadă, au 
fost transportați 2 000
bușteni de fag, 50 mc bușteni 
rășinoase, 100 mc. celuloză 
fag, 17 mc. traverse specia 
le. 100 mc. cherestea, 600 
tone lcmD de foc și alte a- 
semenea sortimente de 
terial lemnos. Trebuie 
tal că în aceste zile, 
toate că avem circa 15
chete înzăpezite din care nu 
putem scoate lemnul pregă-

ma- 
arâ- 

cu 
par

tit, muncitorii forestieri au 
lucrat cu sîrguința la alte 
faze • dacă în februarie au 
fasonat 19 000 mc lemn de fag 
și 2 300 mc rășinoase, în 
prima decadă a lui martie 
s-au depus eforturi deose
bite pentru... apropiatul 
lemnului de la parchetele 
aflate în tăiere la depozi
tele intermediare, reușin- 
du-se apropierea a 18 600 
metri steri lemn de foc, 
12 633 mc rășinoase și 8 260 
mc lemn de fag.
crează bune 
lucru pentru 
mătoare.

ceea 
premise 

decadele

ce 
de 

ur-

(Continuare in pag. a 3-a)

Cei mai harnici
Mihai Bocu, Gheorghe 

Cristea, loan Bodescu, Ion 
Dinu, Toader Asandi. 
Gheorghe Mănescu, Dumi
tru Popescu. Ștefan Ursa- 
che, Petru Purice sînt ioar 
cîțiva din cei mai harnici 
tineri de la sectorul trans
port al E.M. Vulcan care, 
împreună cu tovarășul Vir
gil Cristea. supraveghetor 
al echipei de transport ge
neral și-au propus să co
lecteze zilnic metale ve
chi Do.la începutul anului 
ci au colectat și predat pes
te 60 tone fier vechi., con
tribuind astfel la acumu
larea de economii dar și la 
bunul mers al producției 
prin descongestionarea ga
leriilor.

In pagina
a 4-a:

• Dezbaterile din Consi
liul de Securitate

• Deschiderea oficială a 
Tîrgului de la Cairo

• Stabilirea dc relații di
plomatice intre R. P 
Chineză și Spania

face parte din cei maiComunistul Ion Enăch eseu de nădejde meseriași de Ia

atelierul electric al minei Pe trila.

rii unui dispozitiv de acțio nare

In clișeul nostru l-am

la întrerupătoare de 6

înregistrat în timpul repară*

KV.

Intervenție promptă
Activitatea uzinei decurgea 

normal. Deodată, spre sur
prinderea tuturor, s-a între
rupt curentul electric. Alertă 
la mecanicul șef. Toți electri
cienii, in frunte cu ing. Nico- 
lae Biro, au alergat spre statia 
TRAFO a uzinei unde se pro
dusese întreruperea. In uzină 
s-a așternut o linște neobișnui
tă. Toate utilajele erau oprite, 
fiecare minut însemna pierderi. 
S-a depistat avaria ce trebuia 
înlăturată în timpul cel mai 
scurt posibil. Pentru executa
rea lucrărilor de punere din 
nou sub tensiune a stației de 
6 KV a fost desemnată echipa 
de electricieni condusă de La- 
dislau Galik și tinerii Liviu 
Bodea, Vintilă Demeter, Vladi
mir Florea, sub supravegherea 
directă a maiștrilor Alexandru 
Panek și Dumitru Băran.

...Dispecerul de la C.D.E.E. 
Petroșani a confirmat scoat- 
terea de sub tensiune a liniei 
de 6 KV ce alimentează Uzina 
de utilaj -minier Petroșani, așa

că lucrul putea începe. Imediat 
și-a făcut apariția și echipa de 
intervenții a C.D.E.E. formată 
din Gheorghe Boglea, Iosif 
Laig și Dumitru Cic.

Datorită bunei organizări a 
lucrului și colaborării dintre 
cele două echipe, statia 
TRAFO a uzinei a fost in 
scurt timp pusă din nou sub 
tensiune. Spre toate secțiile u-

zinei a început să pulseze din 
nou curentul electric. întreaga 
activitate a fost reluată. In 
lupta cu minutele și capriciile 
iernii, electricienii au ieșit în
vingători, consemnînd astfel 
încă o intervenție promptă în 
„jurnalul" activității lor.

Vilhelm LOJADT, 
corespondent

activității
J

educative

organizațiilor 
de tineret

plinirea cincinalului înainte de 
termen". In cadrul acestor 
dezbateri ; tinerii din Uri :ari, 
Vulcan și Petroșani se vot 
intîlni cu activiști de partid. 
In 
toate 
șura 
litice pentru tineret", acțiune 
în cadrul căreia vor avea loc 
întilniri cu scriitori, profesori 
de științe sociale, se vor inau
gura expoziții, vitrine, stan
duri ertc. Se vor mai organi
za, de asemenea, concursuri 
pe tema „Cincinalul in imagini 
și fapte" la Uricani, medali
onul „George Enescu — com
pozitor de renume mondial" 
la Petrila, fazele orășănești a- 
le festivalului-concurs de 
poezie patriotică „Sub flamuri 
de partid biruitoare". Pe a- 
qenda de lucru a organizați
ilor U.T.C. mai sint cuprinse 
în această lună joi de tineret, 
expoziții, competiții sportive, 
excursii și drumeții, vizionări 
de filme,, spectacole etc.

această 
orașele

„decada cărții social-po

perioadă în 
se va desfă-

In viața culturală a Văii Jiu
lui există o permanentă mișca- 
tp, apar sau dispar lot felul de 
lucruri noi care imprimă, to
tuși. urme durabile. Dacă via
ta internă e frămintată de lot 
felul de griji, se percep muta
ții mai semnificative in ce 
privește evoluția 
unele, aflate nu de mult 
frunte, au căderi 
procesul e invers, 
exemplu, clubul din 
luni de zile asistăm 
nire a acestui club 
generală, demnă, oarecum, de 
perioada înfloritoare de acum 
7-8 ani.

Răsturnarea întregii activi
tăți a clubului a pornit de la 
reînvierea tradiției localității 
în domeniul teatrului de ama
tori. Cu sprijinul unui cunos
cut animator al acestor forma
ții — Geo Bucur, regizor teh
nic — s-a început formarea o- 
nui nucleu de pasionați. Ast
fel au apărut spectacolele cu 
piesele „Oameni care tac“ de 
AL Voitin, „Băiat bun, dar cu 
lipsuri" de Micuță Tănase, 
„Sus pe acoperiș in sac“ pre
lucrare de Sică Alexandrescu și 
Aurel Baranga după „O zi de 
odihnă" de V. Kataev și, acum, 
„Intr-un ceas bun" de Victor 
Rozov. Oamenii și-au învins 
timiditatea firească pe care o 
dă scena, și-au îmbogățit regis
trul interpretativ, au căpătat 
experiență. Acum, formația de 
teatru are pasionați constanți 
— Ștefan Zgripcea, Simion și 
Maria Rogobete, Iosif Coste a. 
Elena LIlușcu, Dumitru Oltea- 
nu, Titi Ionică, Alexandru 
Surdu, Gheorghe Lucia, Olga 
Ciolpan, Gabriel Timofte și 
alții.

Succesele din acest domeniu 
au dat încredere și curaj. S-au 
întocmit două brigăzi artistice 
de agitație, pregătite foarte 
bine de Viorel Turlea, prezen
te în mijlocul minerilor de

semnificaiivp in 
cluburilor ț 

în 
la altele 
lată. de 
Lonea. De 
la o revp- 
in atenția

în pagina a 2-a:
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Din lumea științei și tehnicii 
Intinerarii turistice : Muntele Oslea

multe ori. Printr-o mai atentă 
folosirea a spațiului s-au creat 
posibilități mai mari și pentru 
celelalte activități, politic-iden- 
logice și cultural-educative (in 
care vor trebui folosite for
mule mai bogate și mai efici
ente), distractive. De lapt, la 
Lonea trebuie studiată mai 
îndeaproape problema spațiu
lui cultural-educativ ppntru ca 
clubul să posede un cadru a — 
decvat menirii sale. In acs'o 
zile se înființează .și un cinc- 
club pentru care, ne spunea 
Aurel Hlușcu, director al clu
bului, se află multi solicitanti. 
S-a procurai întreaga apara
tură, astfel că ne rămine. doar 
să așteptăm cit mai curind t i
me bune, inspirate din munca 
și viata minerilor de la Lo- 
nea.

La loate acestea s-ar mai pu
tea adăuga taraful (in formare) 
și formația de muzică ușoară ca
re sporesc impresia de prea mul
tă insistentă pe latura artistică, 
neglijîndu-se esența educativă 
a muncii culturale. „Un pic 
mai mult dacă s-ar afla in 
mijlocul miijerilor, ar fi și mai 
bine" — spunea Iov .loan Și- 
linca președinte al comitetu
lui sindicatului de la E.M. Lo
nea, despre brigada artistică. 
Noi extindem această afirma
ție asupra întregii munci : clu
bul să fie mai adine ancore'. 
în realitățile și necesitățile 
localității, în mijlocul celor 
care trăiesc în căminul mun
citoresc, să siringă mai mult, 
și mai multi, oameni la dezba
teri, schimburi de idei ctc. Nu
mai astfel clubul este ceea ce 
trebuie să fie : o instituție de 
cultură și educație muncito
rească.

La Lonea, există o bună ex
periență artistică ce trebuie 
păstrată și îmbogățită. Dar, in 
aceeași măsură, atenția tre
buie să se oprească asupra 
muncii cultural-educative și 
ideologice care se cere a fi 
restructurată în formă și con
ținut : să primească un conti
nui adecvat timpului și preo
cupărilor și să fie organizată 
în mod atractiv. Neîndoielnic, 
clubul din Lonea, datorită u- 
nor lăudabile eforturi, poate 
fi considerat printre primele 
instituții culturale de masă din 
municipiu, cu activitate rodni
că, in plin proces de îmbună
tățire.

De ici, colo...
Cronica rimată : „Lupul și... oițele"
Rebus

1
Secvențe

iugoslave

.N-am \ăzut in 80 de ani ce-am putut vedea in ultimii 
zece..."

Cele două cerințe absolut indispensabile traiului civilizat 
al omului — căldura în apartament și apă caldă — au fost 
in ultimul timp, ținta celor mai numeroase scrisori și se
sizări sosite la redacție. Despre insuficiența cu care este 
asigurată această cerință au scris ziarului Gheorghe Lă- 
zărescu — locatar al blocului nr. 39 Petrila, unde din luna 
ianuarie nu s-a dat apă caldă iar încălzirea este foarte 
anemică ; Gheorghe Vrînceanu tot din Petrila cartierul 8 
Martie bloc 20, apartamentul 63, scara 4 unde locatarii nu 
primesc apă caldă ; Vasile Budrițan din Petroșani, blocul 
nr. 13 de pe strada Independenței, cartierul Aeroport — 
unde apa caldă nu urcă la 
de asemenea din Petroșani

etajul IV ; un grup dc locatari 
din blocul nr. 3 strada Vasile

Roaită care după-amiaza nu primesc apă caldă ; un grup 
de locatari din blocul 200 (Lupeni) care au căldură insuficientă 
in apartamente și un alt grup tot de la Lupeni din blocul 
A/8 de pe strada Parîngului, unde la etajele 8, 9, 10 nu 
primesc căldură destulă și apă caldă de loc. Și lista sem
natarilor de scrisori și sesizări cu conținut asemănător, ar 
putea continua...

Ce am constatat la fața locului, ce am auzit de la lo
catarii care ne-au scris în legătură cu necazurile lor șl cu 
alții cu care redactorii noștri au stat de vorbă, ce au văzut 
la centralele termice, sînt 
ză.

S
| fi asemuite cu incintătoarele Ș ținuturi de pe coasta estică a Ș Adriaticii. La frumusețea a- 

cestui peisaj contribuie mult Ș contrastele : Coasta Dalmatâ 
oferă, spectacolul impresionant 
al unui lanț de munți, ridi- Ș ciudu-se grandios mult peste

Puține locuri dc pe glob pot

ai unui luiij uc Hiuiip, 
Ș ciudu-se grandios mult

consemnate în cele ce urmea-

Oare

Căutînd un răspuns nume
roaselor și acutelor între
bări, insistentelor sesizări ve
nite in ultimul timp la re
dacție in legătură cu defi
ciențele ce există în privin
ța asigurării încălzirii și apei 
calde la o serie de locuințe 
în bloc din cartierele orașelor 
municipiului, ne-am adresat 
tov. ing. Ion Vărășeț, direc
torul I.G.L. Petroșani.

