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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN I
CIMENTUL Cu planul

un material pe nouă luni

de construcție prețios îndeplinit

Să-l gospodărim chibzuit
Atelierul

de zonă C.F.R.
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încă din depozit I

De aproape trei luni, a- 
tenția celor care 
trec prin dreptul

I.U.M.P. este reținută în 
mod deosebit de mulțimea 
coloanelor de beton înălțate 
pe locul cunoscut de cei în 
virstă sub numele de „gara 
mică". Aici, crește acum o 

coloane din 
scheletul i- 

secției de 
a între- 

minier. 
așadar, 
superi-

„pădure" de 
beton armat, 
mensei hale a 
construcții metalice
prinderii de utilaj 
Se materializează, 
indicația conducerii

An de an, activitatea Grupului de șantiere din Petroșani al T.C.H., se concretizează în realizări bune sub aspectul gospodăririi materialelor planificate a se consuma la înălțarea obiectivelor de. investiții pe care le execută în Valea Jiului.Este cunoscută influența calității materialelor utilizate a- suprâ calității construcțiilor

pabile să preia și să adăpostească însemnate cantități de materiale. S-au realizat, de a- semenea, stații noi de descărcare pneumatică a cimentului la Livezeni și Vulcan, s-au e- xecutat stații de betoane și mortare centralizate, s-au lărgit mult, în Vulcan de pildă, spațiile de depozitare etc.Și totuși, la Livezeni, acolo unde avem concentrată cea
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care se realizează. Grupul de șantiere Petroșani în fiecare an primește, depozitează și conservă, transportă, și pune în operă cantități mari de materiale de construcție și instalații. Sarcinile economice pe care le avem de îndeplinit în anul acesta ca și în anii viitori ne' obligă la luarea unor măsuri suplimentare pe linia gospodăririi materialelor. Sînt fixate pentru acest an. prin plan, sarcini mobilizatoare pentru obținerea unor economii bănești mai mari decît în anii trecuți ia capitolul de cheltuieli materiale. al prețului de cost. Pentru realizarea acestor sarcini, bazelor de depozitare li s-au adus în ultimul timp însemnate îmbunătățiri. La ..tranzitele" din Lupeni și Vulcan s-au ridicat magazii noi, permanente, ca-

mai însemnată bază de depozite, ne folosim și în momentul de față de construcții provizorii, cu totul necorespunzătoare pentru adăpostirea unor materiale perisabile cum ar fi geamurile, materiale hidro și termoizolatoare. cărămizi refractare, BCA pdntru izolații, vată de sticlă și bi-Erminio PESAVENTO, șef birou aprovizionare Grupul de șantiere T.C.H.
(Continuare in pag. a 3-a)

La

Au
Petroșani

Colectivul de muncă al Atelierului de zonă C.F.R. Petroșani raportează realizarea planului pe 9 luni cu 12 zile mai devreme, performanță în urma căreia s-au creat condiții ca pînă la sfîrșitui lunii septembrie să se repare suplimentar 105 vagoane convenționale.Succesul Se datorează măsurilor luate de către organizația de partid și conducerea unității pentru folosirea cu maximum de randament a mașinilor-unelte și timpului de lucru. O contribuție însemnată au avut-o măsurile organizatorice, cum sînt buna aprovizionare cu materiale a formațiilor de lucru, asistența tehnică permanentă acordată acestora. Ca urmare, indicatorul de productivitate a muncii a fost depășit cu 16 la sută, redu- cîndu-se astfel timpul de imobilizare a vagoanelor în reparație cu 18 Ia sută. Angajamentul anual de a se realiza economii la prețul de cost în valoare de 8 000 lei a fost cu mult depășit încă din primele 9 luni ale anului, perioadă în care s-au obținut economii de 50 000 lei. La obținere? ?- cestor succise în contribuit toți componenți aicomplexe conduse de muniștii Nicolae Menu Ioan Gudeanu, îndrumate de maistrul Virgil Colțatu.
mu-ică ati muncitorii brigăzilor

fost atacate lucrările la apartamentele 
ce se vor realiza peste planînceput, ieri, săpăturile blocul H 1—3,Au de fundație la cu 20 apartamente, din cartierul Aeroport. Atacarea lucrărilor la noul edificiu de locuit are o semnificație aparte pentru constructorii Șantierului nr. 1 al T.C.H., prin aceea că reprezintă primul pas nemijlocit spre transpunerea în viață a unei ho- tărîri luată de colectiv — de

In cinstea alegerii noilor organe U.T.C., tinerii din cadrul preparației din Lupeni au organizat zilele trecute o amplă acțiune de colectare a

a suplimenta, cu 20 apartamente, numărul celor ce se vor preda pînă la 31 decembrie în Petroșani.Este un eveniment deosebit pe care vrednicii constructori de locuințe din Petroșani, care și-au îndeplinit planul pe primele 9 luni din an în a- vans cu două zile, l-au trăit cu mîndrie și satisfacție.
LA U. P. S. P. LIVEZENI

loace de transport își 
amintesc monotonia peisa
jului. Dar, cu timpul, toate 
s-au schimbat aici. Acum, pe 
locul fostei gări, cresc co
loanele noii construcții de 
extindere a I.U.M.P. Toate 
cresc suple, înșirîndu-se 
intr-un stil „doric" aidoma 
celor care înconjoară un 
templu elenic. Grinzile pre
fabricate ce se „odihnesc." pe 
umerii coloanelor seamănă 
cu o dantelărie.

Toate aceste elemente 
grele, cîntărind fiecare cite

Festivalul cultural-artistic

Secvență din noua urbanistică pe modernele artere ale municipiului.

s

COLOANELE PREZENEVLVI

SARMIS '73
DECADA CÂRTII 

ROMÂNEȘTI

uzina să 
unitate 
utilaje 

miniere

Intre 1 și 10 octombrie va avea loc tradiționala manifestare „Decada cărții românești", prilej de intensificare a cunoașterii producției de către titori • de sate.„Decada" zentă prin expoziții de te cu vînzare, găzduite librării, prin numeroase acțiuni de difuzare a cărților în întreprinderi, instituții, facultăți și școli, ca și prin cele aproape 100 de consfătuiri pe teme editoriale.Locui central în cadrul „Decadei cărții românești" îl vor ocupa acțiunile denumite „Ziua editurii". Ele vor facilita legături și mai trainice între autori, editori, librari și cititori, constituind un prilej de sondare a gustului de lectură al publicului, de dezbatere a proiectelor planurilor editoriale pe. 1974. (Agerpres)

șasea —
de către etnografi și activiști 
culturali. O ilustrare a acestor 
idei a constituit-o proiecția de 
filme în aer liber

tin alt moment al zilei prece
dente, l-a constituit prezenta
rea volumelor, reprezentative 
pentru folclorul literar din ju
deț, „Cinlece/e lancului" și 
„Strigăturile din Hunedoara" și 
intîlnirea cu membrii cercului 
„Tineri folcloriști" de la școa
la „Dr. Petru Groza" din Deva.

Spectacolele de cintece și 
dansuri populare reprezintă o 
altă latură a manifestărilor 
culturale și artistice. Ansam
blul folcloric „Hațegana" s-a a- 
flat aseară la căminul cultural 
din Certejul de sus, iar specta
colul de satiră și umor „Să rî- 
dem cu...", realizat de Teatrul 
de estradă și clubul din Deva, a fost aplaudat de siderurgiștit, 
din Hunedoara. In județ au- 
continuat spectacolele oferite' 
în cinstea fruntașilor in pro
ducție.

noastre miile la editoriale de orașe ci- Șiva fi pre- car- de
Pe lingă cluburile muncito

rești și casele de cultură se a- 
flă numeroși foto-amatori care 
surprind aspecte semnificative 
din viața și munca oamenilor, 
din realitățile socialiste. Pen
tru ei, ziua a șasea a festivalu
lui culturii și educației socia
liste „Sarmis ’73“ a însemnat 
deschiderea unei expoziții, cu 
participare județeană, în sala 
bibliotecii Casei de cultură din 
Petroșani.. O manifestare deosebit de 
interesantă a fost dezbaterea 
„Portul popular din județul 
Hunedoara", organizată la Muzeul 'județean dim Deva și înso
țită de o expoziție de costume 
populare. Cele patru,zone fol- 
cloric-effipgiafice ale județului 
(zona moților, a Mureșului, a 
pădurenilor și Valea Jiului) 
precum' și alte considerații prin 
care spiritualitatea acestor lo
curi.- își are elementele sale 
specifice dar și1 de contact cu 
alte - regiuni, au ■ fost analizate

19—18 tone, sint ridicate în 
poziție verticală, sau așeza
te pe orizontală de macara
giul IULIU STOENEANU 
și soția sa, Aurica, ajutor de 
macaragiu de la 
erorii. Fiecare 
fiecare grindă 
ton armat a fost 
el in locul stabilit de pro
iectant. Cu toate că sînt pes
te 160 de coloane și mai 
mult de 80 de grinzi, nu a 
greșit la “ fixarea niciuneia. 
Operația n-a fost ușoară. 
Dimpotrivă. Cere multă pre
cizie și 
om cu experiența și 
perea 
avea, 
tierul

(Continuare in pag. o 3-o)

loc, a 
linie 
lega 

locali- 
estică a

S.V.T. Is- 
coloană, 
de be- 

fixată de

aceasta numai un 
., . , . price-

lui Stoeneanu o poate 
Tocmai de aceea șan- T.C.M.M. i-a încre-Cornel HOGMANN

oare de partid, ca 
devină o puternică 
producătoare de 
pentru exploatările 
din Valea Jiului.,

Cîndva, pe acest 
existat o gară cu o 
ferată îngustă care 
orașul Petroșani de 
tățile din partea
regiunii, respectiv, cu ex
ploatările miniere Petrila și 
Lonea. Zilnic un tren elec
tric străbatea distanța din
tre, fostul A.C.P. (Atelierele 
Centrale. Petroșani) — acum 
I.U.M.P. — și ‘Lonea: Tot pe 
acest traseu — prelungit pî
nă in munți’— „țapul" — o 
locomotivă mică cu abur, 
transporta buștenii tăiați in 
masivele muntoase din zona 
Voievodul

Cei care în urmă cu 20 
de ani au folosit aceste mij-

Pe teme de circulație rutieră

Producție suplimentară, eficiență sporităPrin înfăptuiri deosebit de rodnice, obținute în perioada de la începutul anului, colectivul Unității de producție secundară și prestații din Livezeni a reușit să realizeze, pînă la această dată, o producție valorică echivalentă cu sarcina de plan ce-i revenea pentru primele zece luni din anul în curs ; respectiv, s-a obținut o producție valorică suplimentară de 1900 000 lei.

Dar nu numai indicatorul cantitativ, de bază — producția valorică — a fost depășit ci și cel calitativ, al eficienței economice : prețul de cost a fost îmbunătățit. S-au realizat pînă acum economii la prețul de cost în valoare de peste 540 000 lei, ceea ce reprezintă mai mult decît de două ori angajamentul anual, Ia economii bănești, pe care colectivul și l-a asumat.
Tinerii preparatori la colectarea fierului vechi

în ziarul de azi:

NEGLIJENTA
Azi am avut ghinion...

