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Pe defileul Jiului

încheierea probelor tehnologice
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RĂSPUNZĂTOR 
DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE

Planificarea riguroasă - componentă 
esențială a activității de aprovizionare

„Mai bine să avem în plus, decît să ne lip- 
"că“ — așa începe RISIPA ! • „Dacă avem 

— așa rămîn abatajele
seasca
nevoie, cerem ulterior” 
fără piese de schimb !

Complexitatea crescîndă a 
proceselor de producție care 
se desfășoară în unitățile mi
niere din Valea Jiului, nece
sitatea obținerii unei eficien
te economice cît mai ridicate 
impun corelarea optimă a 
proceselor tehnologice, asigu
rarea ritmicității acestora. In 
acest sens, aprovizionarea 
tehnico-materială a întreprin
derilor este o activitate de cea 
mai mare însemnătate în 
lizarea dezideratelor 
sus'.

Ordinul nr. 50 din 
tembrie 1973 emis
Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geolo
giei și director general al 
Centralei cărbunelui Petroșani 
vine să sublinieze o dată în 
plus importanța deosebită ce 
trebuie acordată desfășurării 
în condiții optime a activită
ții de aprovizionare tehnico- 
materială. Se indică în acest

r

Recent, un colectiv de spe
cialiști de la întreprinderea 
„Anticorozivul" din Capita
lă a obținut o soluție de pro
tecție anticorozivă a supra
fețelor metalice vopsite sau 
acoperite galvanic, precum 
și pentru fețele interioare a- 
le țevilor. Această soluție, 
căreia i s-a dat numele de 
„Procerin", este realizată în 
cantități îndestulătoare, din 
materii prime indigene, ceea 
ce duce la eliminarea impor
tului unor produse similare. 
„Procerinul" este utilizat de 
industria noastră de automo
bile pentru protecția contra 
ruginei a autoturismelor 
„Dacia-1300“ și a autoutili
tarelor „T.V.“ El asigură o 
protecție pentru o perioadă 
de 6 luni.

*

se sinterizate destinate 
dustriei construcțiilor 
mașini, întreprinderea „Elec- 
troaparataj" din București 
confecționează, din aceleași 
materiale, mai multe tipuri 
de contacte electrice, iar al
te unități produc electrozi de 
sudură de mare randament. 
Eficiența anuală a folosirii 
în industrie a acestor pul
beri metalice se ridică

Carnet
tehnico

în
de

la

pentru confecționarea căro
ra se folosesc alte materiale ■ 
decît cele clasice. Printre a-: 
cestea se găsesc mai multe 
tipuri de tuburi de aeraj 
pentru mină confecționate 
din mase plastice, bandaje 
din beton armat, grinzi de 
susținere în subteran din a- 
liaje ușoare etc. Studiile și 
cercetările de laborator, ca 
și probele în exploatare, au 
arătat că acești înlocuitori 
ai metalului îndeplinesc a- 
celeași calități de rezistență 
ca și oțelul, iar prețul lor de. 
cost este mult mai redus. Se 
preconizează ca pe această 
cale să se reducă consumul 
de metal cu zeci de tone, a- 
riuâl.

*
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Studiile efectuate de co
lectivul Centrului de cerce
tări pentru metalurgia pul
berilor din Cluj s-au con
cretizat prin cîteva brevete 
de invenții înregistrate în 
țară și în străinătate. Rezul
tatele laborioase ale acestei 
activități științifice permit 
astăzi ■ realizarea unor pro
duse deosebit de prețioase. 
Astfel, uzinele „Industria 
Sîrmii" din Cîmpia Turzii 
produc pulberi metalice 
losite de colectivul de 
„Triumf — Sinterom"* 
Cluj la fabricarea unor

științific

mai mult de 150 milioane 
lei — realizate în special 
prin reducerea importului 
unor produse similare.
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Cercetătorii Institutului 
de cercetări miniere din Ca
pitală au pus la dispoziția 
industriei proiectele unor 
piese și accesorii miniere

La Sibiu a luat ființă o 
secție de geodezie și carto
grafie, unitațe care va func
ționa în cadrul Comisiei ju
dețene a Consiliului națio
nal al inginerilor și tehnici
enilor. Secția, prima de a- 
cest fel din țară, reunește 
peste 140 de specialiști din 
unitățile economice și insti
tuțiile sibiene. Ea își propu
ne să contribuie la organi
zarea unor schimburi de ex
periență și de informații, să 
sprijine activitatea de cerce
tare și de inovații.

(Agerpres)
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Desemnarea unui grupMiercuri, 31 octombrie, pe tronsonul de linie ferată 
electrificată Iscroni — Tg. Jiu, a fost efectuată ultima 
punere sub tensiune a firului electric de contact prin 
care, practic, s-au încheiat probele tehnologice.