— Sint cam multe neajun
suri, necazurile locatarilor 
dlntr-o serie dc blocuri cu 
încălzire centrală și pare că 
nemulțumirile în acest sens 
au tendință de înmulțire in 
ultima vreme... De ce. tova
rășe director ?

— Nu putem afirma noi. 
I G.T -ni. că locatarii nu au 
drentate In cea mai mare 
parte. în sesizările si recla- 
matiile pe car* le fac Da. 
mai sînt încă deficiențe To-

ERVEN ■ IM •
făcut 
bune,

tuși întreprinderea a 
niște lucruri, socotim 
pentru eliminarea pe cît po
sibil a deficiențelor în de
servirea cu apă caldă și cu 
căldură a locatarilor din blo
curi Anii trecuți am avut 
multe necazuri cu blocul 9 
A din cartierul Aeroport : nu 
mergea nici cum încălzirea 
din cauza coloanei exterioare 
de aducțiune care era subdi
mensionată Am schimbat-o 
cu alta avînd secțiunea co
respunzătoare și acum încăl
zirea merge. Tot la Aeroport, 
clin martie și pină în septem
brie 1972. am lucrat la sepa
rarea cazanrlor — de apă cal
dă și de căldură — la cen
tralele termice nr. 6. 4. 3
rezolvînd problema pe care 
o ridicau în continuu loca
tarii blocurilor deservite de 
aceste centrale : aceea de a 
se da în apartament și căl
dură în orele cînd se dă apă 
caldă Aceeași nroblemă e ca 
si rezolvată și la centrala nr. 
5 din Aeroport Dar separa
rea asta a cazanelor cere bani

și noi avem posibilități limi
tate...

— Dar mai sînt probleme... 
La blocul B 200 din Lupeni, 
și nu numai aici, cînd se dă 
apă caldă caloriferele 
reci...
— Cu B 200 Lupeni e 

adevăr o problemă. De 
decembrie anul trfecut insta
lația electrică dc alimentare 
cu forța ne producea serioase 
deranjamente. Instalația este 
veche, uzată, 
fectuos curent de forță și din 
această cauza se ard tot mai 
des motoarele de acționare a 
pompelor pentru circuitul a- 
pei cazan-boiler. ca dc altfel 
și Ia statia do boilere.

— Dacă așa stau lucrurile, 
conducerea T.G.T,. de ce nu a 
intervenit 
S.D.E.E., pentru 
punct instalația 
alimentare ?

__ ?i?

— Și dacă tot 
pre probleme, 
prea mult lăsate

sînt

Intr- 
prin

furnizează de-

mai insistent 
a pune 
electrică

la 
la 

de

vorhim des- 
nerezolvate, 
în suspensie

— să amintim aici problema 
ce-i frămîntă pe locatarii din 
blocurile cu patru nivele de 
pe strada Independentei din 
cartierul Aeroport, unde apa 
caldă nu a urcat niciodată la 

^rioada 
în-

etajul 4 în toată 
trecută de la 1 ianuarie 
coace. Din vina cui ?

— A noastră In nici 
caz ! Normal ar fi ca din i 
talație să nu se piardă i 
un strop de apă : ea <ă 
circuitată în instalație 
aceeași cantitate și regim 
presiune ADar însă fisuri 
conductă, cedări ale 
lației, mai intervin apoi și 
sustragerile de agent termic 
de către locatari prin robine
tele clandestine de a*’ 
dă. Dar acestea sînt 
minore inerente aș 
față de nrincipala cauză pen
tru care apa caldă nu urcă 
in general la etajele supe
rioare și toate necazurile noas
tre cu încălzirea — lipsa do 
apă ce se resimte tot mai 
mult în Valea Jjului. Este o 
problemă care so va rezolva 
numai cînd va fi terminată 
aducțiunea de la Valea de 
Pești.

un 
ins- 
nici 
fie 
în 

i de 
i pe 

insta-

’ căl
cau ze

Z'CP,

(Continuore In pag. a 3-a)

s
5
$ linia pină la care mai urcă
Ș arborii, iar de cealaltă parte —
ș deschiderea spre lumina al-

““................  , pe
o-

Ș bastră a Mării Adriatice, i țărmurile căreia așezările5 menești sint inundate de ve- Ș getația tropicală. Natura a a- 5 dunat aici tot ce poate fi mai 
$ neobișnuit in peisajul r ■ ....
I

l euro
pean : fiordurile Nordului, 
uscăciunea sudului. bogăția 
relicvelor arhitecturii romane, 
vegetația luxuriantă a Medi- 
teranei, din care nu lipsesc 
palmierul, măslinul, migdalul, 
smochinul, rozmarinul. Ora
șele vechi, înșirate intr-o lun
gă și armonioasă salbă de-a 
lungul Adriaticii. sint un 
mestec de ulițe înguste în 
trepte sau de străzi severe 
care despart sutele de blocuri 
cu fațade de sticlă. Și nu pu
ține din aceste orașe, ale că
ror piețe cu catedrale și ,iin- 
tîni fascinează ochiul, sint in 
realitate centre industriale. 
Străzile lor sint la fel 
fervescente zhia, cit și 
tea.

...„Orașul care trebuie

de e- 
noap-

văztifc

I. AI.EXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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O s le a

Aparatul Tot ce poate
care vede țițeiul
în păniînt

specialiștii din orașul No
vosibirsk. marc centru indus
trial și cultural din Siberia dc 
Vest, au construit un însoți
tor original pentru echipele 
care repară traseele subterane 
dc telecomunicații și conduc
te. Yparatul descoperă cu 
marc ușurință cablurile și 
conductele îngropate la marc 
adincime. precum și In pereții 
clădirilor. El este do 100 dc 
ori mai sensibil decit vechiul 
aparat similar. Oamenii dc 
stiintă din Siberia au constru
it. do asemenea, un aparat 
care „vede" cabluri și conduc
te pe fundul mării. Cu ajuto
rul lui au șl fost ..inventariate" 
cablurile și conductele pla
sate pe fundul Mării Caspice.

1-a Institutul de cercetări 
pentru prelucrarea petrolului 
de la Tașkent (Uzbekistan) a 
fost creat un catalizator caro 
permite încheierea ciclului de 
prelucrarea totală a țițeiului. 
Metodele existente nu ofe
reau posibilitatea descompu
nerii reziduurilor grele. Cu aju
torul catfilfZâtOrttlui, din aces
te reziduuri se obține benz’nă 
cu cifră octanică ridicată, pre- 

I motorină. Noile apa-

rate vor fl utilizate la insta
lațiile de crncnre hidraulică 
curo se construiesc In Bașki- 
rin. Această republică auto
nomă din apropiere de Ural a 
devenit în Ultimul timp unul 
din principalele centre sovie
tice pentru extracția și pre
lucrarea țițeiului.

Modelul antic
al Universului
Arheologii din Armenia au 

descoperit, alături de cunos
cutul monument al arhitectu
rii medievale, templul de la

Cu trenul pe mare
Drumul cel mai scurt care lea

gă rețeaua de căi ferate a ță
rilor scandinave de continent - • - - petrece re Marea Baltică, 
această porțiune, lungă de 107 
km, fac curse trei feriboturi fe 
roviare suedeze și trei germa
ne. Ele leagă direct Stockhol-

mul și Oslo cu Berlinul și Drcs- 
da, și, prin aceasta cu alte 
orașe $i țări europene. In sep
tembrie 1973, pe ruta obișnuită 
a ieșit noul feribot „RGgen", 
construit în R.D.G., lung dc 
153 m, prevăzut cu mai multe

linii ferato în lungime totală 
de 480,5 m. Feribotul „Rugen" 
ia la bord 2 700 t încărcătură 
utilă: 42 vagoane de cale fe
rată, 12 camioane cu remorcă 
sau 74 turisme, 1 468 pasageri. 
Motoarele cu o putere de 20 
mii CP asigură deplasarea va
sului cu viteza de 20 noduri. 
Pe „Rugen" este aplicată o in-

arhilcc Ioni
an fost des
ele încăperi 
pentru JeTt-

Aiiavank, rămășițele 
vechi construcții 
ce. Prin săpături 
coperite o seric 
anexă șl un altar
fe. Printre diferitele obiecte 
găsite aici se află și-o for
mă pentru turnarea modelu
lui simbolic al Universului. 
El reprezintă trei cercuri con
centrice care simbolizează 
Pfimîntul, Apa și Cerul.

Dirijarea traficului 
rutier cu ajuto-
rol televiziunii
Poliția orașului american 

San Francisco a Instalat o 
cameră de televiziune, cu a- 
jutorul unui elicopter, pe vîr- 
fnl unui slilp de 20 m situat 
la o foarte circulată Intersec
ție din acest oraș In scopul 
supravegherii traficului ru
tier. In fața unul mare ecran, 
un operator va putea să mo
difice. de la distanță, clmpul 
vizual al obiectivului, să ia în 
prim plan șirurile de mașini 
de Ia intersecție șl, după ne
cesitate. să schimbe luminile 
Ia stop, 
dovedi 
late șl 
se alte

Dacă experiența se va 
eficace, vor H Insla- 
alle camere la diver- 
intersecțll aglomerate.

Dunăreanu aminieși 
dc muntele Oslea ca de u 
munte cal car os, cu o ere as 
fă Izolată, care ne sugerea
ză imagini fn miniatură ale 
Piclrri Croiului.

L-am parcurs in (imp dt 
> arfl, dnd asemănarea cu 
spectaculosul maso Piatra 
< raiului este și mal eviden
tă.

Nu prea înalt — I 946 m 
altitudine — Oslea dă im
presia unei cetăți medieva
le ale cărei lurtiurl șl crene
la din stincă albă dc cairor, 
sint strașnic păzite dc vaj
nici străjeri — hătrinc pă
duri dc brazi cc-1 înconjoa
ră ca Intr-o redută.

Am înnoptat la poale. In 
pitoreasca casă de vinălua- 
re Cimpușel, ea însăși domi
nată de priveliștea solita-d 
creste. In zori am pornit ' 
drum, așa 
turistului 

cit
urcuș 

nu prea 
chiar din 
trece printr-t 
șt luminoasă, 
apoi în același urcuș domol 
prin foșnitoarea pădure dc 
stejar și după ce traversea
ză o spinare de munte golaș, 
intră in răcoroasa pădure de 
brad. Curînd după aceea, 
intrind in gol alpin, cărarea 
ne scoate in cale o frumoasă 
sflnă a cărei denumire ne a- 
vertizează dc la început a- 
supra unei posibile intîlniri: 
Stîna Ursului...

Angajăm un scurt dialog 
cu băcița rămasă la stInă să 
pregătească merindele. pe 
cind s-or întoarce ciobanii 
și oile pe-nserat.

— Ziua bună, nană !
— Ftți sănătoși.'
— Vine ursul pe la slinâ ?
— Vine, bată-l norocul 

să-l bată, iaca numai ieri 
ne-o luat o oaie...

Gustăm din brînza oferi
tă cu larghețe, luăm și o 
gură de lapte din cel mai 
proaspăt și după ce dăm ia
răși „Ziua bună" pornim 
spre creasta ademenitoare, 
ce-acum e aproape. Urcușul 
se întețește, soarele a mai 
urcat pe cer, făctnd să pară 
ntal grele rucsacurile noas-

■i 
la 

cum șade bine 
ce vrea să a- 

mai departe, 
continuu. dar 
greu, începe 

curtea cabant i. 
■o poiană 'argă 

se angajează

Curînd 
cru< i. are 
in 
ral 
sul 
uă b» pasul 
drum de o rară 
ține tot timpul lint_ 
principale a masivului 
' an. din păcate foarte prost 
marcat și trece peste întreg 
șiragul de p|s< uri al masi
vului : Ctndetul (1550 m). 
Drăgoiu (/6<)| m), Straja 
(I860 ), vf. Negru (1 723 in). 
Muncelul (1 553 m), Șiglăul 
Mare (1 682 ml. Arcanu 
(1 760 m) și Oslea (1946 
in), apoi coboară pasul Os
lea (1 798 m) la izvoarele 
Jiului de Vest. In pasul Os
lea situat pe cumpăna de ri
pe dintre izvoarele Movului 
și Tismanei (la sud) și ale 
Jiului de. Vest (la nord), 
din același drum pas!oral 
descinde o variantă spreGorj 
la Tismana. Pe aceasta po
tecă largă, In care urmele 
potcoavelor de cai dovedesc 
și acum utilitatea drumului 
ce odinioară lega cursul in
ferior al Jiului de Vest cu 
CfOrjul, parcurgem o porțiu
ne scurtă și in curînd ținta 
excursiei noastre este înde
plinită : ajungem pe vtrfdl 
Oslea.