99

fierului vechi.Pînă acum ei au reușit să adune peste 50 de tone de fier vechi pe care l-au depozitat în curtea întreprinderii.
S-au evidențiat în acțiune tinerii uteciști Medrea, Mihai Varga. Polgar, Mariana Meszaros ș.a. Acțiunea continuă.

această loan Ioan

La ora. șapte dimineața ne aflam pe. drumul, spre Si- meria. exact la punctul de ieșire din orașul Petroșani.. Prima mașină, ambulanța „Asistența tehnică" nr. 31-GL-56L condusă de șoferul Marin Durbacu era în perfectă stare tehnică. In., schimb, Ștefan Gal din Lonea, care plecase se pare la pescuit a fost găsit pe... postul de călător clandestin. Un avertisment îi amintește șoferului faptul că legea interzice transportul călătorilor clandestini, a așa-zișilor autostopiști.Șoferul Radu Ștefan conducea camionul 31-B-9349 apar-

Modelați 
după cerințele munciiAu trecut deja două luni de la integrarea în producție a primilor absolvenți ai școlilor profesionale și cu ucenicie la locul de muncă. Cum au început să muncească, ce rezultate au obținut ca debutanți în contactul direct cu producția ne-0 spun înșiși tinerii, ne-o confirmă Colectivele din care fac pârte, conducătOrji acestora.In marea familie de rhunci- tori ai I.U.M.P., gazdă a multor generații de tineri care și-au legat destinul de viața Uzinei, a intrat o nouă promoție de 100 de tineri.Pe .Adrian Lăscău l-am în- tîlnit la strung în secția scu- lărie. El are, deja, o anumită vechime. S-a angajat printre primii noi veniți în uzină. II întrebăm cum se descurcă, dar Gheorghe Kiss, cu vechi state de' funcțiune în aceeași meserie -și: secretar al organizației de bază, se oferă să răspundă el în locul tînăruTui.— Iși realizează norma de cînd a venit. Lucrarea pe care o execută acum goria IlI-a. El are la bază. Ca dovadă le din secție nu-i noscute. Le-a însușit secretele în timpul practicii cît a lucrat pe ele' împreună cu colegii lui de an.

e de cate- doar a I-a că mașini- sînt necu-

Un alt tînăr, Mihai Berta- lan, prezent de asemenea la un strung în secția mecanică, ne explică :— Pe toată durata practicii ni s-au asigurat fiecărui practicant mașină și scule corespunzătoare, iar muncitorii cu bkperiență ne-au destăinuit multe din secretele meseriei. Integrarea nu mai ridică probleme deosebite pentru că deja cunoaștem reperele, ne-am familiarizat cu utilajele, cu oamenii care sînt pentru noi adevărați dascăli.• — Tinerii aceștia sînt foarte bine pregătiți — ne spune maistrul Ignat Sandor. încă din timpul practicii în producție. am urmărit cu atenție e- voluția fiecăruia, le-am dat de lucru în permanentă. Să învețe ! Asta nu înseamnă că ei nu mai au nevoie de îndrumare, că nu mai au de învățat. Tocmai de aceea lucrează în paralel cu muncitorii de la care au învățat meseria. De e- xemplu, Francisc Bartha răspunde în continuare de Rodi-* ca Enache și Ștefan Fiilop, Ioan Buzgar de Maria Gun-Ion BARB.secretar al Comitetului municipal U.T.C.
(Continuare în pag. a 3-a)

clandestin
Accidentele ,<ie circulație nu sint niciodată intimplătoa- re. Ele sint generate din cauze diverse, care se opresc aproape întotdeauna la șoferi. Șoferii, cînd pleacă din garaj trebuie să știe exact cu ce pleacă la drum. Și, mai ales, să nu plece în cursă dacă mașina are cea mai mică defecțiune. Deunăzi am însoțit o echipă de control a circulației, a organelor locale de miliție, formată din maiorul CONSTANTIN ȚIU și plutonierul ION CHIREAȚA. Am constatat astfel „pe viu", în diferite puncțe. rutiere ale municipiului, felul în care conducătorii auto își... spun singuri sau nu, „drum bun" la plecarea în cursă.

ținînd întreprinderii Telecon- strucții, sectorul Petroșani. La puțin timp după plecarea in cursă defecțiunile tehnice s-au arătat... grave. Frîna de ajutor complet defectă, lipsa

(in pagina a 2-a)

• Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru 
probleme sociale al O.N.U.

• GENEVA : Conferința general-europeană pentru securi
tate și cooperare

• Prezențe românești

• Conferința de presă a peședintelui Republicii Peru

• In Chile continuă teroarea și represiunile
(in pag. a 4-a)

CULTURĂ-ARTĂ
Dimitrie Cantemir și folclorul românesc

• Valoarea artiștilor amatori se confirmă și se întărește

• „Ce se va intîmpla miine" de Gh. Achiței (note de lector)

• Flacăra pasiunii (reportaj)

In scopul intensificării acțiunilor turistice în rîndul pionierilor și școlarilor și culti-

Intilnire 
cu scriitori

In sala bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani a avut 
loc ieri după-amiază, o îhtil- 
nire a unui grup de î scriitori 
cu cititorii lor.. Au participat 
scriitorii de limbă maghiară 
Siito Andrasi Domokos Geza 
și Szemler Ferenc.

varea dragostei față de frumusețile naturi;, duminică, în împrejurimile, cabanei Rusu, va avea loc cea de a patra e- diție a acțiunii pionierești intitulată „De treci codrii de a- ramă", organizată de Consiliul municipal al organizației pionierilor Petroșani.

De treci codrii 
de aramă“

Spectacol studențesc
Formația de dansuri, ală

turi de ceilalți membrii ai 
ansamblului folcloric al I.M.P., 
laureați ai festivalului națio
nal al \ ariei studențești, și-au 
intensificai în aceste zile 
pregătirile. Artiștii studenți 
participă la manifestările din 
cadrul festivalului „Sarmis' 73", 
la Deva, printr-un spectacol 
care pune în valoare obiceiu
rile și tradițiile folclorice din 
Valea Jiului.

Deschiderea anului 
sportiv și de 

apărarea patrieiIeri^upă amiază, s-au desfășurat în localitățile municipiului festivitățile de deschidere a anului sportiv și de pregătire pentru apărarea patriei.Organizate de comitetele municipal și orășenești U.T.C., cu sprijinul conducerilor de școli, festivitățile au cuprins marșuri și parăzi sportive pe stadioane la care au participat mii de elevi din Valea Jiului.
In cinstea 
fruntașilor

Astăzi, , seara, sala Palatului 
cultural din Lupeni va găzdui

un spectacol folcloric dedicat 
fruntașilor în producție din 
cadrul întreprinderilor orașu- 
lui. Iși vor da concursul for
mațiile artistice de amatori 
de la clubul sindicatelor din 
localitate.

Comedie muzicală
Secția maghiară a Teatru

lui de nord Satu Mare pre
zintă, in seara de 3 octom
brie, la orele 20, pe scenaCa- 
sei de cultură din Petroșani, 
comedia muzicală in trei acte 
Răpirea Sabinelor de Franz, 
și Paul Schdnthan, în adapta
rea lui Dezsb Keller. Regia 
spectacolului este semnată 
de Bela Horvath.

avertizorului sonor și semnalizatoare intermitente, defecte...— De ce ați plecat din garaj cu asemenea defecțiuni ?— Nu avem piese, că sediul nostru este la București. Eu nu aș pleca astfel cu mașina dar ni se cere, sînt obligat de... șefi.Cine riscă plecînd astfel în cursă ? Este o întrebare la care trebuie să mediteze șofe- ' rul Radu Ștefan dar și conducerea sectorului întreprinderii Teleconstrucții. Pentru că o asemenea mașină aflată în cursă este ricol publicIn același cunoștință și Menthart de torul Petrila, în drum cariera de piatră, cu 32-B-2415 :— De ce nu aveți foaie de parcurs ?— Nu a mai fost „bloc" azi- dimineață.— Dar stopuri pe frîne de ce nu aveți ?— Noi nu avem revizor tehnic la garaj. Eu sînt șofer de 10 ani. N-am prea plătit a- menzi. Astăzi insă am avut ghinion...— Credeți că-i ghinion sau neglijență ?

un adevărat pe-punct am făcut cu șoferul Iosif la I.L.H.S., sec- spre .. Tatra"

— Mai e și neglijență...Nu, nu există ghinion. In asemenea cazuri este vorba numai de neglijență și, este neverosimil faptul că un șofer care practică meseria de 10 ani să nu cunoască pericolul mare ce-1 prezintă o defecțiune tehnică cum este cea menționată.In aceeași situație (fără stopuri pe frînă) a pornit într-o cursă lungă (Deva — Petroșani), șoferul Constantin Mihai ducînd cu camionul 21-HD-834 aparținînd de I.C.R.T.I. Deva, și, doi pasageri clandestini — pe Ana Io- niciu și Virgil Popovici. A-ți cere greșeala, a evita Așa că, primit o gilor.La intrarea sau ieșirea din Petroșani, conducătorii auto care știu foarte bine în ce stare se afiă mașina pe care o au în primire, mai ales aceia care se simt „cu musca pe căciulă" zîmbesc fericiți că au scăpat azi, de control. Dar mîine, dar mai departe ? Dar viața lor și a altora pusă în pericol ? Pentru că mașina trebuie să fie în perfectăgul...

iertare și a-ți cunoaște nu înseamnă deloc accidentele rutiere, șoferul respectiv a amendă conform le-

stare tehnică miliției ! de dra-
Pe Malela în sus...Fiind un drum mai lăturalnic, obișnuiții lui își permit să nu se gîndească la defecțiunile tehnice ale mașinilor.Ionica FIERARII

(Continuare in pag. a 3-a)



2 SÎMBATA, 29 SEPTEMBRIE 1973
La clubul muncitoresc din Aninoasa are loc astăzi, la ora 16, 

o întîlnire a brigăzilor artistice de agitație sub denumirea ,,Omul 
față-n față cu el însuși1'. Participă formații ale caselor de cultură 
din Uricani și Petroșani, cluburilor din Lupeni, Vulcan, Aninoasa, 
Petrila, și Lonea, ale căminelor culturale Cimpu lui Neag, Cimpa, 
Bănița și Iscroni, a cooperativei meșteșugărești „Unirea". După 
spectacol are loc și un schimb de opinii cu tema „Brigada artisti
că de agitație, exponent al opiniei de masă, mijloc eficient în 
combaterea lipsurilor'1.

„Omul față-n fată cu el însuși!“

Valoarea artiștilor amatori

se confirmă și se întărește
Fenomenul cultural din Valea Jiului cîștigă în diversitatea și amploarea lui prin participarea formațiilor artistice de amatori a căror activitate pasionată se călăuzește după criteriul valorii repertoriului și investigarea neîncetată a folclorului din această zonă. Recentul festival concurs „Flori de pe Jiu11 ceasta ordine de idei, o vingătoare dovadă și o frumoasă reușită spectaculară. O întîlnire artistică de asemenea anvergură pune, în mod firesc, în fața organizatorilor din municipiu o serie de dificultăți, de această dată depășite cu succes.Continuînd inițiativa din anul trecut, recenta ediție a manifestării artiștilor amatori a avut cîteva elemente care-i dau un caracter de hotărîtă superioritate. Făcînd parte din festivalul județean al culturii și educației socialiste „Sarmis 73". „Flori alese de pe Jiu“ a fost însoțit și de o dezbatere plină de miez pe tema valorificării scenice a folclorului, dezbatere care a limpezit anumite neclarități, evidențiind că preluarea folclorului pentru a-1 introduce în circuitul spectacular este un act care implică discernămînt și gust. Participînd în concurs, formațiile din Valea Jiului au știut să rezolve probleme cum sînt autenticitatea și valorificarea unor obiceiuri vechi.Asemenea confruntări valorice iși au o mare însemnătate ti lor unor tivă. de semnificațiile adînci ale creației populare este o chestiune principală care se reflectă în asemenea împrejurări. Și acest fapt este important în municipiul nostru unde activiști culturali cunoscători ai folclorului, au trecut la culegerea acestuia, la înregistrarea, conservarea și introducerea în repertoriul curent. Orchestra de muzică populară a municipiului, dirijată de prof. Gheorghe Popa, are un repertoriu în care melodiile locale sînt privilegiate, dîndu-i și personalitatea. Tot atît de adevărat este însă, și că această formație este susceptibilă de îmbunătățiri în structură, echilibru instrumental, orchestrație.O adevărată surpriză, urmărită cu mult interes, a a- dus-o Casa de cultură din U- ricani. Dacă în primăvara a-

alesereprezintă, în a- con-

pentru activitatea artiș- amatori, făcînd loc și idei de natură orienta- Activitateaapropiere sistematică față de