Măsurătorile efectuate cu acest prilej pentru cal
culul căderii de tensiune pe traseu au confirmat că an
samblul de lucrări principale, executat de colectivul 
Șantierului 71 construcții căi ferate din Petroșani, s-a 
încheiat, obținîndu-se aprecieri pozitive pentru calitatea 
execuției.

De remarcat este faptul că pe tronsonul Livezeni — 
Simeria, unde probele tehnologice au fost încheiate în 
urmă cu aproape două luni, s-au creat condițiile care 
să îngăduie ca în cursul lunii noiembrie să se treacă la 
tractarea electrică a primelor garnituri de trenuri.

de avocați români pentru apărarea
tovarășului Luis Corvalan

Luînd cunoștință de proce
sul intentat tovarășului Luis 
Corvalan. secretar general al 
Partidului Comunist din Chi
le, Consiliul Colegiului de a- 
vocați din municipiul Bucu
rești, întrunit vineri 2 noiem
brie a.c. într-o ședință extra
ordinară a hotărît să desemne
ze un grup de avocați, 
să participe la apărarea

Cor-proces a tovarășului Luis 
valan.

Consiliul Colegiului de 
câți a hotărît în unanimitate 
ca grupul de avocați români 
să fie format din tovarășii 
Grigore Geamănu și Mihail 
Ghelmegeanu, profesori doc
tori docenți ai Facultății de 
Drept din București, și Fla
vius Teodosiu, ai^cat. Cei de-

avo-
semnați și-au dat acordul 
pentru a fi apărători în pro
cesul intentat lui Luis Corva
lan.

Consiliul Colegiului de avo- 
cați a hotărît, de asemenea, să 
se facă demersurile necesare 
pentru ca juriștii români să 
se deplaseze în cel mai scurt 
timp în Chile în vederea par
ticipării la apărarea în proces 
a lui Luis Corvalan.

tă, în general, de către o sin
gură persoană, care bazîn- 
du-se cel mai mult pe consu
murile înregistrate în anii pre
cedent și mai puțin (sau de
loc) pe dinamica producției și 
a dotării, stabilește cît se poa
te de empiric necesarul de 
materiale și piese de schimb 
pentru perioadele următoare. 
Cîteva exemple pun în evi
dență gravele necorelări care 
intervin în cursul anului în
tre prevederile inițiale și con
sumul efectiv ca urmare a 
„aproximărilor" la care ne-am 
referit.

Pulverizatoarele pentru aer- 
apă, constituie un important 
dispozitiv destinat realizării 
măsurilor de tehnică a secu
rității muncii în subteran : la 
nivelul întregului bazin au in
trat în dotarea minelor 1300 
de bucăți în 1971, 570 în 1972, 
iar pentru anul în curs au 
fost prevăzute 1 450 de bu
căți. După 10 luni unitățile 
au ridicat, în urma unor re
petate insistențe, 700 de bu
căți, alte 1 000 rămînînd 
stocul B.A.T.P.S.

Unitățile de preparare 
contractat importante canti
tăți de tablă perforată pentru 
cupe de elevator, și ciururi 
RYMMA. Ulterior execuția cu
pelor a fost contractată și cu 
U. M. U. M. Baia Mare, iar 
numărul de ciururi livrate de 
„Tehnometal" Timișoara s-a 
dovedit a fi prea mare. Co
menzile au fost satisfăcute și...

B. CONSTANTIN, 
Șantierul 71 C. C. F. 

Petroșani

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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19 
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sep- 
Ioan

direcție planificarea 
a necesarului de ma- 

utilaje, piese de 
etc. în vederea evitării 

procesului

de

Sesiunea Consiliului
popular municipal

de

condițiuni a încălzirii

sens necesitatea „reanalizării 
componenței personalului din 
compartimentele de aprovizi
onare, componența acestuia 
urmînd să asigure exercitarea 
atribuțiunilor de control și a 
măsurilor ce se impun în ve
derea prevenirii unor consu
muri și cheltuieli nejustifi
cate".

Unul din atributele princi
pale de care dispun unitățile 
economice din cadrul-Centra
lei cărbunelui îl constituie pla
nificarea necesarului de ma
teriale, fundamentarea temei
nică a acestuia în funcție de 
dinamica prevăzută- a produc
ției, de modificările preconi
zate în tehnologia de lucru în 
vederea modernizării acesteia 
și a creșterii eficienței econo
mice. De o deosebită impor
tanță se dovedește a fi în a- 
ceastă 
corectă 
teriale, 
schimb 
atît a stagnărilor 
de producție, cît și a formării 
stocurilor supranormative ca 
urmare a formulării unor ce
reri ce depășesc cu mult ne
voile reale.