O priveliște panoramică 
unică ne determină să recu
noaștem că efortul n-a fost, 
făcut in zadar. La noid, 
peste Jiu, se înalță mindru 
Retezatul cu ale sale falnice 
metereze ce-i stau hotar: 
Piatra Iorgovanului, Galbi- 
na, Paltinul, Scorota și Plu
te. Mai departe de acestea, 
dar mai înalte, domină zări
le virfurile Custura, Păpușa. 
Peleaga, Slăveiul și Reteza
tul. Spre vest zărim albia 
frumoasei Cerna. însoțită pe 
ambele maluri de renumite
le sale Ciuceve și dominată 
mai ales de Piatra Cloșani-

ajungem la o în
de poteci. Intrăm 

marele drum. pasto- 
earo începe din pa- 
Vllcan și se trrml- 

Oslea, Acest 
frumusofe, 
na coamei 

Vil-

lor, < e de-atci no pare 
incită decit înseși piscurile 
Retezatului. Spre sud se in- 
lind munții ți apoi dealuri!" 
(lorjului, dar privirea noas
tră nu ponte străpunge cea
ta ți ne mărginim s4 ghicim 

/).- unde ar li Tlsmana. 
Recunoaștem apoi spre est 
depresiunea Văii .Jiului d i 
minată de creasta princip i- 
lă a Paringului cu cele trei 
1 irfuri ale sale : Mindra, 
Clrja șl Parlngul.

Ne despărțim cu greu de- 
această nouă ..cunoștință” a 
noastră și relufnd vioi pasul 
citit de. familiar drumețului 
de munte, ajungem in cu- 
rind pe același drum pasto
ral în pasul Oslea.

Și in timp ce, la adăpostul 
umbros al unei stfncl, gus
tam din merindele 1 
un lătrat de dine ne

xitenția. In curînd. ciobani, 
cai ți dini, o adevărată ca
ravană dc munte cu desagi 
plini, defilează prin fața 
noastră. Aflăm îndată și 
ținta „caravanei”. Kra sfîr- 
șit de săptămină și se 
schimbau ciobanii dc la stî- 
!!<■

Un nou efort, uh fel dc.-a 
spune, îl facem fn mai puțin 
de-o oră și ială-ne ajunși lo 
coborire, din nou in Cimpu- 
?el.

Puțin după aceea roțile 
mici dar iuți alo. I.M.S.-ului 
ne purtau spre casă...

nofl.slre,
■ al rage loto : Aurel DL'I A

Turme de oi pe muntele Oslea.

I

Un nou tip de automobil 
„Liger JS 2", (d două lo
curi. motor cenlral
< ilindri Maserati
< m3 și care poate dezvolta 
o viteză de 250 km/h.

(Foto Keystone)

cu șase 
de 2.965

teresantă inovație — motoare
le feribotului sint instalate țe 
amorlizoare speciale care re
duc mult vibrațiile șl zgomo
tul. Cu un asemenea dispozitiv 
sint utilizate deocamdată toar
te puține vase. Pasagerilor le 
sint puse la dispoziție, saloane 
confortabile, cafenele, sală de 
mese, solarii'. Traversareâ du
rează aproximativ trei ore.

dau pe pere.

sa-nghit șl eu

Ion LICIUde

șitale

RadăPa ; 5)

Iară; 7) Tfitîni —Irita

bună ziua"

Iad ; 8)

To — Pîrîtor ; 10) Irascibile.

Ață — Terasă; 9)

— CRONICA RIMATA —

LUPUL Șl
Precum fusese lupul pus păzitor 
Așa un „oarecare" fuse „numit" 
(„La noi", e-o noțiune ce, astăzi. 
Înseamnă colectivul cinstit, precum socot). 
Și , lupul-paznic” stat-a cuminte, la-nceput : 
Din sarcina menită, nici că s-a abătut, 
Pină-ntr-o zi. cînd firea-i. din ancestral învăț, 
Pofti, cu ..miala" blindă. să facă un ospăț. 
Era frumoasă „creața", și „plină", și-ntratit 
Avea un farmec „dinsa", că-1 gidila in gît. 
(Numai cu-n „blana albă", tot „felul" ei imberb 
Cerea o „completare", să fie mai superb). 
Și lupul, care-n turmă ișl dovedi acum 
Intențiile bune, o invită, pe-un .drum".
Spre o pășune-aleasă. cu ierburi și cu flori, 
Intr-o poiană-ascunsă. sub limpedele zori. 
Ea, mindră și credulă, pe „cale" l-a urmat, 
Pină-ntr-o zi. cind... lupul se-ntoarse „săturat". 
Trecut-au luni și zile. Cuprins iar de plictis, 
Cum n-avea altă treabă, el, „paznicul" și-a zis, 
Pe bietele oițe, (i se născuse-un gînd) 
Să le emancipeze la „pășunat"... pe rind. 
Dar lot bătind „poteca", atitea luni și luni. 
Mereu in „deplasare", spre grasele pășuni, 
A observat, deodată că punga i-a „secat"... 
(Asemenea „domnie" e greu de „suportat"). 
Atunci, ce-și zise lupul : (știind că are ..Colți"). 
— Ideea ce-i născută, c bine s-o dezvolți. 
Eu, cum in astă turmă cu nimeni nu fac „cart". 
Îmi voi păstra „treimea" din „boabele" ce-mpart. 
Căci marea, cind se naște, se-ncheagă pic cu pic. 
Și-așa. făcu avere. Aproape din...... nimic".
Dc-alîta îndrăzneală, și-atit tupeu fățiș. 
(Incit credeai că „insul" se află in... hățiș) 
Surprins a fost soborul, și totuși, am văzut 
Cum tace mile, căci lupul e „lup", recunoscut. 
Dar. intr-o zi. o ..oaie", cu-n vast experiment. 
Sc-nfățișă la tigru, xorbindu-i vehement. 
Și — acesta după probe ce l-au convins, deplin — 
Ii zise : — Este timpul, de-acum, să intervin ! 
Să nu confunde „unii" obșteasca rinduialâ, 
Crezind că bagă mina în... „punga personală" !

bAtrinui

la noi. 
peste tot Ce iau pe mere,

Se spune, că de multă vreme, 
hotelul „Jiul" din Petroșani 
..se scaldă" in bani. M-am in
teresat de această „stare", nu 
dc alta dar o găseam foarte 
plastică pentru imortalizat... 
Și, clin surse absolut sigure am 
aflat de fapt, contrariul. Că 
pe lingă faptul că niciodată 
hotelul nu-și face planul de ve
nituri (cu cite 2-3 000 lei numai 
lunar) cu aproape jumătate din 
„cîșlîg" plătește cooperativei 
„Deservirea" din Lupeni pen
tru spălatul cearceafurilor. 
Cum, ceea ce am aflat îmi 
provenise cu lotul întîmplStor 
mi-urn dat seama că cei de la 
Lupeni „crod" că hotelul îmr- 
adevăr se scaldă în bani...

Și cil p-aci 
pastila...

prin care țin să demonstreze 
că ea, apa, nu va ingheta ori
ei! ar minți cineva...

Asta mal zic și eu pastilă !
A
In curînd...

Copil minune 
la șah

Tînărul american in sirstă 
do 13 ani. Rikky Towsend, joa
că șah de la patru ani, și nu a 
pierdui de atunci nici o par
tidă. Se spune că Rikky este 
dotat cu o memorie fenomena
lă : la un simultan de șah. el 
indică din memorfe flecare 
mișcare.

Ti 
din legume
De curînd a fost brevetat in 

U.R.S.S. un nou tlț de țigări, 
complet lipsite de elementele 
nocive. Este vorba de un înlocu
itor al tutunului care nu con
ține însă nici nicotină nici gu- 
droane. In schimb, țigările nu 
se deosebesc cu nimic ca aro
mă și gust de cele obișnuite. 
Acest înlocuitor al tutunului 
se obține dintr-o prelucrare 
îndelungată și complicată a 
unui amestec din frunze de 
salată, varză și spanac și 
conține doar vitamine și albu- 
mine. Inventatorii sînt foarte 
mulțumiți de tutunul descope
rit de ei jrămine să se consta
te aceeași satisfacție șl 
partea fumătorilor.

Colină
artificială

Apa trece
mult

Cu prietenul D.M. din Lupeni 
m-am intîlnit exact in cartierul 
Brala, acolo unde peste șosea 
apa traversează de mal multă 
vreme (cineva spunea că de 3 
ani) venită de undeva...

— Dintr-o canalizare, imi 
zise prietenul, care să nu crezi 
că e spartă. Nu ! E o „experi
mentare" a edililor orașului

In trei cronici rimate, la in
tervale aproximative, bineînțe
les, am înserat faptul că acele 
„glastre" de flori de pe balus
trada din fața magazinului de 
televizoare din Petroșani sînt 
executate întru vai-și-amarul 
trecătorilor. Care și-au sfîrte- 
cat în colțurile lor nefînisate 
bunătate de paltoane, haine 
de piele, flșuri șl chiar „tegu
mentele"... In ultima cronică 
am promis că dacă nu se ’au 
măsurile cuvenite (și vremea 
a trecut, destulă) von» reveni 
cu încă o cronică rimată a pa
tra, în care vom aminti cu nu
mele pe cel care răspunde de 
această stare. Ne reînnoim 
..promisiunea". Să știe păguba
șii cui să-i ceară plata pentru 
daune...

Atunci să vezi pastile...

In pădurea Jirasek din Brno 
se află in curs de amenajare 
o rolină pentru schi cu o su
prafață de material plastic. 
Pîrlia va măsura 250 m și va 
avea o lățime de 15 m. Mate
rialul plastic de culoare albas
tră, Bralen, care va forma 
suprafața, deoarece rezistă cel 
mai bine timpului, se fabrică 
la întreprinderea Chemoplast 
din Brno. Primele probe 
dat rezultate satisfăcătoare.

Hrană
din... hîrtie
Hîrtia de ziar este o hrană 

minunată pentru vite. La 
ceaslă concluzie a ajuns un 
grup de specialiști din orașul 
englez Aston. El au elaborat o 
metodă de transformare a ziare
lor In hrana pentru cornutele 
mari șl mici. Hlrtia de nidcn- 
latură este folosită, de aseme
nea, în acest scop după o pre
lucrare asemănătoare.

■>

• • •

a-

R. S. CEHOSLOVACA.
I ntrepr indere a na ț i onală

„Harmonika" din orașul Pi
sek — sudul Boemiei — es
te principala producă/toare 
de muzicuțe din Cehoslova
cia. Cei aproximativ 170 de 
muncitori ai 
„Harmonika" 
nual peste un 
muzicuțe de 
de la miniaturala î 
ță „Talisman" la cele 
viatură cromatică, tip 
va" și ~

întreprinderii 
realizează a- 

milion de
100 de feluri 

muzicu- 
• cu cla- 

„Ota- 
Din 

între- 
„Har-

„Tarantella" 
întreaga producție a 
prinderii de muzicuțe ___
monika" 70% este destinată 
exportului.
In foto : — Muzicuțe Cu cla
viatură cromatică și două 
octave, tipurile „Otava" Și 
„Tarantella".

Dezlegarea careului 
„Simplu ca

apărut în pagina 
Magazin" anterioară

ORIZONTAL: 1) Caduci
tate ; 2) Economicos ; 3) La-

C; 4) Epatată —

Antal ; 6)

Cîntec
din caval

Seara cade-ncet. Parco-i " 
un val

Adus de marea lină, amorțită. 
Natura pare adormită.
De la un geam se-aude 

un caval
Urmindu-și viersu-ntr-un 

ecou ornamentat
Ținindu-mă pe loc. Vrăjit, 

ascult.
Atunci mi-au revenit omintiri 

de demult.
tu, oare le-ai uitat ?