If

con-„Dialog (remarca- trebuiecestui an, cu prilejul cursului municipal pe aceeași scenă11 bilă inițiativă care continuată și îmbogățită deoarece e stimulativă), a- ceastă instituție a prezentat a acele Jiu“, dereconstituirea scenică nui obicei vechi pe locuri, „Nunta de pe eforturile de pregătire, perfecționare a spectacolului n-au încetat. S-a constatat că ideea acestei reconstituiri folclorice a fost îmbrățișată cu entuziasm de către înșiși locuitorii, ceea ce este un principal succes, stimulați și îndrumați de către organele locale. Oamenii, mai ales cei vîrstnici, sînt depozitori ai u- nor elemente folclorice prețioase care, nedescoperite la

u-

Marginalii la 
festivalul — 

concurs 
„Flori alese 
de pe Jiu“

din

timp, riscă să se piardă. Dansurile de la Uricani, de fapt încorporate în „Nunta de pe Jiu“, au adus nu numai farmecul vechimii lor, ci și grație, individualizarea fiecărui dansator în parte, originalitatea costumelor transmise din generație în generație. O prezență la fel de remarcabilă în festival au avut-o dansurile de la căminul culturalCimpa și cunoscutul grup vocal al căminului cultural din Cîmpu lui Neag. Iată doar cele mai reprezentative reușite ale mișcării artistice de a- matori din Valea Jiului aflată în contact permanent cu creația populară din această zonă, preluînd, prin intermediul scenei, ceea ce are mai spectacular. Dar evoluția acestor formații indică și posibilitățile înființării unui ansamblu folcloric al Văii Jiului, cu individualitate și originalitate distinctă, oferite de elementele vechi și autentice ale creației populare de aici. Pe scena Casei de cultură din Petroșani artiștii amatori din Dolj au venit și cu formația de cava- le, deci tot o valorificare dar de această dată a unor instrumente populare mai vechi. Fluierul este specific și acestor locuri montane dar căminele și casele de cultură, cluburile muncitorești nu l-au

preluat încă. A existat o formație de fluierași, foarte apreciată cîndva, dar nu mai este.Din desfășurarea celei de a doua ediții a festivalului-con- curs „Flori alese de pe Jiu11 se desprinde personalitatea și prestigiul acestei manifestări care a început să-și facă loc în conștiința locuitorilor și are ecouri favorabile în județele Gorj și Dolj. Trebuie remarcate strădaniile ce făcut pentru pregătirea și fășurarea acestei largi și moașe întîlniri artistice, rele volum de muncă din tea activiștilor culturali, ciuda unor vizibile inegalități valorice, artiștii amatori din municipiul nostru au prezentat un spectacol omogen, selectat cu discernămînt. Hotă- rît lucru, a existat pasiune, dragoste, înțelegere și încredere în valoarea creației populare locale, coordonate care se desprind din însăși continuarea „Florilor alese de pe Jiu11 și îmbogățirea structurală (parada portului popular, o expoziție de obiecte populare din Valea Jiului, susnumita dezbatere) și eforturile principalilor organizatori ai acestei manifestări artistice — Ion Poporogu și Ion Badea, președinte, și respectiv, membru, ai Comitetului municipal de cultură și educație, Vasile Chirculescu, activist al Consiliului municipal al sindicatelor, eforturi conținute în a- ceastă ediție a festivalului- concurs care este superioară din toate punctele de vedere celei precedente, în special în înțelegerea și valorificarea spiritului folcloric. Pentru artiștii amatori din Valea Jiului, „Flori alese de pe Jiu11 însemnează nu numai un indiciu sigur al calităților ce le posedă, ci și un stimulent în pregătirea lor, în apropierea plină de înțelegere și discernămînt față de creația populară pe care, preluînd-o, n-o modifică după criterii superficiale. Mișcarea artistică din municipiul nostru se află într-un evident proces evolutiv iar inițiativele locale sînt o prețioasă contribuție la închegarea unor spectacole de bun nivel artistic, educative în esența lor și urmărite cu interes de oamenii muncii.Tiberiu SPATARU

Ce se va întîmpla mîineu

deCu această întrebare ne tîmpină lucrarea lui Gh. chiței, apărută la editura batros într-o elegantă înfățișare grafică și conținînd un material ilustrativ deosebit de interesant și inedit. Sub a- ceastă întrebare — imperativ, se ascunde ambiția unui răspuns sintetic la o serie de probleme pregnant evidențiate în cultura secolului nostru. Analiza lor e fin dialectică, de la fenomenele sociale se trece la turale și de la artistice.Distorsiunea universului real noua structură spațio-tempo- rală a universului operei.

în- A-Al-

mutațiile cui- acestea la celeimaginii. a generează

Gheorghe Achițeigrijorător. O asemenea s-ar caracteriza, după rea autorului, prin puerilism, melodramă, finalitate strict ludică, în timp ce arta autentică înseamnă speranță, căldura realului, a a poeticului, a majore.Secolul nostru unui nou sens moral, o epocă de transformări fundamentale, îngrijorătoare și sublime. Responsabilitatea și spiritul creator merg mînă în mină. Cartea înclină spre sensul unei conștiințe optimiste. durabile, creatoare. O viziune marxistă optimistă ne duce în ultimă instanță la speranța unei civilizații estet’ce

artă pâre-
adevărului, autenticitățiieste secolul

NOTE DE LECTOR

Noua relație dintre operă și public, determinată de o serie de fenomene socio-struc- turale contemporane, produce schimbări în însăși conjunctura celor doi termeni : un public nou, critic și selectiv, și o operă complexă cu un univers subtil. Spațiul comunicației artistice înseși se îndepărtează de cel al comunicației cotidiene, devenind din ce în ce mai specific și mai apropiat unei descifrări specializate. Toate a- ceste fenomene se află în relație cu evenimente și situații sociale pe care autorul nu le neglijează în analiza sa. Revoluția tehnico-științifică, revoluția informațională, fenomenul mass-media, schimbările în structura socială, culturală a populației și multe altele constituie factori generatori ai unor fenomene pe plan cultural-artistic, ce au determinat apariția, după părerea majorității autorilor care discută problema unei crize a artei moderne. Prin ce se manifestă aceasta ? Caracteristicile ei ar fi : eterogenitatea, lipsa criteriilor de evaluare, influența designului, fenomenul kitsch, estetismul, aspecte contradictorii dar coexistente. W.H. Read, G. S. Argan Iau o asemenea criză, cetători marxiști caI. ukacs, L. Goldmann neglijează. Esteticianul ghiar Herman Istvan zează pe larg kitsch, fenomen
Actriței M «msktevă șt ei m-

contradictoriiWorringger, semna- iar cer- Georg nu o ma- anăli- fenomenul pe care Gh.

asemănătoare cu cea despre care vorbea Marx.Relația preponderentă pe care autorul o stabilește in domeniul comunicării artistice este cea dintre public, urmărind dosajul mare de importanță pe care cel din în elaborarea comenzii sociale, a gustului, a cerințelor culturale ori a criteriilor de apreqjere ale operei.Ce se va întîmpla mîine 7 Este o întrebare gravă, tulburătoare. O întrebare cu o eternă deschidere. O întrebare sintetică ce cuprinde toate resorturile intime ale noii civilizații pe care o trăim alături de poezie, de teatru, pictură, muzică, alături de viața socială, trăind odată cu ea și prin ea, alături, deci, de fenomenele contemporane ale vieții sociale, culturale, artistice, integrîndu-ne sau cons- truindu-le, căci fiecare din noi purtăm pecetea umanității întregi.Nu putem încheia înainte de a semnala modul deosebit de îngrijit de redactare a cărții și bogatul material fotografic ce ilustrează siderațiile teoretice, majore ale acestei inserate într-o

operă și neconteniturmă îl are

con-Ideile lucrări, concepție sintetică, vin să completeze informațiile noastre despre acest vașt teren sociâl-cul- tural ale cărui consecințe sînt vizibile pretutindeni și interesează o mare parte din omenire.
Prof. Ana Pop SÎRBB

Dimitrie Cantemir și folclorul românescCărtv. ir umanist de talie universală, cunoscător și interpret al culturii antice și moderne — pe care, poliglot fiind, a avut posibilitatea să le studieze la izvoare — _ Dimitrie Cantemir este însă în primul rînd o personalitate crescută din solul românesc, din spiritualitatea acestui popor. El este primul învățat și scriitor român de geniu care a impus, printr-o operă versă și vastă, universul gînduri și sentimente ale poporului său, un specific

sfioa- mire-„pe prin arate

di- de
cuvîntul „rostire lati- stricată... adică petito-investigația nu se o- la simple fapte de

0 înt șapte. 
gj tehnician 
w nier, un
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Un 
mi- 

pro- 
curor, un student, un 
electrician, un actor, 
un director de între
prindere și neoboȘi- 
tul animator al acti
vității lor comune, 
Oscar Brăutigam. 
mînă de oameni 
re au alcătuit un 
ternic și fecund 
lectiv de creație, 
profesii și preocupări 
dintre cele mai deo
sebite, totuși îi u- 
nește un liant invizi
bil, dar consistent în 
esență, dragostea 
și pasiunea pentru 
însuflețirea artistică 
a metalului inert. Un 
fir invizibil îi leagă 
în preocuparea co
mună conjugată la 
scara pasiunii de me
tamorfozare a tablei 
de aramă, aluminiu 
sau alamă în forme 
artistice expresive, 
vii, care să poarte în 
limbajul specific ge
nului mesajul acestor 
inimoși căutători de 
frumos cotidian.

Cercul de metalo- 
plastie de pe lingă 
Casa de cultură din 
Petroșani s-a consti
tuit din necesitatea 
existentei unui cadru 
organizat în care a- 
matorii să-și poată 
valorifica, la nivelul 
criteriilor artistice, 
aptitudinile lor în a-

cest sens și experien
ța mijloacelor tehni
ce cele mai 
și cit mai 
genului, in 
continuă de 
metalul să 
că. A fost 
doar de cineva care 
să alimenteze fără 
intrerupere flacăra 
pasiunii. Și acest ci-

diferite 
adecvate 
strădania 

a face 
vorbeas- 

nevoie

populară nu rămîn doar un singur fapt etnografic menit să configureze psihologia poporului, scriitorul patriot a preluat și prelucrat o serie de elemente folclorice. Istoria ieroglifică este prima o- peră literară originală în care creația populară devine izvor și model, este însumată ereației culte,vigoare și prospețime, sau bocetul, blestemul basmul oferă un model scriitoru^ii.Cantemir trece de la narațiunea sarcastică la poemul în proză sau la elegia de o surprinzătoare tensiune lirică. O frumoasă elegie îl făcea pe George Călinescu să o numească „nespus de inteligentă tratare cultă a metaforei țărănești: «Eu m-am ve- chit, m-am veștejit și

inoculîndu-iDoina sauexcelent Deseoriporului său, un specific românesc în circuitul valorilor europene și universale.Informația științifică cumentară este dublată operele lui Dimitrie Cantemir de informația orală ; o- dată cu el noțiunea de tradi-1 ție, de creație populară se prefigurează distinct în cultura noastră. Această cunoaștere a tradiției, a folclorului, îi servește în opere ca Des- criptio Moldaviae sau Hronicul vechimei a romano- moldo-vlahilor, la conturarea psihologiei specifice maselor de români, iar îp Istoria ieroglifică drept izvor și model de creație artistică.In a sa Descriere a Moldovei, Cantemir prezintă pentru prima dată un larg blou **■-------*portul, creația bind despre horă sau despre călușari, spiritul dornic de exactitate al etnografului e înviorat deseori de entuziasmul și tendința spre plastici-, zare a scriitorului. Astfel, călușarii „au peste o sută de jocuri felurite și cîteva așa de meșteșugite, incit cei ce că parcă nici nu ating mîntul și parcă zboară văzduh11. Inregistrînd o rație de nuntă, el strecoară la începutul ei dragostea sa pentru pămîntul din care s-a născut și pe care a fost nevoit să-l părăsească. „Moșii și strămoșii părinților noștri, umblînd Ia vînat prin codri au dat locuim noi asta trăim, întărim cu ei". El consemnează, pentru prima dată, unul dintre cele două motive principale întîl- •nite în orațiile de nuntă românești, cel al cinstei: fata

do- în

1 ; ta-etnografic românesc: obiceiurile, dansul, artistică orală. Vor-

joa- pă- în o-

peste țara în care acum și în țara ne hrănim și ne laptele și mierea

cul s-a mutat intr-o 
încăpere nouă, spați
oasă, la demisolul 
casei de cultură. A- 
ici, alături de mesele 
de lucru pe care me
talul devine poezie, 
membrii cercului au 
amenajat o ingenioa
să expoziție perma
nentă. Suprafețele 
mari ale pereților o-

—mireasă este „o ciută să și cuminte11 pe care le — vînătOr o caută cîmpii, prin codri și munți". Preocupat sădescendența latină a poporului nostru, nu uită să facă observația că însuși pețitori ar fi o nească res“.Par preștelimbă : obiceiurilor și jocurilor el le descoperă un substrat ancestral, originile lor se pierd în veacuri, sînt reflexe ale tradițiilor și credințelor strămoșilor daci și romani. Călușarii face parte dintre acele dansuri „aproape cu eres, care trebuie alcătuite din numerele fără soț 7,9 și 11“. In „poezii și cîn- tece, la nunți, îngropăciuni
300 de ani de la nașterea 

marelui umanist
de brumă soarele m-au lo- m-au pălit, vîn- negrit, drumurile

o- din nun- gre- cu cîn-

frazarea cu nuanță de oralitate prin care Cantemir îl anunță în timp, pe Ion Creangă : „Odănăoară era un om sărac carele într-o păduriță, sub o cobiliță era locuitoriu. Acesta mai multe de zece găini, doi cucoși și un dulău, altăceva după sufletul său nu avea11... Viețuitoarele sînt nu numai personaje alegorice, ci, ca și în folclor, participă în mod bișnuit la întîmplările mediul uman. Astfel, la tă, „țînțarii cu fluiere, ierii cu surle, albinele cimpoi, cîntec de nuntătînd, mușițele în aer și furnicile pre pămînt, mari și lungi danțuri ridicară".va fi întîlnit mai tîrziu Alecsandri își găsește vîrșită la mul Călin.Chiar și umane, feminine sau line,, este la Cantemir, mod esențial, tot de proveniență populară. Poporul român, asemeni tuturor poarelor, are ca termeni comparație pentru frumusețea femeii sau a bărbatului elemente cosmice sau terestre : soarele, luna, bradul, pana corbului, spicul griului, bujorul, trandafirul etc. E suficient să ne amintim portretul Cosînzenei ’din basme sau al ciobanului din balada Miorița. Nu altfel apare omul la Dimitrie Cantemir. El este: „vios, ghizdav și frumos, ca soarele de luminos, ca luna de arătos și ca omătul de al- bicios...: ochii șoimului... fața trandafirului, gura bujorului, dinții lăcrămioarelor, grumazii păunului, sprînce- nele corbului..."Dacă adăugăm la elementele folclorice amintite pînă acum și faptul că Dimitrie Cantemir, filozoful, comentatorul lui Aristotel, nu pregetă să apeleze la înțelepciunea populară atunci cînd concretizează o situație, să preia proverbe și zicători, vom avea încă un fapt ilustrativ al rădăcinilor pe care învățatul și scriitorul umanist le are în solul fertil al spiritualității românești.Vorbind despre Dimitrie Cantemir trebuie . să .-reo®': mereu „primul care11, „pentru prima dată", pentru că el este un întemeietor și un cursor. Forța geniului și-a tras sevele, așa cum spune el însuși, din „țara în care locuim noi... ne hrănim și ne întărim cu laptele și mierea ei“. El a preluat bogăția spirituală a poporului său și a înfățișat-o lumii.

Motivul la sau Coșbuc, dar realizarea ddsă- Eminescu în poe-idealul frumuseții mascu- inpo-de

ca florile m-am ofilit, vit, căldura turile m-au m-au ostenit, zilele m-au ve-chit, anii m-au îmbrătrînit, nopțile m-au schimonosit și, decît toate mai cumplit, norocul m-au urgisit dragostele tole m-au nit...»11Simțim în această gere“ nu numai influența doinei :sau a bocetului, ci și ritmul, cadența specifică versului popular însumată organic. Alteori poetul — pentru că Dimitrie Cantemir este și un veritabil poet — dă glas mî- niei și durerii și atunci, fel în tă proiecție naturăla suferințele personajului : „Munți crăpați, copaci vă despicați, pietre vă sfărîmați! Asupra plîngă munții cașele grădinile lească-să, înflorească, nu înverdzască, nici să odrăslească... Ochiuri de cucuoară, voi, limpezi izvoară, a izvorî vă părăsiți, și-n amar vă primeniți".Elementele de basm sînt și ele prezente în Istoria ieroglifică atît în fabulația epică, pe bazei zoomorfică, cît și în formula de început sau

și din izgo-„plîn-
ritualu- de ca doina, colin- descîn-

și alte întîmplărl știute" descoperă reminiscențe ale unei vechi mitologii, ale unor credințe în „cîțiva zei necu- noscuți și care se vede că se trag din idolii cei vechi ai dacilor.11 Dimitrie Cantemir aduce, astfel, un argument în plus în apărarea descendenței și continuității poporului român pe acest teritoriu: de vreme ce s-au păstrat elemente ale unui cult practicat de strămoșii daci și romani nu mai poate fi contestată această descendență și continuitate.Dintre obiceiurile,rile și creațiile descrise Dimitrie Cantemir, unele drăgaica, paparuda, dele, turca, tecul, dezlegătura s-au păstrat pînă în zilele noastre, altele s-au pierdut. Descriin- du-le, Cantemir le raportează Ia vechile tradiții greco-roma- ne. Drăgaica, obiceiul de la sărbătoarea secerișului, cînd in mijlocul unei procesiuni se află o fată împodobită cu cunună din spice de grîu, este o sărbătoare a belșugului și fertilității,1 ăslhneni celor închinate zeiței Ceres. Deci, vrea să dovedească Dimitrie Cantemir, există o puternică circulație a obiceiurilor prin care oamenii de pretutindeni au cinstit și cinstesc pămîntul care îi hrănește.Dar, așa cum aminteam Ia început, tradiția și creația

sînzienele, chiraleisa, tricolici, ca în bocet mînie
la poezia populară, ca sau blestem, aceas- și durere caută o cosmică, întreaga trebuie să participe

ce s-au făcut cu izvoară,lucrului piatrapuhoaie pogoară ! Lă- Inorogului, pășunele, cernească-să, pă- veștejească-să, nu nu pre- său arJ

{*

cu o anume patimă, 
dîrzenia și gravitatea 
chipului care și-a îm
prumutat asprimea 
de la stîncile din a- 
dîncuri, cintă cu mij
loacele specifice ge
nului frumusețile na
turii și munca de zi 
cu zi a oamenilor 
printre care trăiesc 
înșiși creatorii.

Zilele trecute, în
tr-o impunătoare sa
lă din cadrul clubu
lui „Siderurgistul" 
din Hunedoara, a a- 
vut loc vernisajul ex
poziției de metalo- 
plastie, cuprinzînd 52 
de lucrări semnate 
de O. Brăutigam. O 
selecție minuțioasă 
din activitatea din 

■urmă a talentatului 
artist amator, expozi
ția este un fidel și 
autentic mesager al 
nivelului și direcțiilor 
de preocupări artis
tice ale colectivului 
de metaloplasticieni 
din Petroșani.

Faptul că Ia cîțiva 
pași de focul veșnic 
în care se plămădeș
te metalul, acesta es
te înfățișat oamenilor 
în forma în care e 
capabil să fascineze 
și să iacă să vibre
ze sferele lăuntrice 
ale desfătării esteti
ce, mi se 
mult decît 
ră. .Tiberiu

care 
cercul 

pro-

Oscar Brăuti- i. continuare, 
s-â desfășurat

O 
ca- 
pu- 
co- 
De

un
activitate, 
mult, așa, 
pentru că 

cercului își

flacăra pasiunii

Corneliu RADULESCU

JIANU
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bătaie a cea-

Avea 
urît

retrase pal- 
dintre ele și 

era imens.cu ea 
Vedea.

de so-

turla bisericii în- 
bătea cu 

gong la că-
cortinei. Marina, Ire- 
din somn. Deschise 
Nu-i venea să creadă

El,

neva a fost găsit în 
persoana cunoscutu
lui artizan al metalu
lui — I gam. In 
totul
și se desfășoară zi de 
zi, de la sine. Pe ușa 
încăperii în 
funcționează 
este afișat 
gram de 
Acesta mai 
să existe, 
membrii 
petrec tot timpul lor 
liber în fața nicova
lelor, butucilor și 
flăcării incandescen
te la cele mai diferi
te ore din zi și chiar 
noapte. Recent, cer-

feră un foarte bun 
cadru de expunere a 
celor mai noi lucrări 
realizate. Această ex
poziție oferă zilnic 
posibilitatea celor in
teresați să ia cunoș
tință de stadiul de 
căutări și materiali
zarea tematicilor pro
puse spre 
de către 
membru al 
Obiecte dintre 
mai diferite, 
cute ca 
decorație, 
gravate în 
mente ingenios valo
rificate din folclorul 
local, imortalizează 
pe reliefuri expresive,

finalizare 
fiecare 

cercului, 
cele 

cunos- 
elemente de 

poartă 
ele ele-

Marina stătea culcată în
tre perne și convalescența 
— după lunga boală — o fă
cea melancolică. înainte de 
plecarea sa la șut, Toader 
intrase tiptil în cameră și o 
sărutase pe frunte. Ii simțise 
nasul rece îngropîndu-i-se 
în obraz, dar se prefăcu a- 
dormită. Apropierea îi lăsa
se o senzație stranie, ca un 
frig, care te cuprinde brusc 
la ieșirea dintr-o cameră 
supraîncălzită, increțindu-ți 
pielea.

Intr-un tîrziu, deschise o- 
chii. Prin perdeaua subțire 
vedea sirmele curbate sub 
greutatea unui stol de vrăbii 
ciripind a ceartă. De după 

• ușa închisă a camerei, se au
zeau mișcările mamei, tre
băluind ceva prin bucătărie. 
Și iar o pocnitură surdă, la 
ușa de la intrare. înțelese că 
mama pleca după cumpără
turi. Nu se uită la ceas, știa 
precis că e ora opt.

Marina rămase singură, cu 
senzația căderii în gol. Ar 
fi vrut să readoarmă, dar

senzația puse stăpinire pe ea 
și o ținea in gheare ascuți
te, purtînd-o deasupra unui 
neant. Deschise din nou ochii 
și lumina camerei, reflectată 
și multiplicată de șifonul alb,

veninului. Cit a stat in 
nu-și mai amintește, 
minte doar ziua de 
cînd au adus-o acasă, 
pe ochi un pansament 
mirositor și urechile parcă-i

cun, semanind cu coa/a unui 
pepene bubos. Apoi trecură 
săptămînile. Toader era tot 
mai mult solicitat la șut. Ii 
explicase ei, Marinei, că se 
experimentează un nou fel

o înțepă, aproape dureros. 
Amintirile au cuprins-o trep
tat fără să le cheme, și în
doiala chinuitoare din ulti
mele săptămini răsări pe ne
așteptate, sfărîmînd crisalida 
în care o ascunsese. De fapt, 
nu-și mai amintea decît țipă
tul acela sfîșietor al Martei 
și de o usturime în ochi; pe 
față. Se cufundase apoi în 
ceva vîscos, negru și roșu, 
negru și alb —, ce o trăgea 
spre afunduri de culoarea

erau ceruite. Dar simțea în 
apropiere parfumul gingaș 
și crud al ghioceilor. Se des- 
prifltăvăra. Toader o ținea de 
mîini și respirația lui alune
ca. fără să vrea, într-un of
tat. Urmă apoi scoaterea 
pansamentului, semiobscuri
tatea camerei, lumina. Lumi-

Lumina și 
oglinda.

neatinși
vedeau. Vedeau pie-

na... 
odată,
Ochii,
luție,
lea feții; niște admcituri și 
ridicături, încrețite pe alo-

de susținere în abataj, mun
că ce îi necesita prezența 
pe toată ziua. Odată, cînd 
Marina se simțea mai bine, 
îl rugase să nu se ducă, să 
rămînă cu ea, măcar o după 
masă. Toader avusese o tre
sărire atît de puternică, in
cit ziceai că l-a mușcat un 
șarpe. Se stăpîni cu greu, dar 
vorbele îi ieșiră șuierate, 
totuși, din gîtlej: „Mari
na 1 Tocmai tu îmi ceri 
asta ? 1“ Ea renunță să mai 
insiste. Apoi din nou parfu
mul. Dar nti cri ghioceilor.

Mirosea imensitatea inter
pusă între pădure și șes. Și 
Marina se resemnă. Era re
semnarea unui sfîrșit fără aș
teptări...

Toader intrase în cameră 
precipitat, agitat, cu ochii înroșiși. Era miezul nopții. Cea
sul, din
vecinate blocului, 
rezonanța unui 
de rea 
sări 
ochii.
privirilor. El, îngenunchiat 
lingă pat, își ascundea fața, 
umezită de lacrimi, în palme
le Marinei. „Iartă-mă 1“ auzi 
ea, venind ca din depărtare, 
odată cu ultima 
sului.

Marina, nu-și 
mele, dar golul 
fața lui Toader 
Era ca o sahară de pulberi 
ce așteaptă prima caravană 
s-o înfrunte.

Va veni oare ?...