Vasile MOLODEȚ

N. A. Prin acrostih și li
gamente veți găsi nume și 
diminutive feminine.

ORIZONTAL ; ljlnele date...
— ...unei prietene; ...2) ...! 
...in ochii lumii ; 3) Diminutiv 
feminin — Pregătite pentru so
cietate ; 4) Au cile o regină — 
Nume feminin — Vin de la Lu
iza ! 5) Dală în dragoste — 
Luate de la Renala ! 6) Stea fe
minină din constelația Holly- 
woodului — Femeia, de-acum ; 
7) Nume de fată — Făcută de 
8 Martie femeilor ; 8) Sînt la 
Raluca I — Luate de la Brigitte 
Bardot I — Cu multe ațe; 9) 
Femeia merituoasă — Diminu
tiv feminin ; 10) Bună la toate

Ca cercelul la ureche; 11) 
Ușor de amăgit — Femeia 
care a provocat războiul tro
ian.

VERTICAL : l) A le face ca
douri — De inimă albastră ; 
2l Sora mai mare — Cum e 
mama ; 3) Dusă cu zăhărelul — 
La Letiția!... 4) ...și la Nina I
— Diminutiv feminin — Unul

cuceritor; 5) Are ceva de la 
Venera I — Folosite de femei ; 
6) Primul soț — Femeia roman
țioasă ; ...7) ...scoasă din găle.i- 
lă — Ustensilele femeilor; 8) 
Una necrescută — Are altfel'

— De la Cătălinal 9) Diminutiv 
feminin — Băute; 10) Gătită 
Vino iu văicăreli ; 11) A se pu
ne Nebăgată in seamă.

Millva TEODOSE
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Aveți căldură și apă caldă în apartamente ?
Lîngâ caloriferul 

cu 50 de elemenți
Petrii®, blocul 39. Discutăm 

cu gazda apartamentului tir. 10. 
Gh. LSzirrescu. < are s-a adre
sat ru o «;n'isoare redarției:

am primit suficiente Intre 
24 X11 1972 27 111973. Arum
avem! Numai că sînt mai 
■m umpp ?i nimeni nu ne-a ex
plicat du ce - Ici diferența 
in ianuarie 1973 lată dc ia
nuarie 1972...

Cum blocul 39 este la circa 
100 ni de C.T. nr. 3. care-l 
alimentează, ne îndreptam ‘.pre 
aceasta.

...Cazonele. 17 la număr. nu 
se pot distinge de fum. Fo- 
chlștii, in lot <-ă intețeas* <> 
lotul, treq cu dlrgurile, In 
mare qrabfi și încordare ulti
ma lopată de cărbune aprins 
din (ocarc. Nicolae Girda* șe
ful schimbului, ne explică mo
tivul alertei.

— Ca si ieri, din nou. 
C.D.E.-ul a Întrerupt curentul 
15 minute. Pentru noi. ca și 
pentru locatari, aceste întreru
peri înseamnă mari neplăceri. 
Stingem focul pentru a salva 
cazanole. apoi iar îl aprindem, 
timpul trece, furnizarea căldu
rii încetează și...

- Știți ce temperatură este 
afară ?

- Nu. exact. Mi-au ’ural 
termometrul exterior fllaltfi-

... Următorul obiectiv vizitat, 
blocul 27. afl-'t aproape de ca
natul roloanoî do alimentare 
«1 apă caldă a C. T. nr. 3. E- 
tnjul 9.

Primiți, conform progra
mului afișat, apa caldă 7

— Nici vorbă — răspund in 
cor tinerele qospodinc Chirilă. 
Marin. Timoflr. Dărfiban și 
Văduva. țoale adunate la ca
pătul holului împreună cu co- 
piii. lingă două calorifere ală
turate numărînd la un loc 50 
de domenii. Am aflat imediat 
cu ajutorul explicațiilor inter
locutoarelor motivul prezentei 
lor aici — lingă caloriferul 
ru 50 de demenți. Ar trebui 
însă să-l înțeleagă și foruri
le locale v-izate.

Cu ajutoTul președintelui 
comitetului blocului. Gh. Cio- 
bănoiu. aveam să aflăm apoi 
că nici apa rece nu urcă în 
acest bloc de la etajul 7 in 
sus, că toate uscaloriile din 
partea casei scării au calori
ferele demontate tfe anii tre
cut! și toate celelalte instala
ții deteriorate, că. de la ace
lași etaj 7 in sus. dacă n-ar fi 
reșourile electrice...

chistul Vasilc Chirilă nu ve
nise. ajutorii Bai losif Pctdvk. 
și Ioan Nătîngă habar n-a- 
veau de dtnsul.. Acul indi
cator al presiunii e la O. 
,.De la orele 15 nu-i nici lo 
noi apă rece, murim de sole!41 
(săracii...) Nu facem nici noi

bale, uitați, 
Lrâ-i și apa 
încălzesc toate acestea, dragi 
consumatori ? Ce-ar fl să-l 

obligăm. MACAR O ZI, pc cri 
dc In I.G.L. șl I.G.C. să fa
că bale In centrala 5 ?!? S-ar 
simți ca-n „Dolce vita" ?

deasupra nons- 
nu urcă ..“ Vă

Cît costă, uneori,
nepasarea...

Pe strada Republicii, in car
tierul Carpali am început cu 
blocul nr. 109. \m sunat la 
apartamentul 64 al etajului 10. 
La întrebarea noastră, in < e 
măsură sînt mulțumiți de căl
dură și apă caldă. Victor Co
vrig și-a exprimat aproximati
va mulțumire 
doar i „N-ar fi 
da căldură mai 
pe nit ni că sînt

cu o excepție 
rău ducă s-ai 

de diminonț-i 
multi caro se

Ne-am convins, de fapt 
noi. Nu ora încă ora 8 (20) 
upa rece nu mai curgea.

„Micile" nemulțumiri ale al
tor locatari printre care amin
tim pe pensionarii V. Nicu- 
!<•-< u (apartamentul 20) și E- 
mi| Șadnor (ap. 8) din același 
bloc sînt „derizorii" fata <Jo 
..... a cc im găsit in blocul 105 
la apartamentul 33 al familiei 
ing. Viorel Diaconu de la

șl 
și

Paradoxuri la etajul 10
Cind ne-am prezentat la 

blocul A 8 din Lupeni, strada 
Parîngului, pentru a verifica 
sesizările unui mare grup de 
locatari, de la etajele 8—10. 
nu ne-am gindit că justețea a- 
cestora avea să ne fie confir
mară, încă de pe scări, unde 
am întilnit o gospodină cu o 
găleată de apa în mînă. De 
necrezut, dar Ileana Căbulea 
aducea apă caldă o’e la un etaj 
inferior pînS la etajul 10. Fu
sese în vizită la o vecină și. 
auzind că are apă caldă, i-a 
cerut dcindată sub formă de 
împrumut, o găleata. Ce să-i 
fad? De prea multe ori a aș
teptat (zadarnic!) să vină apa 
caldă și la etajul 10 (mai pre
cis din luna decembrie 1972) 
astfel încit nu mai credea în 
vreo minune.

Situația ne este confirmată 
și de alt» locatari:

— Din luna decembrie nu 
am avut strop de apă caldă 
pină astăzi (vineri n.n.). As
tăzi. cînd am dat dramul ro- 
Inetului. nu ne venea să cre

dem, ne-a relatat minerul Ion 
Ploscaru din același bloc, apar
tamentul 87. Pină acum, toate 
insistențele și rugămințile 
noastre la asociație au fosl 
zadarnice.

Deci, insistențe și rugăminți!

De ce a fost nevoie de ele ? 
Pentru ca cineva să-și înde
plinească niște îndatoriri de 
serviciu. Dar nici cu rugă
minți nu și le-a îndeplinit. De 
ce alila umilință ? Dacă lu
crurile s-ar fi oprit la această 
umilința, n-ar fi încă nimic, 
n'ar ou continuat printr-o ma
nifestare pe care nu știm cum 
să o calificăm:

— Cind i-am rugat să ne 
dea și nouă apă caldă, un to
varăș Ncagu, de la C. T. ne-a 
replicat: „N-aveți decit să vă 
aduceți apa în pumni, de pe 
stradă ; n-avețl decit să v-o 
încălziți*. (Se spune că la C.T. 
200 cetățeni au fost „lămuriți" 
cu... lopata f?).

Intr-un apartament, am în
cercat temperatura caloriferu
lui. Sus călduț, jos rece. Insu
ficient pentru o familie cu 4 
copii mici, la etajul 10.

Și acum, paradoxul: cărbu
nele este achitat cu regulari
tate. apa e plătită lună de 
lună. Pentru taxele încasate, 
funcționarii asociației, ai cen
tralelor termice și ai I.G.L.-u- 
lui îi răsplătesc așa cum sînt 
învățați: cu indolentă, nepă
sare și o totală lipsă a'e res
ponsabilitate. Lor li s-o fi 
plătind salariul cu aceeași 
măsură ?

căldura. Darla...La apartamentul 33 jocul copiilor 
ce căldură ?!

trezesc la ora 4 și... e cam 
răcoare. La fel și Gheorghe 
Ghislrcanu (apartamentul 6G) 
și Adrian Valache (apartamen
tul 63) de la E. M. Dilja a» 
avut aceleași păreri cu excep
ția unei singure „ture" o'e la 
centrala termică cc, se pare, 
nu e prea... conrtrolată. In 
schimb, Ion Vînătoru (aparta
mentul 52) de la S.C.S.M. e de 
părere ca, mai mult este frig 
decit oald, și că dacă acum 
e „ceva" mai cald, asta nu
mai de o vreme încoace, do 
cînd cu ultima ședință de lo
catari...

La locatarii Pavel Matei și 
Gabriel Kanduth din blocul 

107, etaj 8, nemulțumire totală. 
Noroc cu radiatorul. Și plă
tesc la curent electric... (Păi 
căldura costă!!). De progra
mul stabilit al apei calde și 
polabilo nu mai amintesc ni
mic, E de-a dreptul pe.., dos I

I.P.C.M.H. In camera lui . de 
studiu, răcoare: 17 grade. In 
cea mare, copilașii (cel mai 
mic de 5 luni) se jucau dar... 
in apropierea radiatorului. Mai 
departe era frig. L-am întrebat 
care-î explicația ?

— In primul rînd nu există 
la centrala termică un termo
metru. Cînd afară e cald e și 
căldură în bloc și invers...’ 
Apoi, continuă gazda, tempe
ratura apei după o oră este 
sub temperatura corpului. Ex
plicația certă o văd însă cînd, 
cu toată reducerea de 'dare be
neficiez. plătesc lunar curen
tul electric intre 300 și 400 
lei — curent cu care compen
sez căldura necesară...

E intr-adevăr o explicație. 
Dc plătit se plătește — nepăsa
rea altora, bineînțeles, și încă 
destul de scump. Dar de 
s-o plătim noi ?!

ce

Distante astronomice 
de la om la om

„Pînă cînd or mai 
iot azvîrli locatarii 

cu cărbuni în noi ?!"
— Așa ceva nu se mai 

poate tolera ! Am ajuns la ca
pătul răbdării. Uitați-vă și dv. 
pe fișă, de plătit plătim 314 
lei pe lună dar apă caldă n-am 
mai avut la etajul II din oc
tombrie anul trecut! (Elisabe- 
ta Furdui, str. Independentei, 
bloc 12/A, salariată a I.P.I.P. 
Livezeni).

— Nu vine nimeni a'e la a- 
sociatia de locatari să vadă ce 
„căldură" este prin apartamen
te. de nu poli sta la televizor 
decit cu cojoc și cu pleduri 
pe picioare. Despre apa caldă, 
ce să mai vorbim? Nici nu-m> 
mai aduc bine aminte de cînd 
n-am mai primit! (Ortansa 
Btrlut. str. Păcii, bloc 14/18. 
salariată a U.U.M.P.).