Maria DINGA
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UHIHl CIMHAL Of SIIINTE SOCIALI — 
nun ii moiuH CBniini oohiooli se oferă oamenilor din comuna Bănița înțelegerii mai profunde schimbărilor structurale calitative ce au avut loc toate sectoarele vieții societății a localității noastre — rezultat politicii Cu o terială tul de științe sociale are posibilitatea de a contribui la buna desfășurare a muncii de propagandă, de răspîndi- re a cunoștințelor politice de cultură generală în rîndul cetățenilor din comună. De altfel, toți locuitorii au posibilitatea să se adreseze colectivului de conducere al cabinetului și propagandiștilor punînd întrebări din domenii de activitate, sondarea opiniilor și operativă a problemelor care se confruntă oamenii

Tinerii
în sprijinul

i Transpunînd în dicațiile cuprinse men tele PlenareiP.C.R. din 3-5 1971, comitetul <
viață in- în docu- i C. C. al noiembrie comunal de partid Bănița a înființat un cabinet de științe sociale și răspîndirea cunoștințelor științifice. încă de la început organul nostru de partid s-a preocupat de asigurarea unei baze materiale cît mai corespunzătoare, destinînd în acest scop un spațiu corespunzător și inzestrîndu-1 cu tot ceea ce este necesar: mobilier și fond documentar. O contribuție însemnată la selectarea lucrărilor oolitico ideologice și filosofice, la întocmirea fondului de bază compus din operele clasicilor marxism-leninismului și volumele de cuvîntări și expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, alte documente de partid și de stat, precum și numeroase cărți ideologice, colecții de ziare și reviste etc. au adus-o intelectualii ■ din comună printre care se numără Ana Toma, directoarea școlii generale, Stelian Ma- teș, medic la circumscripția sanitară umană, loan secretarul consiliului Iar comunal, Otilia bibliotecară.Pentru completarea tui fond documentar, nul nostru de partid curat materiale grafice, planșe și fotomontaje care reflectă * rezultatele obținute în dezvoltarea so- cial-economieă și politică a patriei noastre, precum și succesele înregistrate în înflorirea comunei Bănița în comparație cu anii 1938-1944.In prezent, prin aceeași grijă și preocupare a intelectualilor din comună se întocmesc grafice care reflectă creșterea suprafețelor arabile, agricole totale. pe categorii de folosință, sporirea efectivelor de animale, dezvoltarea rețelei comerciale, construcții de locuințe, dezvoltarea invățămîntului și culturii. Comitetul comunal de partid acordă mare atenție aceStor grafice prin care

posibilitateaaȘi îndirect al înfăptuirii partidului.asemenea bază ma- documentară, cabine-

Vreja, popu- Jurca,aces- orga- a pro- ilustrativ-

multe Pentru aflarea cu a fost instalată la sediul Consiliului popular comunal o cutiuță pentru scrisorile, întrebările și propunerile adresate cabinetului de științe sociale. Răspunsurile la, problemele ridicate se dau săptămînal, de obicei joia și duminica, conform programului stabilit, cînd comitetul de partid, consiliul popular și căminul cultural, cu sprijinul comuniștilor, al deputaților și al membrilor consiliului 4e conducere organizează diferite acțiuni e- ducative și activități politice cu o largă participare.La început, numărul întrebărilor adresate de cetățeni era mic, două-trei pe săptămî- nă. Oamenii încă nu cunoșteau această formă de activitate politică. Datorită muncii de popularizare și mai ales competenței cu care au fost clarificate problemele, a modalității în care colectivul cabinetului de științe sociale înțelege să se apropie de oameni, aria problemelor ridicate de cetățeni este mereu în creștere. Acum cabinetul are de răspuns săptămînal la peste 15-20 întrebări care vizează diferite aspecte ale activi-

tății social-economice și cultu- ral-științifice, multe din a- cestea referitoare la localitatea noastră.întregul colectiv de îndrumare al cabinetului printre care amintesc pe tovarășii Constantin Văduva — profesor la școala generală, Elena Ungureanu, directoarea căminului cultural, Maria Mar- dare, președinta comunal de femei, dislav, tehnician ș.a. se străduiește permanent nivelul și politico-ideologic pentru, a clarifica cu toată competența problemele ridicate de oameni.Rezultatele obținute pînă a- • cum ne dau dreptul să afirmăm că acest cabinet răspunde pe deplin cerințelor muncii plitice și educative pentru ridicarea conștiinței oamenilor.Urmăiind frecvența întrebărilor primite rezultă că majoritatea se referă la creșterea rolului conducător al partidului în etapa actuală, la afirmarea României pe plan internațional și legătura dialectică între politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru.Ținînd seama de specificul problemelor puse colectivul cabinetului de științe sociale clasează întrebările pe grupe de specialități, ceea ce ușurează mult pregătirea răspunsurilor și asigură competența cerută în clarificarea lor. Cînd se ivesc probleme ce nu pot fi soluționate la nivelul colectivului, atunci se solicită spriT jinul cabinetului municipal de partid.Cu toate că această formă de muncă politică este tânără avem convingerea, bazată pe fapte, că ea va deveni un important factor de propagare a ideologiei marxist-leniniste. a politicii partidului nostru, un cient mijloc de informare documentare a cetățenilor comună.Ion VLADISLAV, secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei Bănița

realizării
sarcinilor

de extracție
1

Coloanele prezentului
(Urmare din pag. 1)

dintâi lui, de la început, 
acum trei luni, această lu
crare deosebit de importan
tă.

L-am urmărit în timpul 
unei „plantări". Cînd brațul 
macaralei ridică coloana de 
beton armat, întreaga lui 
fiinfă se concentrează asu
pra operației. Deși mic de 
statură, for/a mușchilor se 
scurge ca un. flux electric 
prin degetele strinse pe .ma- >■ 
netele de acționare, iar de 
aici în bra/ul macaralei care 
ridică o nouă coloană lingă 
celelalte, rinduite intr-o 
geometrie perfectă. Repede, 
cu atenfie și precizie, mon- 
torit și lăcătușii din brigada 
comunistului DUMITRU 
COSTICA potrivesc capătul 
in lăcașul turnat, pentru a 
o fixa acolo dreaptă ca o lu
minare. Aceeași încordare 
am văzut-o la mulfi dintre 
montorii și lăcătușii șantie
rului care sudează grinzile 
și montează căile de rulare 
pe umerii coloanelor. ILIE 
STIUCA, ILIE PETRE și VA
SILE COSTICA, IOAN POP 
și CONSTANTIN CUCĂILĂ,

GRIGORE și MIRON NICO- 
LAESCU, VASILE și DUMI
TRU CHELARU, ION COS- 
T ACHE și OVIDIU GHINEA 

„stăpinii" 
stînd ore 

zeci de

sînt cîțiva din 
înălțimilor care, 
întregi ancorați la 
metri deasupra solului exe
cută cu migală și măiestrie 
această broderie industrială. 
Fiecare capăt de fier beton 
este sudat la locul lui pen
tru a asigura construcției 
rezistentă și durabilitate.

Sofii Stoeneanu și colegul 
lor Gheorghe Golea, care 
lucrează din luna august 
aici, vor termina în aceste 
zile montarea coloanelor și 
a grinzilor de beton. Lucră
rile lor sînt foarte avansate 
fa[ă de plan. In curînd, șan
tierul va aduce aici alte 
echipe de muncitori care 
vor închide cu ziduri ha
la de construcții metalice a 
I.U.M.P.

comitetuluiLazăr Vla- veterinar, să-și ridice . profesional

efi-Și din

Operațiunile de lucru vor 
fi preluate de alte colecti
ve de constructori 
miști pentru ca acest 
tiv industrial să fie 
Ia termenul stabilit.

Nu știu cum s-au
in vechime construcțiile ale 
căror ruine 
dar știu cum 
coloanele de 
itoarei secții 
metalice.

...Cîndva,
gară, ■— „gara mică" din ve
chiul Petroșani. In urmă cu 
două decenii oamenii 
alergau aici să prindă 
nu! de Lonea.

Acum pe același 
cresc coloanele înalte
masive ale viitorului loc de 
muncă pentru constructorii 
de utilaje. Viafa pulsează 
din nou aici și va pulsa mai 
intens și mai puternic I

teceme- 
obiec- 
predat

ridicat

uimesc astăzi, 
se înalfă aici 
beton ale vi
de Construcții

aici a tost o

ma< 
tre-

loc,
Și

Pentru 
lectura 
elevilorPe lîngă cele aproape 800 titluri de manuale pentru noul an școlar, Editura didactică și pedagogică a mai pregătit numeroase tipărituri auxiliare necesare a- profundării diferitelor o- biecte de studiu. Menționăm, astfel, culegerea de texte literare și didactico- științifice pentru clasele I— IV, care oferă copiilor, într-o formă atractivă și didactică, un bogat material literar, beletristic, istoric și științific, selectat din operele unor autori consacrați. In domeniul limbii $i literaturii române amintim, de • asemenea, „Caietele de lecturi pentru clasele I", unde sînt incluse povestiri și versuri recomandate de programa analitică, „Antologie de texte literare pentru a- nii I-II de liceu", care. în completarea manualelor, prezintă fragmente din creația literară XVIII, XIX și dreptar pentru lectura literară". deosebit consolidarea de specialitate predate școala generală etc.Volumelor menționate li se adaugă diferite lucrări destinate fixării noțiunilor de gramatică : „Elemente de analiză sintactică", „Ortografie prin imagini și comparații". „Exerciții gramaticale pentru predarea morfologiei și sintaxei", „Culegere de fraze analizate sintactic" și altele.Pentru elevii școlilor cu limbile de predare maghiară și germană, Editura didactică și pedagogică a e- laborat culegeri de texte pentru anul II din învăță- mîntul liceal. De asemenea, profesorii de limbă maghiară — de la clasele V—VIII— vor avea în curînd la dispoziție o nouă și valoroasă lucrare auxiliară, intitulată „îndrumări metodice pentru predarea ortografiei limbii maghiare" la elevi.

a secolelorXX : „In-de util în cunoștințelor în

(Agerpres)

Principalul obiectiv spre care se îndreaptă întreaga atenție a comitetului U.T.C. de la E. M. Petrila îl constituie intensificarea acțiunilor in rîndul tinerilor pentru sprijinirea' brigăzilor și sectoarelor în realizarea sarcinilor de plan la extracția de cărbune.După cum confirmă tovarășul Aurel Colda, secretarul comitetului U.T.C. pe mină — au fost mobilizați toți uteciștii din cadrul sectoarelor productive pentru recuperarea rămînerilor în urmă. In același timp s-au organizat acțiuni de muncă patriotică pentru curățirea galeriilor și a căilor de acces, precum și strînge- rea materialelor vechi. S-au evidențiat în această activitate uteciștii de la sectoarele III, IV, VII, VIII și XII.

Plimbărețul

RăspundemStudenții anului timpul orelor săptămînale de muncă patriotică la baza sportivă a institutului. celor ce ne scriu

Foto : C. BARBU
CIMENTUL

(Urmare din pag. 1)

I
ile. Volumul mare al pro- emelor ridicate, zi de zi, de tivitatea de bază — cea pro- ictivă, amînă realizarea u- ir lucrări de depozitare •ict necesare pe care însă meni „din afară" nu va veni le facă, fie că este vorba șoproane, de țarcuri sau ait magazii definitive fie de drumuri de acces sau canali- z! rile necesare în incinta depozitelor.Unul din construcție cantități pe mentul. Grija pentru folosirea sa chibzuită se impune a fi manifestată încă de la începutul drumului pe care-1 parcurge pînă la încorporarea în zidurile construcțiilor, respectiv încă din depozit, acolo unde se realizează primirea și descărcarea sa și în același timp, încărcarea în mijloacele auto care îl transportă la fiecare punct de lucru de pe șantiere. Experiența ultimilor ani ne-a arătat că acest prețios material nu ne-a sosit în general, nici cît a trebuit și nici cum a trebuit — sub aspectul ritmicității — în funcție de cerințele obiective ale producției. Astfel, în fiecare an au sosit în asalt cantități mari de. ciment în trimestrele I și IV, dar cu mari întîrzieri, și în cantități necorespunzătoa-, re, în- trimestrele cu vîrf de producție, respectiv trimestrele II și IIL Neritmicitatea cu care ne-a venit cimentul și modul cum am reușit să-l primim, defectuos, nu a fost lipsit de consecințe negative în activitatea economică a șantierelor.Este, prin urmare, necesar ca prin utilizarea cît mai eco-

materialele de utilizate în mari șantiere este ci

nomică și rațională a cimentului să se pună în funcție, în scurtă vreme, recipienții de depozitare cu care sîntem dotați, adică silozurile cu care au fost înzestrate toate tran- zitele, însumînd 1 000 tone, dar care, deocamdată, cu puțin înainte de a păși'în trimestrul IV al anului stau culcate „pe o parte" și nu „la verticală", așa cum ar trebui pentru a răspunde scopului în care au fost aduse cu cîteva luni în urmă. Directivele ministerului de resort prevăd ca de la 1 ianuarie 1974, cimentul vrac să fie livrat numai în recipi-’ enți speciali — vagoane ZCV. Cum trimestrul IV se anunță a fi un trimestru de mari e- forturi în activitatea de bază — construcții de locuințe — în această situație, nu trebuie să se neglijeze punerea în funcțiune a recipienților a- mintiți. De aceea se impune a fi luate de pe acum toate masurile pentru a avea o stație de ciment utilată cu instalație pneumatică la Lupeni, astfel ca cimentul ce ne va sosi să fie depozitat în condiții corespunzătoare, ceea ce ar favoriza utilizarea sa rațională, eliminarea a o serie de manipulări dăunătoare. Avem o- bligația de a înlătura complet risipa și consumurile inutile din depozite contribuind astfel la realizarea cu minimum de cheltuieli a construcțiilor pc care le executăm.Cele exprimate constituie 0 primă măsură ce trebuie luată pentru a preîntîmpina consumurile mari de materiale în lunile care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului. îndeosebi în perioada de iarnă, a ne înscrie astfel în limita cheltuielilor bănești alocate pentru materialele de construcții. De aceea ne propunem să revenim în curînd, cu noi aspecte reflectînd posibilitatea de economisire continuă a cimentului, constatate nemijlocit la fronturile de lucru, asupra cărora, în scopul utilizării sale cît mai chibzuite și păstrării fără pierderi trebuie să-și îndrepte cu total interes atenția fiecare lucrător de pe șantiere.