Iată doar două opinii, din
tre multe altele auzite a'e la 
locatarii blocurilor de pe stră
zile Independenței. Păcii. Vii
torului și Unirii din cartierul 
Aeroport Petroșani. Glasul ce
tățenilor. vădit Indignați de 
anomaliile ce persistă de un 
timp îndelungat în furnizarea 
căldurii și a apei calde. se 
vrea auzit acolo unde trebuie. 
Acolo unde ei plătesc pentru 
a easta, și o’e unde ei așteap
tă oare pină cînd? — o so. 
lutionare grabnică — asocia-

ția de locatari.
Descinzînd la asociație am 

nimerit chiar în timpul unei 
discuții aprinse pe aceasta 
temă, purtate între exponent»’ 
fostei și noii conduceri a a- 
sociatiei, recent aleasă. Lait
motivul convorbirilor: ce ne 
facem tovarăși ?! Intr-adevăr, 
o întrebare la care răspunsul 
definitiv se pare că nu a fost 
qăsit încă. Argumentațiile pri
mite în disculparea situației 
existente, vin „ca pe apă" i 
debitui scăzut al apei reci, in
suficienta ei presiune, pierde
rile importante de apă dato
rate defecțiunilor la cona'ucte 
etc., etc.. în final fiind decre
tat tap ispășitor I.G.C.-ul. Și 
in acest timp, cînd la asocia
ție se caută — cam tardiv, am 
zice -- cu „înfrigurare" o so
luție de a ieși din impas, ce
tățenii năvălesc la centralele 
termice „cerșind" cîte o gă
leată de apă caldă! Cind nu 
mai au nici această minimă 
șansă, se cearta interminabil 
cu fo'hiștii. Pe buna dreptate 
se întreba unul dintre aceș
tia: „Oare pină cina' or mai 
tot azvirli locatarii cu cărbuni 
in noi?!". Cine știe, poate 
pină-i vor depista pe vinovă
ții cu V mare !

Lupeni, Cartierul Braia. Vizi
tăm blocul F-84. Dumitru 
Preoteasa de la ap. 60 ne con
firmă starea de lucruri sesiza
tă, de nenumărate ori, în acest 
cartier :

— Sînlem total nemulțumiți. 
Primim apă caldă o singură 
dată po săptămînă, uneori nici 
atît.

La apartamentul 39 din blo
cul 80, tovarășa ' 
spune î

— Avem apă 
pe săptămînă.

— Nu e prea 
trebăm noi.

— Cam puțin dar e bine cînd 
o primim și așa !

Oamenii sînt resemnați. Mul
ti cred că li se face un favor, 
dacă le furnizează apa caldă o

Drotzinger ne

caldă o dală

puțin ? — în-

dată pc săptămînă, cite două 
ore. Dar iată și un colac 
peste pupăză. („Colacul" <on- 
stfi din originalitatea ora- 
riflui, iar „pupăza" este, 
de această da<ă, aso
ciația de locatari, cu toi coro- 
giul ei de indolențe și nepă
sării : La blocul A 4 apa caldă 
e furnizată (tot o singură dată 
pe săptămînă) joi INTRE ORE
LE 10-12 1 Ce-ar fi, dragi tova
răși de la asociație, să vă mu
lați în acest bloc ?

Surprinzător, dar toate blo
curile vizitate de noi se afla in 
imediata vecinătate a asociați
ei. Sînt apropiate qeogralic, 
dar la o distanta astronomică 
de oameni dacă ținem să o mă
surăm cu unitatea de măsură a 
felului in care-și face datoria.

Omul cu două fețe

„Fiecare să aibă cel puțin 
o găleată în casă I"

No aflăm la blocurile ra
ce-date centralei termice nr. 
5 Aeroport. Soție de miner, 
cu doi copii. Irina Bartha, 
din blocul 19. ne mărturiseș
te : ..Norocul nostru că n-a 
fost o iarnă prea grea... 
l.r.crez în schimburi, cînd sînt 
de dimineață nu apuc să fac 
baie la copii, să spăl. Strun
garul Dumitru Ștefănescu, dc 
la Depoul C.F.R. : ..Stau la 
blocul 18. la etajul 3. de cînd 
s-a dat în folosință. N-am 
ivul niciodată apă caldă... 
Vine familia Seeheres. cu doi 
gemeni de un an și ceva, a- 
bia merg în picioare, și-mi 
ba'.e-n ușă „Ce facem, mai 
plătim ? Să faci baie în 
trei kile de ; pă rec-- încălzi
te la butelie’’- .De la orele 
16 se ia și apa rece si asta-i 
cam de do"â «aotfimtni încoa
ce Cu o qră de apă caldă 
cînd spălăm nu facem br ie. 
si invers Căldura și apa pc 
ianuarie ne-au costat 248 lei 
și cărăm apa de pe unde pu
tem cu toate oalele, am bu
cătăria garnisită. Si pl.T c’i 
și nici nu ai !- (Victoria S»ă- 
nescu, casnică). Funcționară 
la A.D.A.S.. Veronica Madear 
știe să se., asigure : ..Am 
grijă sâ-i spun-vecinei să-mi 
ție un pic de apă caldă, du

pă masă nu prind niciodată. 
Îmi vin frații de la Brașov și 
Constanța, am nouă, și-mi 
sar în cap : „Bine dragă, voi 
n-aveti ni'I apă rece?" I-aș 
trimite la asociația de loca
tari..." Apropo ! Tntr-o ședin
ță a acesteia s-a rostit alar
mant, de la „tribună14 : „Fie
care gospodar să aibă cel 
puțin o găleată în casă! Cu 
damigenele la clădirile mici, 
fuga marș !- (Acolo, fiind co
ta mai joasă, mai apuci un 
fir de apă de bogdaproste...) 
Nu ne mai descurcăm în a- 
șa... socoteli si mergem la o 
calculatoare de la asociația 
de locatari.membră în comi
tet • ..Am făcut a’îtea demer
suri la I.G.C. Răspunsul in
variabil ..N-avem debit. O 
să vedem, vom soluționa..." 
(N.R. Dacă atunci cînd se 
tonese zânezile nu-i debit, 
dar pe ger ?). T.G.L, ne-a tot 
promis din ’72 că termină lu
crările de mărire a capacită
ții la cazane, măcar cînd e.

ne dea simultan și opă caldă 
s’ f aldurii.. Dar. degeaba. To
varăși din conducerea I.G.L. 
și I.G.C.. promisiunile nu țin 
de cald !

Orele 22,40... Centr ’a ter
mică 5... Șeful de tură, fo-

Ar6 două fețe. Deși n-are 
două capete și patru mîini, 
ocupă două scaune
două funcții : una
I.G.L. — tehnician (prima 
față) și alta la asociația de
locatari — împuternicit (a
doua față). Ia bani și dintr-un 
loc și din altul (ce s-o fi făcut 
cu legalitatea ?!) și- „rezolvă14 
problemele pentru toți. Cum 
încap două săbii în aceeași 
teacă, nu se știe. Se știe în
să că „omul cu două fețe, 
alias Constantin Cioiu, împa
că și capra și varza44. Cum ? 
Să reproducem dialogul pur
tat în prezența președintelui 
asociației de locatari, Dăni- 
lă Mate.

— De cc n-au oamenii 
dură în apartamente ?

A doua față: N-avem 
buni, s-au ars mai multe 
toare, presiunea apei e 
că... (Deci acuze la adresa 
I.G.L.).

— Dar I.G.L.-uI de ce nu 
ia măsuri ?

Prima față: In februarie

Și 
la

căl-

căr- 
mo- 
mi-

n-am primit de Ia O.C.L. 
produse industriale nici o 
tonă de cărbune. Motoarele 
le-am dus la rebobinat la a- 
teliervl nostru de la Lonea 
dar... Presiunea apei nu de
pinde de noi, de I.G.C,. de
pinde...

— Ca i 
mulțumit

A doua 
să fiu !“

— Dar
I.G.L. ?

Prima față : „Am făcut tot 
ce ne-a stat în putință...44

...împăcată capra, împăca
tă varza, numai locatarii nu. 
Pentru că n-au căldură, n-au 
apă caldă. In schimb negli
jențe au și le-au cam spus 
peste tot. Și la asociație și 
la I.G.L. și la primărie și la... 
ziar. Noi am mers pe urme
le lor. Poate vor porni și 
alții. Se știu ei care, si de la 
primărie, și de la I.G.L. și 
de la asociația de locatari. 
Să facă lumină și... căldură. 
Că oamenii plătesc.

împuternicit sînteți 
dc încălzire ?

1 față : „Nu, nu pot

ca tehnician al

Noroc câ fac baie 
lâ mină...

Dar eu cî 
de pe !

ind vin 
șantier ?!

deosebit de 
ceea ce pri- 
problemei a- 

apă caldă a

Acest dialog, 
semnificativ in 
vește acuitatea 
provizionării cu 
locatarilor din cartierul Aero
port a fost purtat în aparta
mentul 31 din blocul 4 de pe 
strada Oituz, intre qa/d 
Dumitru Belclu. muncitor me
canic la mina Dilja, și o per
soană care a nimerit la apar 
tamentul susamintit in timpul 
vizitei noastre — Didina Tar 
cău. muncitoare manipulantă 
pe șantierul T.C.M.M. care lo- 
cuieste « *»-<jlasi cartier — m

blocul 33 de pe strada Viilo
rului.

Dar să reluăm discuția, stîr- 
iiild de întrebarea noastră re
feritoare la căldura și asigura
rea cu apă caldă a apartamen
telor.

— Referitor la căldură... ce 
să vă spunem?! Nici bine, 
nici rău. Problema e insă că 
apa caldă... Noroc că fac baie 
la mină. Iar copiii... în troacă! 
Priviți-i...

Și am privit. Intr-adevăr, in 
jurul nostru o ciorchină de 
prichindei, miniiți... pînă

urechi de o'uIciutI. Deh, coj il I
Gazda reia explicațiile: 

„Din noiembrie nu avem apă 
1 ildă. Do plătit plătim dar pe 
re, nu știu. Pentru < ă-s și pre
ședintele comitetului do bloc, 
am infrebat-o pe lovar.ișa Lat- 
kulir, președinta aso< iațlei do 
lp< atari, ce ne facem? Mi-a 
s-ptM că nici ea nu știe. In 
plus mal avem bucuria că si 

■•nțjala mai arc și perioadn 
do reparații. Din toamnă au 
rejiaral . deja la ea de două 
ori. Dar probabil r-au lucrat 
ca-n vara trecută cînd’ au 
schimbat conducta, l-am foto
grafiat a’unri cum dormeau 
la soare, lingă canalul abia 
săpat și am trimis fotografia 
redacției. Păcat că nu ați pu
blicat poza...

După cum am mai mențio
nat, in aceeași siluațio se află 
si locatarii din blocul 33. de 
Pe stiada Viilorului unde 
rum no spunea Didlna Tarcău. 
cînd ajunge acasă de pe șan
tier, fie la ora 13, în timpul 
pauzei de prînz, fio seara, 
după ora 18, nu are apa nici 
să so spele pe mîini.

Batem la ușa unui alt apar-

(ament cu copii, din a. olașl 
bloc 4. <)<• pr Oiluz. Ne înlim- 
i> nfi Plena Mustață, membră 
In comitetul de bloc.

— Ce să spun de căldură? 
Trebuia să vem'țl cind au fost 
gerurile,.. In orice < .17. una 
știu r < opiii sînt aproape me
reu răciți, Ș| nu c do mirare 
dmă pentru baie li duc la so
irii Intr-un alt cartier. Dar 
nun să far altfel daca de 0 
luni abia da» ă am nimerit, după 
venirea noastră de la serviciu, 
sfi mai picure apă... călduță.

După programul o'e apă cal
dă, locatarii blocului ar trebui 
să aibă apă caldă între orele 
10 și 17 de două ori pe săplă- 
mină.

- Ar trebui, ne spunea fo- 
• hislul Einanoll Brăllă, do In 
C. T. 3, dar să fac dacă 
presiunea apei rcri inii scade, 
< inel dau drumul la apă caldă 
piuă la 0,6 atmosfere, cil a 
tost și azi deja la ora 16, sau 
și mai mull? E firesc așa ca 
apa să nu ojungă în aparta
mente...

E chiar firesc, tovarăși gos
podari ai cartierelor noastre ?