• Cornel Schiopu. Lupeni. Codul muncii, intrat în vigoare la 1 martie 1973. reglementează raporturile de muncă între unitate și salariatul chemat să-și satisfacă serviciul militar. Astfel, la articolul 72 se arată că în asemenea cazuri contractul de muncă se menține, că perioada stagiului militar intră în calculul vechimii neîntrerupte în aceeași u- nitate și că cel în cauză are obligația să se întoarcă la locul de muncă, în termen de 30 de zile serviciului

/viitor zjarul să vă fie expediat sub formă de recomandată.

Măricel Bălăucă, originar din județul Vrancea, era angajat la E.M. Lonea. Măricel, deși era cam... măricel (22 ani), avea totuși — după cum avea să se vadă — înclinații cam.., puerile. Cînd îi venea dorul de ducă, lăsa serviciul baltă și se apuca să colinde cu trenul țara în lung și-n lat. Dar nu oricum. Ci în ipostaza de... „blatist", adică fără bilet de călătorie. Recent a „întreprins" mai multe voiajuri în postura de pasager clandestin, la Constanța, București, Craiova, etc. Dar fiind prins că umbla... la „derută", în baza Decretului 329/1966, a fost condamnat la 30 de zile închisoare contravențională, timp în care, cu siguranță nu va mai călători ilicit. Va „staționa", pe „linia cu restricții"...

după satisfacerea militar.Gheorghiu, Dobra.• PetreDirecția județeană poște și telecomunicații Deva ne informează că în intervalul de 1-17 august a.c. nu ați jîrimit ziarul ..Steagul roșu" la care sin-, teți abonat, din vina unui salariat angajat temporar de o- ficiul P. Tc. Petroșani, care pentru neglijență în serviciu, a fost sancționat disciplinar. Numerele de ziare din perioada respectivă au fost recuperate și expediate pe adresa dv. S-a dispus totodată ca în

• Valeria Barbu, Sălaș. Re- ferindu-se la scrisoarea dv. Comitetul executiv al Consiliului popular comunal Baru, ne comunică faptul că nu vi se poate elibera copia actului solicitat întrucît problema privește altă persoană.• Vasile Sima, Petroșani, întrucît din scrisoasea dv. nu rezultă pe ce perioadă de timp este angajată persoana despre care ne scrieți, nu vă putem da un răspuns concret, dacă sînteți obligat sau nu să îndepliniți formele legale privind salarizarea angajaților casnici.• Mihai Nicolae, Bărbă- teni. Persoanele în întreținerea salariaților, pentru care se acordă reducerea impozitului cu 30 la sută, sînt cele care trăiesc exclusiv din mijloacele salariatului și care nu au un venit propriu. Or, tatăl dv, fiind pensionar, nu intră în numărul persoanelor întreținute de dv.
Modelați după

cerințele
(Urmare din pag. 1)der, Gheorghe Nimoiu de Mi- trița Cămară. Vor lucra așa timp de 3-4 luni pînă vor reuși să rezolve singuri toate problemele. In acest scop le repartizăm lucrări din ce în ce mai complexe.Aceeași preocupare o întîl- nim și la secția forjă...Și aici „bobocii" sînt familiarizați din timpul practicii cu viitoarele locuri de muncă. Forjorii Iosif Craibic, Anton Vitez, Paul Trașcă, au beneficiat deja de primul salariu. „I-am modelat după cerințele lucrărilor", ne explică comunistul ’ Ludovic Gybrfi, șeful brigăzii de producție.Aceeași evoluție o constatăm și la secția construcții metalice unde tinerii sudori Nicolae Căsculescu, Miron Gălătean, Liviu Cristea, Ion Căpeț, Margareta Gheorghiu, Irma Satmari. lucrează la sudarea grinzilor metalice și a • jgheaburilor, a tuburilor pen-

Handbal, campionatul județean

Minerul ParoșeniDuminică dimineața pe terenul de handbal din Vulcan, situat în semicomple- xul Minerul a avut loc întâlnirea masculină de handbal dintre echipele Minerul Paroșeni și Voința Ilia, contând pentru prima etapă a returului campionatului județean de calificare.Jocul a1 fost frumos și e- chilibrat în primele 15 minute, după care minerii pun stăpînire netă pe joc, preiau conducerea scorului și ter-

/

Voința Ilia 29-10învingători cu Numerosul prezent evoluția obținut la acest fost slabi,
mină (12-6). spectator apreciat care au meritată, peții au voință, dînd dovadă zinteres. Intîlnirea condusă bine, de petroșănean, Ștefan ghe.

29-10 public la meci a minerilor o victorie scor. Oas- lipsiți de de de- a fost arbitrul Gheor-Marius CIORTEA, corespondent

„Cascadorii"Florea Risipitu și loan Leancă, ambii din Petroșani, în seara zilei de 12 septembrie a.c., se j,cinsteau" așa ca între amici, la bufetul „Jiul". Dar, pesemne că prietenia lor nu era prea statornică, fiindcă, la un moment dat, după ce s-au „încălzit" destul de tare, s-au luat la gîlceavă, provocînd un scandal destul de... scandalos. Dar faptele lor nu puteau fi trecute cu vederea. In conformitate cu Decretul 153/1970, I. Leancă și F. Risipitu au trebuit să-și... „risipească" fiecare cîte 500 de lei — sumă cu care au fost amendați pentru „cascadoriile" la care s-au pretat.
O „îndelet

nicire“ repro
babiiă

munciitru aeraj. Și ei au fost ajutați de muncitori cu experiență, învățînd meseria de la Ion Ro- gobete, Alexandru Maier, Ioan Bile, Alexandru Stănescu.— Ne-am îngrijit din timp să creăm condiții optime de integrare în producție a proaspeților absolvenți, ne spupe tovarășul Ion. Stoicoiu, secretarul comitetului U.T.C. Am primit sprijinul organizației de partid, al conducerii întreprinderii în această direcție. Și-a spus cuvîntul și munca politico-educativă desfășurată în rîndurile uteciștilor. Dialogul permanent între cei cu experiență și cei însetați de cunoaștere a fost terenul fertil care a contribuit la integrarea rapidă a absolvenților în producție.

Georgeta Ghirciș, era pî- nă deunăzi asistentă medicală la spitalul din Vulcan. Dar. abdicînd de la umanitarele îndatoriri ce-i erau impuse prin natura profesiei sale, consfințite încă din vremea anticului Hipocra- te, ea a fost obligată să dea socoteală în fața unui complet ' de judecată. Pentru infracțiunea de a fi comis întreruperea cursului sarcinii la mai multe cetățene, G. Ghireiș, în baza art. 185 din Codul Tenal va fi obligată să-și întrerupă... cursul îndeletnicirilor ilegale pentru doi ani de zile. O consecință inevitabilă a reprobabilei ei „îndeletniciri", pe care legile statului nostru, în numele umanitarismului, o repugnă cu vehemență.Cpt. Toma FALON, ofițer de miliție
Mfca publicitatePIERDUT un cal negru cu stea albă în frunte. Pădure Gheorghe, sat Paroșeni nr. 15 — Vulcan. Găsitorului recompensă.VIND Skoda 1000 M.B. Petrila, cartierul 8 Martie, blocul 8, apartament 18.PIERDUT permis de evidență a contravențiilor pe numele Moian Vaier eliberat de I. M. J. Deva. II declar

NEGLIJENȚA „călător" clandestin
(Urmare din pag. 1)Ei circulă însă și pe drumuri cu mare trafic rutier, în aceleași condiții. Iată două cazuri foarte grave : Eugen Bute, client vechi al echipelor din controlul circulației, conduce tractorul rutier 41-B-1012 al Institutului de educație fizică și sport, București. Plecase la drum fără... țintă, căci nu avea foaie de parcurs, despre remorcă... lipsă nalizatoare de direcție, lîngă amenda conform șoferul a fost oprit să

Mrejele 
„Ciocîrliei ii

alți muncitori, ținuți desigur în loc de la muncă de cîte rinul ca Gheorghe Trăiloniu.

Cît sem- Pe legii, t______  _ maiconducă tractorul, pînă acesta nu va fi reparat.Pe același drum, mergând spre oraș, autobasculanta nr. 31-HD-3451, aparținînd autobazei I. T. A. condusă de Nistor Drăghici circula cu mari defecțiuni tehnice. Nici un fel de frî- nă. Echipa de control a scos imediat mașina din circulație. Revizorul tehnic al garajului I.T.A. tovarășul Vasile Miron ne-a asigurat:— Nici o mașină nu pleacă, pînă nu o verific... tehnic.E îndoielnic acest fapt din moment ce afla în nici un nare.
mașina 31-HD-3451 se cursă, la ora 9, fără fel de sistem de frî-

Ca și Ulyse cu sirenele. Cine intră în mrejele „Ciocîrliei" de la Livezeni, nu mai pleacă decît târziu, amețit... O- prit exact în stația de autobuz, am găsit autocamionul 018295 BV, al I.F. Topleț. Șoferul Titu Gheorghinesc tocmai ieșea din bufet :— Nici n-am văzut că e stație. Am văzut doar bufetul și am intrat repede,- să-mi iau țigări...La ora 10 dimineața unui buldoexcavator i-ar sta bine pe șantier, la lucru. Dar, trilurile de pahare ale „Ciocîrliei" l-au ademenit pe șoferul Gheorghe Trăiloniu, care își lăsase utilajul în drum. . uitând că-i în timpul programului de muncă. Di.n bufet a ieșit amețit, acte nu avea deloc și, desigur, dacă n-ar fi fost oprit, ar fi plecat cu bul- doexcavatorul la lucru. Șeful garajului I.P.S.P., tovarășul Leonte Costineanu a fost chemat la fața locului con- vingîndu-se și el, cît de... disciplinați sînt oamenii cărora li se dau în primire utilaje. Acei oameni care, undeva pe șantiere, sînt așteptați de

★Spre Aninoasa sau în apropiere de Petroșani cît și în alte puncte de control, am mai întâlnit destule autovehicule cu defecțiuni mai grave sau mai puțin grave, șoferi care nu respectă legile circulației. Iată c-îțiva din aceștia : Li- viuc Huljoni cu autobasculanta 31HD-2780. I.T.A. Hațeg, coloana Baru Mare, circula fără foaie de parcurs și fără certificat de înmatriculare. Ion Maftei conducea 4ni- crobuzul șantierului 84 C.C.F. nr. 32-B-4693, fără a avea lumină la numărul de înmatriculare, iar ștergătoarele de parbriz defecte; Lupu Coan- dă circulă fără foaie de parcurs, cu numărul de înmatriculare nevizibil, pe camionul U.M.T.F.-ului nr. 21-HD-1525. Cu toții, și-au primit pedeapsa, mai mică sau mai mare, după faptă, fiind astfel atenționați, pentru ca abaterile respective să nu se mai repete. Dacă Ie convine astfel, n-au decît.

Pentru ca șoferii 
să nu mai albă 

ghinionde mai sus evidenția- un număr însemnat de din cele controlate, tehnice ;
!■■■

Cele ză. că mașini prezintă defecțiuni unele foarte grave, altele mai puțin grave. Apoi, unii șoferi încalcă legile, circulînd regulamentar, prilejuind fel accidentele. Faptul majoritatea șoferilor i în neregulă sînt tineri, unii sub 20 de ani, trebuie să dea de glndit conducerilor de garaje și întreprinderilor. Este necesară o mai mare preocupare pentru educarea tinerilor șoferi în spiritul respectării normelor cerute de meseria pe care o practică. Altminteri, neglijențele în cazul șoferilor se soldează cu pierderi materiale pentru întreprinderi și, ceea ce este mai grav, cu pierderi de vieți

ne- ast- căgăsi ți

omenești irecuperabile.Considerăm foarte oportune în acest sens părerile maiorului CONSTANTIN ȚIU : „majoritatea accidentelor se trag de la defecțiuni tehnice, excese de viteze, consum de băuturi alcoolice. Pentru că, ori de cîte ori facem control, găsim suficiente abateri, este necesar ca tovarășii, din conducerile întreprinderilor să manifeste mai multă preocupare pentru educarea șoferilor, pentru întărirea răspunderii lor față de întreținerea și folosirea parcului auto. De multe ori, chiar persoane din conducerile întreprinderilor săvîrșesc abateri de Ia legile circulației. Pentru că este imposibil ca defecțiunile tehnice să se producă toate, ad- hoc, este clar faptul că reviziile tehnice în garaje sînt suficient de severe,exigente^ Se mai întâmplă a- poi, ca mecanicii auto să facă reparațiile in fugă, provizoriu". Și; e bine să se știe că pe șosele nu sînt admise provizorate.
nu de