O seîndură la...
704 apartamente

Cum ? Simplu. 704 aparta
mente clin Lupeni încălzite 
do centrala termică A 8 sînt 
la cheremul unei... seînduri. 
A unei seînduri obișnuite ca
ro a încăput nu se știe cum 
in conducta de alimentaro a 
centralei. Dumneaei, seîndu- 
ra, se plimbă pe conductă și 
reglează presiunea apei (de
sigur și temperatura din apar
tamente). Cînd are apa la in
trare 1,5 atmosfere cînd 5. 
Cum vrea seîndura. Dacă nu

se știe cum a ajuns în con
ductă în schimb se știe din 
vară că există și se plimbă. 
Se știe la I.G.L., la asociația 
dc locatari, numai că c o 
„problemă de I.G.C.44 și n-o 
rezolvă nimeni. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă centrala ar ali
menta mai multe mii de apar
tamente. Ar trebui un va

gon de seînduri și cineva ar 
„intra la apă44. Dar așa nu 
intră nimeni, dar nici apa, 
nici căldura în apartamente.

Cît o fi dar să fie 
bine drămuită...

„Troc 
pâ alta 
9 și 10 
7 clin 
Petroșani nu primesc 
caldă4 ne scrie un 
carca semnează D.C.

Pornind pe urmele 
sesizate am stat 2_ 
cu 8 dintre locatarii dc pe 
etajele respective. Locatarii 
ne-au informat că numai 
înainte de masă au apă cal
dă. Nu același lucru se în- 
tîmplâ după masă cînd. între 
orele programate 16—18 eta
jele superioare nu primesc a- 
pă caldă, sau primesc numai 
in cantități infime si pe du
rate scurte, nicidecum două 
ore.

Interesîndu-ne de această 
stare la centrala termică ca
re deservește blocurile turn 
din strada VaSile Roaită. fo
chistul de serviciu Aron Gher- 
gheli a confirmat cele recla
mate de locatari. După masă, 
debitul de apă. presiunea din 
conducta rețelei de alimentare 
cu apă a orașului scade în 
așa măsură spunea fochistul 
că nu se poate face fa
ță cerințelor de asigurare cu

săptămîni, una du
și locatari! etajelor 

din blocul turn nr. 
strada Vasilc Roai’.ă 

apă 
locate r

celor 
de vorbă

încă nu e
ușile

apă caldă a blocurilor 
cantități suficiente.

DlscUtînd și cu tov. 
Slezingher maistru 
caro răspunde de buna func
ționare a centralelor termi
ce din cartierul în cauză, nu 
ne-a putut spune nimic nou, 
nimfe in plus. Cerințele spo
rite de apă ale populației în 
orele de după masă =— pînă 

se

E.
I.G.L.,

orele de după masă — 
la orele 19—20 cînd apa 
închide pe timpul nontii 
si ca urmarea epuizării 
zervelor din instalațiile 
captare fac ca stațiile termice 
să nu primească apă suficien
tă și la, presiunea necesară 

„pentru a putea face față ser
virii blocurilor la nivelul tu
turor etajelor.

In această situație se im
pune ca atît cît este, apa să 
fie mai bine gospodărită. Să 
se întocmească dc către I.G.L. 
I.G.C. și asociația de loca
tari un asemenea orar care 
să asigure cu apă caldă, In 
mod deosebit în orele de după 
masă (cînd salariații, copii, 
de școală sînt acasă) pentru 
a beneficia cu toții de apa 
caldă, și atît de nece:,ă gos
podarilor.

primăvară !

re
de

apartamentelor din cartiereleieri la
urmărind modul în care se asigură locata-

Am bătut 
municipiului, 
rilor căldura și apa caldă — auxiliare indispensabile pen
tru viața omului civilizat.

Cc am constatat ? După cum rezultă și din raidul 
nostru, multe, chiar foarte multe. Totuși nici în cursul 
investigațiilor, nici în evidențierea rezultatelor acestora 
n-am reușit să cuprindem toate neajunsurile, toate proble
mele pentru existența cărora există o justificată nemulțu
mire în rîndul multor locatari din blocuri, construite să 
ofere tot confortul și pentru care ci achită taxele... cuve; 
nite. Dar, chiar dacă nu am surprins toate problemele, to
tuși, am surprins dintre ele pe cele mai semnificative, li
nele chiar bizare.

Important este ce se face, cc trebuie făcut pentru reme
dierea neregulilor ? Ce se face, ne-am convins. In orice 
caz, nu prea mult, nu totul. Se impune, deci, să fie „ac
ționate" toate resorturile, să fie puși la treabă toți factorii 
dc răspundere „travestiți" parcă în campioni ai justifică
rilor spre a se asigura ceea ce oamenii cer: căldura și apa 
caldă în toate apartamentele. Și aceasta cît mai operativ, 
pentru că pină la primăvară mai e mult și, chiar dacă vine 
primăvara, de apă caldă tot e nevoie în apartamente. Dar 
pînă atunci, promitem că ne vom reîntâlni pc aceleași iti- 
nerarii I

De pe...
Ia intrarea in Petro

șani șoferii (profesioniști și 
amatori) „fac mărunt din 
buze" vezi fotografia - 
la adresa gropilor printre 
care nu se pol nicicum 
strecura și a „acelora" care 
se fac că nu le văd. Deși 
au datoria.

Lupeni: In fața pri
măriei (!?) vrei nu vrei îti 
rupi arcurile mașinii, stro
pești pietonii chiar dacă 
sînt departe. Păcat că nu și 
ușa de intrare a primăriei.

Tot Lupeni: Să nu 
mergi cu mașina pe strada 
Tim'or Vladimirescu. Mai 
bine pe... traversele de cale 
forată.

Iscronl: Cine a spart 
asfaltul dc-a latul drumului, 
dp ce nu-1 face la loc? No
roc că nu l-a spart... de-a 
lungul.

< Petroșani : Greu de 
localizat gropile. Sînt prea 
multe... peste tot.

Tinăra vinzătoare Ni cole ta Dragomir de Id raionul de piine 
al magazinului alimentar nr. 8 dovedește întotdeauna con
știinciozitate bucurîndu-se dc aprecierea cumpărătorilor.

Foto. Ion LEONARD

(Urmare din pag. 1)

• GHEORGHE STĂNCIULESCU, maistru 
11 poduri. ferate :

șantier

nostru, destul
25 dc oameni, 
prezent recon- 
suprastructurii

Colectivul 
dc redus, de 
execută în 
diționarea 
pasarelei pietonalc peste li
niile ferate — care face le
gătura între Piața Victoriei 
si gara Petroșani. Este o lu
crare complicată, pasarela 
fiind veche, uzată. Din a- 
ccastă cauză, au fost nece
sare folosirea a 36 000 kg 
material metalic nou pentru 
lucrări de consolidare ca 
și tăierea și înlocuirea a 
peste 10 000 bucăți nituri! 
In prima decadă a lui mar
tie. lucrarea a intrat într-o 
fază hotărîtoare, îneît în de
cada a doua avem posibili
tatea să începem montarea

ca- 
adă 

de 
vor

picioarelor (pilelor de sus
ținere, mai înalte cu 1,65 
m decit erau înainte) ca și 
instalarea primului tronson 
de pasarelă cu ajutorul li
nei macarale de mare 
pacitatc. Tn această r’- 
s-au trecut și la lucrări 
vopsitorie, operații cc
fi continuate în săptămînile 
următoare. Mai menționez că 
podina pasarelei va fi an- 
samblată din tablă striată, 
peste care se va așterne un 
strat de asfalt, creîndu-se 
condiții mai bune circula
ției pietonale. Evidențiați? 
Tot colectivul șantierului, 
care a depus și în aceste 
prime 10 zile, eforturi deo

sebite.

® Ing. IOAN LĂSAT, șeful șantierului Valea Jiu
lui al T.C.M.M. :

Prima decadă a lunii 
martie a consemnat multe 
succese în „agenda41 colecti
vului nostru. Astfel, la in
cinta 5 Uricani, oraș nou. 
s-a făcut montarea mașini: 
de extracție, la Bârbăteni 
s-au montat două compre- 
soare „Reșița44 și s-au a- 
tacat lucrările de amenaja
re a depozitului de tranzit 
(platformele de agregate, 
C.F.N., depozit carburanți, 
atelier fasonat lemn) iar la 
mina Bărbăteni s-au înce
put lucrări de extindere a 
clădirii băii-lămpăriei, ceea 
cc va da posibilitate spori
rii efectivului exploatări'. 
La preparația Lupeni s-a a- 
juns la cota planșeului 15

4- 15, creîndu-se posibili
tăți de montaj a noi utilaje 
și s-au dat în exploatare li
niile ferate 4 șl 5 care a- 
sigură un mai bun flux de 
transport preparației. De 
asemenea, la mina Vulcan 
a început montarea cablu
rilor la schipul puțului nou, 
s-a terminat rodajul in 
gol al mașinii de extracție: 
la Livezeni sînt deja în 
curs de montare vasele de 
extracție și s-au creat con
diții pentru lansarea cablu
rilor de extracție ; la depo
zitul „Varnița44 s-a dat în 
folosință o macara de 12,5 
tone forță și multe alte a- 
semenea realizări însemna
te pe șantierele noastre

® LUDOVIC, THALER, președintele comitetului 
sindicatului al I.I.L. :

— Bilanțul nostru pe pri
ma decadă a acestei luni 
cuprinde execuția și livra 
rea a: 11 garnituri mobilă 
(camere combinate) tip 
„Transilvania44 ; 14 canape
le ,,Diham“: 5 biblioteci 
tip „P 71", 30 dormeze, 850 
mp binale (uși, ferestre) 
pentru nevoile diverselor 
șantiere. 85 600 kg mălai 
livrat unităților comercia-

® Ing. DUMITRU ȚURNĂ, șeful grupului șantie
re ..Valea Jiului“ al T.C.H. :

le de desfacere. 713 tone 
piatră concasată pentru 
șantiere si s-au confecționat 
în această decadă — fără a 
fi încă livrate — un număr 
de 448 bucăți plaoume pen
tru export — mărfuri c ire 
au termen de livrare numai 
la date fixe, cînd se repar 
tizează vagoanele necesare 
pentru transport.

— Decoda I din r< •xt; 
lună a marcat pe șantiere
le de obiective social-cultu
rale ale Văii Jiului citeva 
succese grăitoare : trasarea 
fundației noii școli cu 16 
săli de clasă din ~ 
(cartier 8 Martie) 
rea săpăturilor la 
le D 11, și E 2 4-2 
60 de apartamente 
nouri mari la Lupeni : pre-

Petrii:
începe- 

blocuri- 
cti cîte 

din pa-

gâtirca pentru recepție a 
blocului B 5 cu 22 aparta
mente din Vulcan și a blo
curilor D 1 + 7 cu 30 apar
tamente și H 1 4- 1 cu 20 
de apartamente la Petroșani 
ea si executarea într-o sin
gură decadă a unui etaj si 
jumătate din panouri mari 
la blocul E 2 4- 1 cu 60 
apartamente din Petroșani

drumuri adunafe
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Primul An Nou de pace, după ani mulți de război.
In foto 1 Prăvălii improvizate în case nedislruse de 

bombardament la Hanoi.

Au fost reluate cursele de pasageri
pe liniile aeriene interne ale R.D. Vietnam

HAJJOI 10 (Agerpres). — 
La 10 martie au fost reluate 
cursele de pasageri și trans

porturile de mărfuri pe lini
ile aeriene interne ale R.D. 
Viernam. Primele curse au 
fog« efectuate pe rutele Ha-

noi—VinH—Dong Hoi și Ha
noi—Na San. Zborurile pe 
aceste linii fuseseră între
rupte Incepînd din anul 1964, 
în urma bombardamentelor 
aeriene americane împotriva 
teritoriului R.D. Vietnam.

Aviația americană continuă
să bombardeze teritoriul

Cambodgiei
(Agerpres). 

strategice 
„B-52“ au

ULTIMELE ȘTIRI

rzzzz
r(L

România este
CAIRO 10. 

cial Agerpre* 
cescu, și 
preș, Ni< 
Simbătă dimineața a avut loc 
deschiderea oficială a Tîrgului 
de la Cairo, manifestare tradi
țională a cooperării economico 
internaționale, la care participă 
firme și organizații do comerț 
exterior din 21 de sta’e. Repu
blica Socialistă România, este 
prezentă la acest tirg cu o ga
mă largă de mărfuri din in
dustria construcțiilor de ma
șini și industria electrotehnică, 
printre care tractoare, autoca
mioane, autoutilitare, mașini 
unelte și alte utilaje.