Iată deci, că pe lingă șoferi, care, în primul rind, nu au voie să plece sub nici un chip în cursă fără a fi totul pus la punct, mai sînt și alți factori care concură la....... ghinioanele" șoferilor. De fapt, este vorba de neglijența tuturor celor amintiți, care pot și trebuie să o elimine, astfel incit oamenii de la volan să aibă siguranța că întotdeauna va fi valabilă urarea care se adresează fiecăruia la plecarea în cursă : „drum bun" !
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SIMBATA, 29 SEPTEMBRIE 1973
Conferința general

europeană pentru securitate
și cooperareGENEVA 28 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : La Centrul internațional de conferințe din Geneva au continuat lucrările celei de-a doua, faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. In cadrul subcomisiei pentru aspectele militare ale securității s-a încheiat prima rundă a schimburilor de vederi privind modalitățile de îndeplinire a mandatului încredințat de miniștrii de externe, în prima fază a conferinței, privind e- laborarea de propuneri menite să permită realizarea de progrese pe calea dezangajării militare și dezarmării în Europa. In acest sens, încă de la începutul dezbaterilor, delegația română s-a pronunțat pentru elaborarea unui document care să cuprindă un preambul, o parte dispozitivă referitoare la măsuri concrete de întărire a încrederii și creștere a stabilității și o ultimă parte privind alte aspecte militare ale securității. Astfel, după ce în prealabil, conform celor trei paragrafe cuprinse în mandat pentru a- ceastă subcomisie, România a prezentat propuneri privind preambulul și măsurile de încredere, în ședința de vineri. reprezentantul țării noastre, Romulus Neagu, a introdus proiectul de document al României asupra altor aspecte militare ale securității pe continent, care prevede e- laborarea de către conferință a unui program complex și cuprinzător de măsuri vizînd dezangajarea militară și dezarmarea în Europa. In concepției României, pe primul plan al acestui program trebuie să se situeze interzicerea armelor nucleare și a tuturor celorlalte arme de distrugere in masă, în ultimă instanță eliminarea întregului arsenal de mijloace de nimicire în masă. Programul ar putea cuprinde, de asemenea, măsuri ca reducerea și, în cele din urmă, retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor state în limitele frontierelor lor naționale;

lichidarea bazelor militare aflate pe teritoriile altor state; reducerea bugetelor militare, începîndu-se cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate și încetarea cursei înarmărilor ; trecerea treptată la reducerea trupelor și a armamentelor aflatâ in dotarea armatelor naționale ; crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale Europei și asumarea de către puterile posesoare de aripe nucleare a obligației de a nU se folosi aceste arme împotriva statelor care fac parte din asemenea zone ; pregătirea condițiilor pentru desființarea blocurilor militare și, în ultimă instanță, lichidarea acestora.Prezentînd aceste propuneri,' reprezentantul român în a- ceastă subcomisie a evidențiat faptul că la elaborarea și transpunerea în viață a acestui program trebuie- să conlucreze toate statele participante la conferință, avînd în vedere că aceasta vizează interesele și securitatea fiecărui stat de pe continent. Desigur, a subliniat el, realizarea acestui program trebuie să aibă loc pe etape, pas cu pas, pe măsură ce se vor crea condiții propice pentru înfăptuirea uneia sau alteia din componentele sale.Intervenția română a fost primită cu interes de partici- panțî și apreciată de mai mulți î vorbitori ca o contribuție efectivă la clarificarea și trasarea jaloanelor pe calea spre o securitate reală în Europa.In cadrul ședinței au făcut, de asemenea, propuneri concrete delegațiile Iugoslaviei, Suediei și Spaniei.Din dezbateri s-a desprins un curent larg în favoarea a- doptării de măsuri concrete care să permită realizarea u- nui progres efectiv în direcția dezangajării militare și dezarmării, ca element fundamental al securității pe continent. In cursul zilei de vineri, au continuat, totodată dezbaterile generale în cadrul altor organe de lucru ale conferinței.

sesiunii

IMI Și BIRD
(Agerpres). —

ULTIMELE ȘTIRI M Ultimele știri
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QtN-V- Intervenția reprezentan 

tului român in Comitetul 
pentru probleme socialeNAȚIUNILE UNITE 28 —Corespondență de la trimisul Agerpres, V. Martalogu : In Comitetul pentru probleme sociale, umanitare "și culturale al Adunării Generale au început dezbaterile cu caracter pregătitor, în vederea lansării, la 10 decembrie, — ziua a- niversării a 25 de ani de la a- doptarea Declarației universale asupra drepturilor omului — a unui „Deceniu de luptă împotriva rasismului și a discriminării rasiale".Lui nd cuvîntul în cadrul lucrărilor, reprezentantul țării noastre în comitet, Nicolae Ropotean, a afirmat că „delegația română s-a pronunțat constant în favoarea oricăror măsuri eficace pe care Națiunile Unite ar putea să le întreprindă pentru a contribui la lupta popoarelor din sudul. Africii și din teritoriile coloniale portugheze împotriva regimurilor rasiste și coloniale. Noi am acordat sprijinul nostru deplin stabilirii unui deceniu de luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale și ne exprimăm încă o dată adeziunea noastră completă față de obiectivele acestei noi acțiuni și față de principiile din care ea se inspiră" — a declarat delegatul român.'România militează cu hotă- rîre pentru aplicarea declarației cu privire la acordarea

independenței țărilor și popoarelor coloniale și a celorlalte rezoluții ale O.N.U. referitoare la abolirea colonialismului și a politicii d.e discriminare rasială și de apartheid. Necesitatea imperioasă de a extirpa acest fenomen profund nociv, incompatibil cu înaltele valori pe care civilizația contemporană va tre- ' bui să le transforme în realitate pretutindeni în lume relevă semnificația deosebită a Deceniului de luptă împotriva rasismului și a discriminării rasiale. „Totodată, a arătat reprezentantul român, acest deceniu va putea fi utilizat ca acțiune susceptibilă să întărească rolul O.N.U. în privința aplicării universale a principiilor Cartei, a condamnării violării lor și întăririi păcii și securității popoarelor amenințate de rasism și colonialism în Africa australă și a promovării respectului drepturilor omului și libertăților fundamentale, proclamate în Declarația universală a drepturilor omului".
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Prezențe românești

ȘEDINȚA CONSILIULUI O.N.U. 
NAMIBIAPENTRU

PRAGA 28 — Corespondentul Agerpres, C. Prisăca- ru, transmite : O delegație a Procuraturii Generale a Republicii Socialiste România, condusă de procurorul general Filîmon Ardeleanu, a făcut, între 24 și 28 septembrie. o vizită în Cehoslovacia, la invitația procurorului general al R.S. Cehoslovace, Jan Fejes. In timpul vizitei, membrii delegației au luat cunoștință de activitatea și modul de organizare al organelor centrale și locale a- le Procuraturii federale și ale R.S. Cehe și R.S. Slova-

ce, precum și a consiliilor naționale ceh și slovac.Vineri, la încheierea vizitei, delegația Procuraturii generale a țării noastre a fost primită de Dalibor Hanes, vicepreședinte al Adunării Federale a R.S. Cehoslovace. și de Karol Laco, vicepreședinte al Guvernului federal.
*LONDRA 28 — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plopeanu, transmite : Ansamblul de cîntece și dan-

suri populare românești „Crăișorul" din Brașov obține, seară de seară, ropote de aplauze pe scenele londoneze. Joi și vineri, ansamblul românesc a prezentat, la „Levisham Concert Hali" și la „Commonwealth Institute" — două cunoscute săli de spectacole din capitala Angliei — dansuri din diferite regiuni ale țării și melodii populare românești interpretate de orchestră, sub conducerea lui Paraschiv O- prea, și de soliști la diferite instrumente.
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Conferința mondială aGENEVA 28 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : La Palatul Wilson din Geneva s-au încheiat, vineri, lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței internaționale a educației, organizată sub egida UNESCO, la care au participat reprezentanți ai unui număr de 91 de

state. Din România a luat parte o delegație condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămîn- tului. In cadrul lucrărilor au fost dezbătute probleme importante ale educației în lumea de azi, precum și o serie de aspecte specifice privitoare la dezvoltarea învățămîn-

educațieitului secundar.Rezoluția finală a conferinței subliniază necesitatea democratizării învățămîntu- lui în vederea acordării tuturor posibilităților tinerei generații pentru a participa din plin la realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și socială a popoarelor.

NAIROBI 28Vineri au luat -sfîrșit la Nairobi lucrările sesiunii anuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), la care au participat peste 3 500 de reprezentanți din aproape 130 de țări ale lumii. _ cum se știe. România prezentă la sesiune, în te de membră a celor organisme, cu o delegație condusă de ministrul finanțelor, Florea Dumitrescu. In centrul dezbaterilor s-a aflat problema unei reforme a sistemului monetar actual, în vigoare de 29 de ani.Intr-un discurs rostit la încheierea lucrărilor sesiunii, președintele F.M.I. Johannes Witteveen, a rezumat principalele probleme ale sesiunii apreciind că, în ciuda unor diferențe de păreri, s-a realizat „o bază largă a înțelegerii asupra principiilor fundamentale ale noului sistem monetar".

După a fost calita- două

NEW YORK 28 — Trimisul, special Agerpres. V. Martalogu, transmite 1 Secretarul general al Organizației Unității Africane — O.U.A. —, Nzo Ekhangakî, a participat recent la lucrările unei ședințe a Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia. In discursul rostit cu acest prilej, secretarul general al O.U.A. — organizație reprezentată cu statut de observator în Consiliului — s.-a pronunțat pentru numirea unui comisar permanent al O.U.A. pentru Namibia și în favoarea întăririi Consiliului. pentru Namibia, astfel, îneît acesta să-și poată îndeplini responsabilitatea sa de principal organism legislativ însărcinat cu pregătirea și conducerea țării și

cadrul

a poporului namibian spre independență.In cadrul acestei întruniri a luat cuvîntul reprezentantul țării noastre în Consiliul O.N.U. pentru Namibia, Petre Vlăsceanu, care a arătat că „delegația română dorește să reafirme hotărîrea de, 4 a- vea, în continuare, o prezență activă în Consiliu, neprecupe- țindu-și nici un efort pentru îndeplinirea integrală și ne- întîrziată a mandatului încredințat prin rezoluțiile O.N.U. privind Namib'ia, pentru ca poporul, namibian să-și poată hotărî soarta în conformitate cu năzuințele sale fundamentale, pentru a putea saluta cît mai curînd Namibia, unitară și independentă, în rîndul statelor membre ale O.N.U.'Ț
Conferința de presă a președintelui 

Republicii PeruLIMA 28 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă organizată ia Lima, președintele Perului, Juan Velasco Alvarado, a subliniat atenția deosebită pe care guvernul său o acordă promovării unei politici vizînd apărarea suveranității și a independenței naționale, în fața oricărei încercări de încălcare a acestora.

Șeful statului peruan

naveiMOSCOVA 28 (Agerpres). — După cum relatează agenția TASS, zborul navei cosmice „Soiuz-12" continuă cu succes. Potrivit prevederilor programului, cei doi membri ai e- chipăjului, Vasili Lazarev și Oleg Makarov, au efectuat experințe cu aparatura de bord, precum și spectrofoto- grafii ale unor sectoare ale

suprafeței Pămîntului. Au fost efectuate, de asemenea, diferite manevre cu nava, atît în regim, automat, cît și de dirijare manuală. Aceasta a permis, în cursul primei zile de zbbr, modificarea orbitei pe care se,deplasează cosmonava.Starea sănătății cosmonau- ților este bună. Aparatele de la bordul lui „Soiuz-12“ funcționează normal.

a semnalat, pe de altă parte, importanța realizării proiectului de lege privind crearea sectorului economic al pro- fttietății sociale, în care vor fi cuprinse întreprinderi cu administrație muncitorească și patrimoniu social. El a arătat că, în etapele următoare, sectorul proprietății sociale va deveni sector economic, cu caracter prioritar.Răspunzînd întrebărilor referitoare la poziția sa față de ultimele evenimente care au confruntat America Latină, președintele Alvarado și-a exprimat regretul față de lovitura de stat militară, de la 11 septembrie, care a dus la răsturnarea guvernului constituțional din Chile și la moartea tragică a președintelui Salvador Allende. Totodată, el și-a exprimat satisfacția față de victoria generalului Juan Peron în scrutinul prezidențial desfășurat le 23 septembrie în Argentina.

în Chile continuă teroarea 
și represiunileSANTIAGO DE CHILE 28 (Agerpres). — In Chile, continuă teroarea și represiunea. Camioanele militare, înțesate de soldați înarmați care păzesc civilii arestați, au devenit o imagine clasică, de la un capăt la altul al țării — relatează agenția France Presse. Campania de arestări și percheziții își păstrează intensitatea, iar tribunalele militare continuă să pronunțe, după anchete sumare, sentințe capitale. executate pe loc. In cursul zilei de joi — relatează agențiile americane U.P.I. și A.P. — au fost executați German Castro Rojas, fost guvernator al provinciei Taica, și Teovaldo Saldiva Villalon, un tînăr de 26 de. ani, acuzat de a fi luat parte la atacarea linei patrule militare în orașul Quillota. In același timp, arată agențiile, au fost arestați Luiz Espinoza Villalobos, u- nul din liderii Partidului Socialist, și Bruno Garces Morales, lider al Mișcării revoluționare de stînga (M.I.Rj. La Santiago de Chile s-a anunțat, totodată, că junta militară a instituit „premii" de cîte 500 000 escudos (aproximativ 600 lire sterline) pentru informații privind liderii Unității Populare aflați în adîncă ilegalitate și urmăriți, într-o a- devărată vînătoare împotriva tuturor progresiste din țară. Sînt zați, îndeosebi — relatează corespondentul agenției Reuter — Carlos Altamirano, secretar general al C.C. al Partidului socialist, Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist, precum și Miriam Contreas, secretara personală a lui Salvador Allende.După dizolvarea Centralei unice a oamenilor muncii (C.U.T.), a partidelor Unității Populare, Urmată de cea a tuturor organizațiilor politice din țară, junta militară procedează, în prezent, la masive epurări în rîndul cercurilor universitare. La Concepcion au fost dizolvate trei universități, odinioară un important sprijin al regimului de Unitate Populară. Diplomele au fost anulate, iar studenții urmează să reia, dacă vor primi permisiunea necesară, toate studiile în alte instituții de învățămînt superior.Din surse oficiale se men-

ționează că Jorge Rios Da- lenz, fondator al mișcării de tineret a democrației creștine boliviene, a fost executat în primele zile după lovitura de stat militară. Jorge Rios Da- lenz primise o bursă O.N.U. pentru a-și continua studiile în Chile. Cel puțin 100 de bolivieni și 50 de brazilieni sînt deținuți, în prezent, pe stadionul Național din capitala chiliană, transformat într-o vastă închisoare. Printre ei se află Simon Reyes, unul din conducătorii Partidului Comunist din Bolivia. Un număr de străini, în special brazilieni, înscriși pe listele de internare în stadionul Național, au dispărut fără ca nimeni să poată da relații în legătură cu soarta lor. Peste 1 000 de cetățeni străini, inclusiv femei și copii s-au refugiat în ambasadele din Santiago de Chile. înconjurate, în prezent, de forțe militare chiliene.
★SANTIAGO DE CHILE 28 (Agerpres). — Intr-un comunicat difuzat de postul de dio controlat de militari capitala chiliană, reluat agențiile, de presă, juntalitară a anunțat arestarea secretarului general al Partidului Comunist din Chile, Luis Corvalan și punerea lui la dispoziția justiției militare.
★In legătură cu situația din Chile, în urma loviturii de stat militare, organizații din diverse -țări, precum și reprezentanți ai opiniei publice își exprimă solidaritatea cu forțele progresiste chiliene și cer încetarea represiunilor declanșate împotriva acestora de către regimul militar.La Londra a luat ființă un ..Comitet de solidaritate cu Chile", care își propune organizarea unei campanii in apărarea deținuților politici din Chile și pentru încetarea represiunilor antidemocratice în această țară.Un grup de profesori de Ia peste 40 de universități din Statele Unite a adresat guvernului S.U.A. și Congresului, precum și Organizației Națiunilor Unite, chemarea de a cere regimului militar din Chile încetarea represiunilor și restabilirea drepturilor elementare ale cetățenilor chilieni.

ra- din de mi-

Ședința Biroului Executiv ai Prezidiului U.C.IBELGRAD 28 — Corespondentul Agerpres, S. Morcoves- cu, transmite : In prezența președintelui U.C.I., Iosip Broz Tito, la Brioni a avut loc o ședință a Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., la care au fost examinate pregătirile pentru Congresul al X- lea al U.C.I., pentru congrese-

le uniunilor comuniștilor din republici și conferințele acestora din provinciile autonome. A fost, de asemenea, examinată traducerea în viață a sarcinilor care decurg din scrisoarea Biroului Executiv și a președintelui U.C.I., precum și unele probleme ale situației politice și economice actuale. .
Convorbiri Tito — Kosîghingoslavia. Președintele Tito și Alexei Kosîghin au procedat la un schimb de păreri în probleme privind situația internațională actuală, . precum și stadiul actual al relațiilor reciproce și colaborarea celor două țări în diferite domenii.

BELGRĂD 28 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că la Brioni au avut loc convorbiri între președintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, și A- lexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., aflat în vizită în lu

lansată forțelor vi-

FILME
SÎMBÂTĂ, 29 SEPTEMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Antoniu și Cleopatra ; Republica : Explozia ; LO- NEA — Minerul : Adio Petersburg ; VULCAN : Ultimul cartuș ; LUPENI — Cultural : Rond de noapte; Muncitoresc: Ucideți oaia neagră ; URICANI: Eu nu văd. tu nu vorbești, el nu a- ude.

RADIO5,00 Buletin de știri ; 5,h Dragi mi-s cîntecul și jocul; 6,00 — 8,08 Radioprogramul dimineții ; 8,08 Matineu muzical ; 8,30 La microfon melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri; 9,30 Miorița ; 10,00 Buletin de știri; 10,05 Orchestra de muzică populară

„Pandelașul" din Brăila ; 10,30 Din repertoriul soliștilor Corina Chiriac și Mario Tessuto ; 11,00 Buletin deștiri ; 11,15 Atențiune șoferi, atențiune pietoni ! ; 11,35Partidul e a țării-nțelepciu- ne ; 12,0n Discul zilei ; 12,30 Intîlnir“ cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 Ra- diodivertisment muzical ; 15,00 Buletin de știri ; 16,00 Radiojurnal ; 17,00 Știință,tehnică, fantezie ; 17,25 Album de prelucrări corale ; 18,00 Orele serii; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,50 Ea hanul melodiilor ; 21,30 Revista-șlagărelor ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Dansați în ritmul preferat ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—6,00 Estrada nocturnă.

T V9,00 Lumea copiilor (reluare).9,30 De la Alfa la Omega. Enciclopedie pentru e- levi.10,00 Telex.10,05 Avanpremieră.10,10 Bucureștiul necunoscut (reluare). — Cartierul regiei.10,30 Emisiune de știință (reluare). Consecințe ale avortului.10,50 Selecțiuni din Albumul duminical. ,11,20 Biblioteca pentru toți reluare — V. Voicu- lescu.12,00 Telejurnal:15,00 Fotbal: C. F. R. Cluj — Steagul Roșu Brașov (divizia A) Transmisiune de la Cluj. In

pauză : Telex — Publicitate.16,45 Emisiune în limba germană.18.30 Melodii îndrăgite interpretate de Ruxan- dra Ștefănescu-Vlad.18.50 Teleglob —Danemarca — Reportaj filmat.19,10 Tragerea de amortizare Adas.19,20 1001 de seri. Moby Dick (VI).19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor.20,00 Cîntecul săptămânii. Toate drumurile țării.20,05 -52 de inițiative în 52 de săptămîni.20,15 Teleenciclopedia. Sama- wa. Arta Egiptului antic. Zoorama.20,55 Publicitate..21,00 Film serial Mannix.21.50 ..La fereastra casei mele".

Intîlnire muzical-dis- tractivă cu Ileana Să- răroiu, Amza Pellea, Ion Besoiu și Nicușor Predescu.22,30 Telejurnal. — Sport.22,50 Vedete internaționale.
VREMEA

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei deieri :Maximele : Petroșani 20grade ; Paring 12 grade.Minimele : Petroșani 12grade ; Paring 8 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme răcoroasă cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea ploi locale. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul vestic.
Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

• In perioada ianuarie — august în Brazilia costul vieții a crescut în medie cu 12 la sută. In aceeași perioadă s-au majorat prețurile la pîine cu 40 la sută, la unt cu 60 la sută, cartofi — 154 la sută, în timp ce chiriile au crescut cu 20 la sută, iar taxele pentru transportul în comun cu 25 la sută.• Continuă să se facă simțită, în Japonia, o secetă puternică. Potrivit unor date oficiate, a fost compromisă recolta de pe 840 000 hectare, pierderile pricinuite de cele patru luni de lipsă a precipitațiilor fiind evaluate la 89 400 milioane yeni, cele mai afectate fiind culturile de orez și livezile de pomi fructiferi.• Locuitorii Marii Britanii continuă să plătească un greu tribut circulației rutiere. In primele șapte luni ale anului, 4 070 de persoane au încetat din viață în urma unor accidente de circulație și 50 000 au fost rănite.• Potrivit datelor'stabilite de Institutul Național de Statistică și Studii Economice, costul vieții în Franța a crescut, în perioada august 1972 — august1973, cu 7,6 la sută.In aceeași perioadă, prețurile cu amănuntul au crescut cu 7,2 la sută înR. F.G., cu 7,5 la sută înS. U.A., 8,1 la sută în Olanda, cu 8,3 la sută în Elveția, 8,9 la sută în Marea Brita- nie și cu 11,8 la sută în I- talia.• India a repatriat, prin punctul de frontieră Wagah, primul lot de prizonieri de război pakistanezi, din seria celor aproximativ 90 000 care urmează să fie eliberați, conform acordului pentru soluționarea problemelor umanitare, încheiat recent la Delhi. Operațiunea de repatriere a unui număr de 1680 prizonieri pakistanezi, care marchează începutul aplicării de către India a prevederilor acestui acord, va fi încheiată sîm- bătă.• La Geneva, a avut loc, vineri, o nouă întîlnire a delegațiilor sovietică și a- mericană care participă la convorbirile privind limitarea armamentelor strategice (SALT).• Partidul comunist francez a lansat un apel, chemînd oamenii muncii și toate forțele democratice să participe, duminică, în masă, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor can- tonale și să voteze candida- ții comuniști și ai altor partide de stînga.® Un avion al. companiei ..Texas International", la bordul cărui se aflau opt pasageri și trei membri ai echipajului, a dispărut, joi seara, în timpul unui zbor între localitățile El DOrado (Arkansas) și Texarkana (Texas). Accidentul este pus pe seama puternicelor furtuni semnalate în zona respectivă.$ Peste 500 de persoane — conducători ai N.A.S.A., familiile astronauților și o mulțime de simpatizanți — îiu rezervat, joi seara, o primire tentuziastă lui Alan Bean, Jack Lousma Și Owen Garriott, care au aterizat in apropierea Centrului > spațial de la Houston, după ce au petrecut 59 de zile în spațiu.

Sport — Telex — Sport — TelexNEW YORK 28 (Agerpres).— Tenismanul român Ilie Năs- tase s-a calificat în sferturile de finală ale turneului internațional de la Chicago. In „optimi", Ilie Năstase a cîști- gat în trei seturi : 4—6, 6—4, 7—6 partida susținută cu australianul Phil Dent.La rîndul său, celălalt mare favorit al concursului, asul australian John Newcombe, l-a întrecut cu 6—1, 6—2 pe compatriotul său Dick Crealy. Un meci viu disputat, a fost cel dintre cunoscuții .tenismeni americani. Marty Riessen și Clafk Graebner. Victoria a revenit cu 6—3, 7—6 lui Riessen.BARCELONA 28 (Agerpres).— In optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Barcelona, jucătorul român Ion Tiriac l-a întrecut cu 12—10, 6—4 pe spaniolul

Gorosiada. In „sferturi", Tiriac îl va întîlni pe Rodriguez (Chile), învingător cu 6—2, 4—6, 6—0 în partida susținută cu americanul Seegers. Campionul spaniol Juan Gisbert l-a eliminat cu 6—1, 7—5' pe compatriotul său Gimenez,La acest turneu participă și Jan Kodes (Cehoslovacia) și Adriano Panatta (Italia).NEW YORK (28 Agerpres).— Turneul internațional feminin de. tenis de la Columbus (Georgia) a continuat cu disputarea meciurilor din cadrul optimilor de finală.In partida centrală a zilei, tînăra jucătoare americană Chris Evert a învins-o clar cu 6—0, 6—2 pe tenismana franceză Francoise Durr.NEW YORK 28 (Agerpres).— In turneul internațional de

tenis de la Alamo (California) s-au disputat partide contînd pentru optimile de finală ale probei de simplu.Favoritul nr. 1 al concursului, americanul Stan Smith, l-a întîlnit pe neozeelandezul Onny Parun în fața căruia a cîștigat cu 7—6, 4—6, 6—4.MUNCHEN 28 (Agerpres). — Pe „Waldstadion" din Frankfurt pe Main, în prezența a peste 20 000 de spectatori, s-a disputat întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre formația italiană A.C. Milan și o combinată a cluburilor vest-germane Eintracht Frankfurt-Kickers Offenbach. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 5-2 (4-1).
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