La festivitatea inaugurală au 
participai Aziz Sedki, primul 
ministru al Republicii Arabo E- 
gipl. precum și alte persoane o- 
ficiale egiptene, numeroase de-

Trimisul spe- 
Troian Calin- 

mrespondentul Agor- 
ilae Lupu, transmit :

—♦—
0 nouă serie
de incidente

în Irlanda de Nord

rfl o

■ "

prezentă cu o gamă largă de mărfuri
legații străine. Vizitînd pavi
lionul românesc. înaltele per 
sonalități egiptene -au fost sa
lutate de Gheorghe Rădulescu 
vicepreședinte al Cons'liului 
de Miniștri. Petru Burlacu, am
basadorul României la Cairo > 
Azi/ Sedki a conferii cu 
Gheorghe Rădulescu in leqălu- 
ră ru probleme referitoare la 
creșterea volumului schimburi
lor comerciale dintre Reouhl:-

ca Arabă Egipt șl Rpuublira 
Socialistă România.

Participarea României ia Tîr- 
gul international de la Cairo 
ș1 apropiata sesiune a comisie; 
mixte romăno-egiplene sini 
relevate de numeroase cotidi
ene din Cairo, care sublmia- 
ză rolul acestora în extinderea 
continuă a colaborării si coo
perării economice dintre rele 
două țări în diferite domenii.

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

Ultimele știri
/

1

HONOLULU 10
— Bombardierele 
americane de tip 
continuat să bombardeze, vi
neri, teritoriul cambodgian

— a anunțat un reprezentant 
al comandamentului mjlitar 
al S.U.A din zona Oceanului 
Pacific,

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Anunțarea rezultatelor re
ferendumului desfășurat joi 
a generat în Irlanda de Nord 
o nouă serie de incidente. La 
Belfast s-au produs ciocniri 
între protestanți și catolici, 
soldate cu răniți de ambele 
părți. Elemente extremiste au 
deschis focul, totodată, asu
pra patrulelor engleze în mai 
multe districte catolice ale 
capitalei provinciei.

NAȚIUNII.E UNITE 10 (A- 
gerpres). — Consiliul de Se
curitate și-a continuat. vi
neri, dezbaterile pe marginea 
raportului întocmit de comi
sia specială a Națiunilor U- 
nite in legătură cu implica
țiile hotărîrii regimului de 
la Salisbury de a Închide 
frontiera cu Zambia. Țările 
afrjeane membre ale Consi
liului (Guineea. Kenya, Suda
nul), împreună cu Iugoslavia, 
au înaintat, cu acest prilej, 
două proiecte de rezoluție re
feritoare la aspectele econo
mice și pnlif.irp desnrinso d’n 
raportul întocmit, de comisja 

specială Iiiind nni» de ne- 
cecității? de ordin economic 
al« Zambiei, pr’ma rezoluție 
lansează un apel tuturor sta
telor să furnizeze sprijin 
material Cambiei. pentru .a 
o susține în politica sa dp in
dependentă economică față 
de Rhodesia si nropune ins
tituirea unui fond special al 
O.N.U. destinat Zambiei.

Rezoluțja referitoare

implicațiile pol.lice ale 
tuației create în această __ 
nă reafirmă faptul că situa
ția din Rhodesia reprezintă o 
amenințare pentru pacea și 
securitatea internațională și 
cere retragerea imediată a 
forțelor militare sud-africa- 
ne și rhodesiene din regiu
nea de frontieră cu Zambia, 
pînă cel mai tîrziu la 21 mar
tie. De asemenea, autorii re
zoluției cer Marii Britanii să 
facă tot posibilul pentru a 
permite populației Zimbabwe 
să-și exercite dreptul său la 
autodeterminare și indepen
dență.

si-
zo-

Avancronică fotbalistică

Succes deplin în partida
inaugurală a returului !

Iată că a sosit mult aștep
tatul moment din acest în
ceput de primăvară cu deco
rul îmbrăcat, paradoxal, in
lr-o pronunțată lentă hiber
nală. cind mereu fascinantul 
sport-rege, fotbalul, cu ire
zistibila lui atracție va reuni 
din nou pe stadioane jucă
tori, antrenori, arbitri și 
spectatori. Așadar, astăzi în
cep meciurile din returul 
campionatului diviziei A. Ju
cătorii ..leamului" jiullst, cu 
cele 18 puncte cu care au 
..iernat", privesc cu optimism 
la viitoarele confruntări corn-

le-o dă 
la

petiționale, ca siguranța 
încrederea pe care

J poziția iruntașă ocupată
i sfirșitul turului. Dintr-o scur

tă convorbire telefonică, avu
tă ieri cu antrenorul ȘTEFAN 
COIDUM. am desprins faptul 
că jucătorii echipei se pre
zintă inlr-o formă bună, atit 
în ceea ce privește pregăti
rea fizică cit și cea tehnico- 
taclică, verva de joc și omo-

genitatea compartimentelor e- 
talate in ultimele meciuri de 
verificare sînt toi atilea atu- 
uri care ne îndreptățesc să 
credem că partida de dumi
nică — in compania studen
ților de la „U" Cluj — ne 
va oferi prilejul să consem
năm un debut compeliționaJ 
de bun augur. Părerea jucă 
torilor și a antrenorului echi
pei despre rezultatul acestui 
meci : ..Nu se poate altceva, 
decit obținerea unei victo
rii I". Urîndu-Ie succes, ne 
alăturăm și noi dorinței lor 
de a învinge.

Iată componența probabi’-ă 
a echipei în meciul de as
tăzi : ION GABRIEI — 
GEORGESCU, TONCA,
STOCKER. ONUȚAN — 
NAGY, LIBARDI — SANDU 
GABRIEL. URMEȘ, STOIAN. 
NAIDIN, Arbitrul inlîlnirii, 
C. PETREA (București).

I. JABREA

Azi, aleqeri
BUENOS AIRES 10 (Ager

pres). — Duminică, 14 mi
lioane de argentinieni se vor 
prezenta in fața urnelor pen
tru a desemna pe președinte
le și pe vicepreședintele re
publicii, pe senatorii și mem
brii Camerei Deputaților, 
precum și pe reprezentanții 
organelor locale ale adminis
trației. Potrivit prevederilor 
legale, președintele și vice
președintele Argentinei vor 
fi aleși prin vot direct. După 

, cum s-a mai anunțat. pen
tru funcția supremă în stat

în Argentina
au fost depuse nouă candida
turi.

Intr-o 
zată în 
simbătă, 
neralul _______ ____
a declarat că alegerile ’ se 
vor desfășura ..în deplină li
bertate, fără nici un fel de 
constrîngere" El a adăugat 
că va preda puterea la 25 
mai, cîștigătorului confrun
tării electorale, „oricare 
fi acesta".

Campan'a electorală 
încheiat oficial vineri seara.

cuvîntare radiodifu- 
dimineața zilei de 
șeful statului, ge- 
Alejandro 'Lapusse,

Primul ministru al Japoniei
despre criza monetară occidentală

TOKIO 10 (Agerpres). — 
Răspunzînd unei interpelări 
în Dietă primul ministru al Ja
poniei, Kakuei Tanaka, și-a 
exprimat convingerea că S.U.A. 
vor adopta, în viitorul apro
piat, o serie de măsuri in ve 
derea restabilirii convertibili
tății parțiale a dolarului. Toto
dată, el a apreciat că guvernul 
american va cere în schimb, 
partenerilor occidentali spriji
nul pentru menținerea dolaru
lui ca monedă de bază a sis
temului monetar occidental.

In completarea declarației 
primului ministru, Kiichi Aichi, 
ministrul japonez de finanțe, a 
afirmat că intrucît restabilirea 
convertibilității integrale a do
larului ar fi „prea dificilă", 
este foarte probabil ca quver- 
nul S.U.A. să procedeze la 
măsuri parțiale în această di
recție, recurgînd la Dreoturile 
sale speciale de tragere la Fon
dul Monetar Internațional sau 
la sistemul creditelor pe termen 
scurt intre băncile centrale ale 
țărilor occidentale, pentru sus
ținerea cursului devizei ame 
ricane.

Delegația culturală română, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, 

a sosit la Pekin
PEKIN 10 — Corespon

dentul Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu transmite: Delegația 
culturală română, condusă de ' 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C. Român, președintele 
Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, a sosit sîm- 
bătâ la Pekin, unde la invi
tația GAipiilui pentru cultură 
de pe lingă Consiliul de Stat, 
face o vizită de prietenie în 
R.P. Chineză.

La aeroport, membrii dele-

gațici au fost salutați de lao 
Ucn—luan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. U De, membri) al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Grupu
lui pentru '‘iillură de pe Un
gă Consiliul de Stat. Ken 
Biao, membru al C.C al P.C. 
Chinez, șeful Secției »-eia(ii 
externe a C.C al P.C. Chinez, 
și alte persoane oflcmle.

Aii fost nrozenți. de ase
menea. Nirolae Gavrilcscu. 
ambasadorul României în 
R.P. Chineză, și membri ai 
ambasadei.

© Președintele Consillulnț 
de Miniștri al Republic ii Popu
lare Bulgaria, Stanko Todorov. 
I a primit, simbătă, pe ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia, la Sofia, Nlcolae Ble- 
jan, in legătură cu plecarea sa 
definilha din Bulgaria.

Stabilirea de relații diplomatice 
între R. P. Chineză și Spania

PEKIN 10 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă infor
mează că guvernul R.P. Chi
neze și guvernul Spanjei, au 
hotărît ca, începînd de la 9 
martie 1973, să stabilească 
relații diplomatice la nivel 
de ambasada și șă facă 
schimb dc ambasadori în ter
men de trei luni. Potrivit 
comunicatului comun, difu
zat de agenția citată, cele 
doua guverne vor întreține 
relații diplomatice în confor
mitate cu principiile respec
tului reciproc pentru suve-

ranitatca și integritatea 
ritorjalâ, neamestecului 
treburile interne, egalității și 
avantajului reciproc. Guver
nul Spaniei recunoaște gu
vernul R.P Chineze ca sin
gurul guvern legal al Chinei 
și ia cunoștință de poziția 
guvernului chinez, conform 
căreia Taivanul reprezintă o 
provincie a R.P, Chineze, ho- 
tărînd să închidă reprezen
tanța sa oficială din Taivan, 

precizează comunicatul

te- 
în

© In baza unui decret sem
nat de regele Hassan al II lea, 
in Maroc au fost naționalizate 
terenuri agricole apar- 
ținînd persoanelor străine 
anunță agenția France Prosse. 
Sub incidența decretului Intră 
aproximativ 250 000 de ha do 
terenuri agricole exploatate 'le 
străini sau, in numele acesto
ra, de cetățeni marocani.

C> Consiliul de Miniștri al 
R I). Vietnam a hotărî! ca, 
la 30 aprilie 1973. să ie or
ganizeze alegeri pentru 'Consi
liile populare municipale, pro
vinciale, districtuale și sătești, 
anunță agenția VNA.

Acțiuni revendicative
în Marea Britanie

Q Prezentată Parlamentului 
italian acum un an și jumăta
te, „legea de urgență" pen
tru salvarea Veneției a fost 
aprobată de Camera Deputați- 
lor după adoptarea anumitor 
amendamente. Ea urmează să 
fie retrimisă Senatului — care 
a adoptat textul original m 
octombrie 1972 — înainte de a 

în vigoare.

In Statele Unite existau 
trecută 4,8 milioane șo- 
ciîră ce reprezintă 5.1 la 

sută din totalul 
că americane.

forței de mun-

juriu federal 
a inculpat 21

@ Un mare 
din New York u 
de membri ai unei vaste jett-v* 
internaționale acuzate de a Jj 
introdus în Statele Unite, în
tre 1968 și 1971, 753 kg heroi
nă, cu, o valoare pe piața ilici
tă de 376 milioane dolarr.

Un acord de principiu a 
Intervenit vineri seara intre 
guvernul S.U.A. și cei 200 de 
indieni care ocupă, de la 27 
februarie, mica localitate Wo
unded Knee (stalul Dakota de 
Sud) — a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Departamen
tului american al Justiției. 
Detaliile acordului nu au lost 
hi mizate.
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LONDRA 10 (Agerpres). — 
Grevele declanșate de munci
tori din industria gazului, de 
personalul nemedical al spi
talelor și de feroviari au ge
nerat, simbătă, în Anglia, noi 
perturbări ale vieții social-e- 
conomice. Reunită 
seara, conducerea 
muncitorilor din 
gazului a decis 
acțiunii de protest 
rioadă nedeterminată. Ca ur
mare a grevei, care a intrat

vineri 
sindicatului 

industria 
continuarea 
pe o pp-

în a patra săptămîpă, 3 500 
de fabrici, 1 600 de școli și 
numeroase alte instituții și-au 
întrerupt activitatea. Sînt 
afectate, de asemenea, peste 
4 000 000 de locuințe, din cau
za lipsei complete de com
bustibil sau a presiunii 
duse a gazelor.

Aflați în ajunul unei 
greve generale — a treia 
ultimele trei săptămîni

au orga- 
intreru-

muncitorii feroviari 
nizat, simbătă, noi

re-

noi 
din

peri spontane ale lucrului, 
care au dus la anularea a 
numeroase curse.

Continuă, de asemenea, 
greva personalului nemedi
cal al spitalelor de pe întreg 
teritoriul țării. Un Durtător’ 
de cuvînt ?1 rincli*'at'’1ui gre
viștilor a declarat că nu se 
pune problema urmi — 
a lucrului, conducere sindi
catului examinînrl. dimnotri- 
vă, modalită+ile de 
a erevei (caro a fost declan
șată în urmă cu 19

® După mai multe zile da 
ploi torențiale, in regiunile 
din nordul Argentinei s-au 
produs inundații de o mare 
amploare, care au pro vocal 
moartea a cel puțin 21 de per
soane. Cele mai afectate pro
vincii au fost Salta, Tucuman 
și Jujuy.

© Guvernul peruan sprijină 
eforturile Republicii Panama 
de a pune capăt situației actu
ale în baza căreia S.U.A. d- 
minislrează zona canalului Pa
nama — se arală în declarația 
comună dată publicității la în
cheierea convorbirilor oficiale 
dintre miniștri de externe ai 
celor două țări.

© Sindicatul controlorii op 
traficului aerian de la aeropor
turile franceze a anunțat vi
neri seara extinderea, cel pu- 

■ • ~ • ’ a
grevei declanșate în urmă cu 
18 zile. Negocierile dintre r<- 
prezentanții sindicatului și cei 
ai Ministerului Transporturilor 
au continuat în cursul zilei d« 
ieri, fără a permite depășirea 
impasului.

țin pînă marți 13 martie,

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Filiera; Republica: 
1 unei stele; PETRI-
LA ; Creierul -, LONEA Mi
nerul : încrederea ; ANINOA- 
SA : Marea speranță albă ; 
VULCAN: Săgc-ata căpitanu- 
lui Ion; LUPENI — Cultu
ral : Eliberarea lui L. B. 
Jones; Muncitoresc: Sfinta 
Tereza -și diavolii ; URICANI: 
Anonimul venețian.

LUNI 12 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Sfirșitul Liubavinilor ; 
Republica : Gazul Mattei ; 
PETRII A : Creierui; LONEA 
— Minerul: încrederea ; A- 
NINOASA: Marea speranță 
albă ; VULCAN : Explozia al- 
bă; LUPENI — Cultural: A- 
gentul m. 1 ; Muncitoresc : 
Sfinta Tereza și diavolii; 
URICANI: Anonimul Vene
tian.

Ilustrate muzicale; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomaga- 
zinul femeilor; 10,30 Muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat: 11,35 Formați
ile „Roșu și Negru" și „Ze- 
phir"; 12,00 De toate pen
tru toți; 13.00 Radiojurnal;
13.15 Șlagăre pe meridiane: 
14.00 Unda veselă: 14.30 Re
frene pentru toate vîrstele: 
15.00 Buletin de știri: 15.05 
Cîntâ Dan Moisescu: 15,45 
Sport și muzică: 18.15 Piese 
instrumentale de mare popu
laritate: 18.30 Cîntece de 
petrecere și 
lare; 19,00
19.15 Estrada

20.45 Consemnări ; 22.00 
Radiojurnal ; 22.10 Pa
noramic sportiv: 22.50 Mo
ment poetic: 23.00 Ora dan
sului; 24. Buletin de știri.

jocuri popu- 
Radiojurnal; 
duminicală: 

Consemnări;
22,10

14,00 — 18,10 360 de grade...
18,15 Film serial pentru ti

neret. Pierduți în spa
țiu. Episodul XX — 
„Revolta androizilor" ;

19,00 Vetre folclorice „Tăcu
ta" de pe Valea Fru
moasei. Film realizat 
în satul Laz, de pe Va
lea Sebeșului ,■

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in 
ternațională în imaginii

20,10 Reportajul săptămînii. 
Secția 40 ;

20.30 Film artistic. Anna ce
lor 1 000 de zile. Pro
ducție a studiourilor 
engleze. Gu : Richard 
Burton, Genevive Bu- 
jold, Irene Papas ■

22,40 Telejurnal;
22,50 Săptămîna sportivă.

Cintecul săptămînii. Un 
țărm de liniște de Va- 
sile Vasilache -,

Ancheta T.V. Convie
țuire ;
Roman foileton Piatra 
Lunii. Episodul V (ul
timul) ;

Revista literar-artistică 
T.V.;

24 de ore ;
Luminile rampei, 
seară la Teatrul 
zical „N. Leonard" 
Galați.

VREMEA
LUNI, 12 MARTIE

(Urmare din pag. 1) armură

17,30 Gurs de limba france-
(re-
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RADIO
PROGRAMUE 1. 6.00 Bu

letin de știri; 6.05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,08

Gimnastica pentru toți; 
Pentru sănătatea dv. ; 
Cravatele roșii;
Viata satului ;
Omul și muzica Iul 5
De strajă patriei 1 
Emisiune în limba 
maghiară ;

ză. Lecția a 45-3 
luare) ;

18,00 Telex j
18,05 La ordinea zilei, 

județul Botoșani i 
Căminul;
Scena. Emisiune de ac 
tualitate și critică 
trală ;

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

Redacția si administrația ziarului 1 Petroșani strada Reoubllcli Nr. 90 telelon 1 1662

Azi

tea

O 
mu- 
din

Valorile tem/peraiburii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele: Petroșani
grade; Paring —4 grade.

Minimele : Petroșani —1
grad ; Paring —8 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 61 cm.

în
de
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PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE

Vreme în general închidă. 
Izolat se vor semnala preci
pitații sub formă de ninsoa
re. Vînt slab din sud.

inainte de a-ți da ultima su
flare — afirma Bernard Shato 
— nu este Neapole, ci Du
brovnik". Fie că o asemenea 
rectificare din sursă ilustră 
se impune sau nu, elogiul tul
burătoarei cetăți adriatice e 
oricum de rigoare, chiar și 
pentru cel mai blazat călător

Dubrovnik se află In zona 
extrem-meridională a coastei 
iugoslave, aproape de „întilni- 
rea" Adriaticii cu Mediterana. 
Se pare că farmecul acestei 
cetăți milenare provine din 
sinteza fericită a trei elemen
te : marea, soarele și piatra. 
Pe fondul de azur al Adriati
cii. zidurile cu bastioane, tur
nurile crenelate, monumentele 
șt clădirile orașului se tntru- 
nesc intr-o imagine țf&'rt 
alcătuită. Legendele și imoria, 
personajele reale și cele fan
tastice s-au amestecat aici, se 
poate spune, in aceeași retor
tă. prezența mării evocind a- 
mintirca unor intimplări de 
demult, cind pe aceste tări- 
muri treceau expedițiile cru
ciate sau galerele maure. Ast
fel, catedrala orașului se înal
ță pe ruinele unei vechi bise
rici pe care legenda o atribuie 
generozității lui Richard ini
mă de Leu, iar istoria con
semnează că suveranul cruci
at, surprins de o furtună, a 
poposit cindva la Dpbrovnik 
In centrul orașului. statuia 
din secolul al XV-lea infățt

șind un cavaler în 
celebrează isprăvile lui Orlan
do, faimosul protagonist al e- 
popeelor cavalerilor medie
vali, a cărui spadă miraculoa
să — după afirmațiile legen
dei — ar fi salvat cetatea de 
un atac sarazin.

Pe îngustele străduțe me
dievale, conservate aproape 
aidoma, timpul pare să se fi 
oprit in loc. In Placa (piața o-

jului dalmat, și fastul vegeta
ției meridioanale. Clima dulce 
mediteraneană aproape că a- 
nulează orice asprime a iernii. 
In ianuarie, la Dubrovnik, e 
mai cald decit la Atena sau pe 
Riviera franceză și nu arare
ori înfloresc trandafirii, 
șui deține și un „record 
iar" european; 2 584 de 
însorite pe an.

In sezonul estival platfor-

Ora- 
so- 
ore

Secvențe iugoslave
roșului) pășim in plină Renaș
tere. Opulenta și strălucirea 
naguzei de odinioară s-au ma
terializat aici în piatra fastu
os decorată a citorva superbe 
edificii. Clădite sau reconstru
ite de-a lungul multor dece
nii. Palatul Rectorului (reșe
dința conducătorului cetății), 
Palatul Divona (centrul vieții 
comerciale), catedrala, fintini- 
le, grupurile statuare i 
o simbioză de stiluri, in 
revărsările barocului și 
goticului se împletesc cu 
niile pure ale artei Renaște
rii.

La frumusețea pietrificată a 
cetății medievale se asociază 
fericita trecere de la munte 
la mare, caracteristică peisa-

Tiparul

relevă 
care 

i ale 
li-

mele interioare ale vechii ce
tăți raguzane sînt utilizate 
drept scenă de teatru. In tim
pul festivalurilor de vară de 
la Dubrovnik, aici se joacă 
Oedtp-rege, Hamlet, Macbeth, 
Othello, intr-un măreț decor 
natural.

Ne continuăm drumul 
fără regretul despărțirii 
„perla Adriaticii", cum i 
mai spune Dubrovnikului.

Ajuns după puțin timp, 
orașul Split, vizitatorul 
impresionat de măreția pala
tului lui Diocletian, care de 16 
secole poartă pe umerii săi 
continuitate istorică netulbu
rată. Intre zidurile romane ale 
palatului construit in secolul 
IV, fiecare epocă a adus su-

i

mi 
de 
se

in 
este

fiul său propriu, s-a străduit 
să-și pună amprenta pe așeză
rile umane. O catedrală me
dievală a luat locul mausole- 
ului imperial. Dar, la intrarea 
ei, a rămas pînă in zilele 
noastre un sfinx cu un mile
niu mai bătrîn, adus de ro
mani din Egipt. Cu toate că 
Splitul s-a dezvoltat mult din 
punct de vedere economi -, cu 
toate că are, împreună cu su
burbiile sale, 150 000 de locu
itori, inima orașului a rămas 
tot palatul lui Dioclețian. in 
care mai locuiesc și acum, 
3 000 de oameni.

Mai la nord, orașele Sibe- 
nik, Zadar, Rieka (cu cel mai 
mare șantier naval al tării) 
Opatija și Pola (cu amfitea
trul roman al lui Aurelian, 
excelent conservat), iși etalea
ză frumusețile de neuitat, cu 
monumente vechi și noi, cu 
masive cartiere ridicate in a- 
nii socialismului, cu oamenii 
lor deschiși și ospitalieri.

...Trecutul și prezentul iși 
dau parcă mina la fiecare 
colț, de stradă, in fiecare oraș 
din Iugoslavia. Oamenii mun
cii iugoslavi, cinstind trecutul, 
aduc in același timp prezentu
lui noi coordonate. Și intr-un,' 
consens general, aceste coor
donate converg spre dezvolta
rea armonioasă a Iugoslaviei 
socialiste, care, prin politica 
sa internă și externă, se faco 
tot mai mult prezentă in 

lume.
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