Or, sub acest aspect la mul
te exploatări miniere continuă 
să se manifeste superficialita
te în întocmirea planului de 
aprovizionare, această impor
tantă problemă este soluționa

/")u tot anotimpul rece 
lj la punctele de lucru 
v din Aeroport ale Șan

tierului nr. 1 Petroșani, al 
grupului Ț.C.H. se poate spu
ne că zilele sînt încă foarte 
fierbinți. Aceasta datorită rit
mului susținut, accelerat de 
lucru, pe care constructorii 
șantierului Petroșani, spre de
osebire de alte șantiere din 
Valea Jiului l-au atins în e- 
xecutia obiectivelor care se 
înaltă aici, în vederea predă
rii integrale a numărului de 
apartamente pe care le mai 
au de realizat pînă la slîrși- 
tul anului în curs.

In vederea îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor de plan 
pe anul 1973, la tofi indicato
rii, constructorii șantierului 
acționează energic. Pînă acum 
planul valoric ai perioadei 
trecute din an este depășit 
cu peste 100 000. lei și, ceea 
ce este deosebit de însemnat, 
planul fizic de apartamente 
este de asemenea devansat 
cu 60 apartamente.

Constructori vrednici 
care întregul colectiv al 
lierului se mîndrește 
GHEORGHE
FRANCISC BAJO
DAVID — dulgheri, 
TRU ROȘU, DUMITRU POS- 
TOLACHE, MARIN RADU
LESCU, MARIN IGNAT, 
IOAN MILITARU și MARIN

DUMĂ zidari, GHEOR
GHE BEȚIVU, DUMITRU NE- 
GO1ȚĂ și VICTOR UȚU — 
mozaicari, VASILE LUNGU, 
NICOLAE TUDOR și CAPI
TA MITELEA — ztrgravi, 
JXfDOVIC HORVATH, MI
HAI AREVEI și IMRE TOTH 
— fierar-betoniști sînt doar 
cî/iva dintre cei care, răspun-

Seară de odihnă
Azi, începînd de la 

ora 19,30 într-una din 
sălile clubului sindi
catelor din Lupeni va 
fi organizată o seară 
de odihnă pentru mi
neri și familiile 
După o scurtă 
nere vor urma 
și veselie — elemente 
nelipsite în asemenea 
prilejuri.

lor. 
expu- 
dans

Studenți în excursie
Ieri, un grup de stu

denți de la I.M.P. a 
plecat într-o excursie 
cu autocarele prin ța
ră. In itinerariul pe 
care-1 vor străbate, 
excursioniștii, Petro-

Instruirea
echipelor

de control
obștesc

Biroul Consiliului comun sl 
F.U.S. din Aninoasa a organi
zat recent instruirea echipe
lor de control obștesc în bâza 
unui program axat pe preve
derile Legii nr. 6/1972, privind 
organizarea și competența a- 
cestor organe.

In cadrul instruirii, nume
roși membri din echipele de 
control obștesc, printre, care 
Pavel Popa, loan Ign», Fran- 
cisc Szuhan, Nicolae Feier, au 
făcut multe propuneri menite 
să ducă la îmbunătățirea ac
tivității de aprovizionare și 
'deservire din unitățile comer
ciale de pe raza comunei.

Ortacii cu șeful lor de schimb, Ghițâ Francise, din brigada 
harnicului miner losif Vincze de la mina Paroșeni, cu cîteva 
momente înainte de a părăsi sala de apel a minei ți a pleca 

spre locul lor de muncă

și Gl-1 dulgherii au confecți
onat în întregime cofrajul 
pentru glisare, au participat 
la operația de glisare propriu 
zisă executînd și cofrajele 
pentru planșee și parapetii 
balcoanelor. Intre timp, a- 
vînd un avans de lucrări au 
fost solicitați, și au răspuns 
cu dăruire, să execute alte

în prag de iarnă

ZILE FIERBINȚI 
PE ȘANTIERE

im Aprovizionarea de iarnă ■ Transportul

cu 
șan- 

ca 
NEAGOE, 

și ION 
DUMI-

zînd cu promptitudine la che
mările șantierului, au lucrat 
din zori și pînă-n noapte, fă
ră preget pentru ca succese
le să fie cit mai frumoase.

Cum am mai menționat, 
Gheorghe Neagoe, este unul 
dintre comuniștii de frunte ai 
șantierului. împreună cu dul
gherii din echipa pe care o 
conduce, după 10 luni din a- 
cest an raportează un bilanf 
rodnic. La blocurile turn Gl-2

lucrări, cum sînt : schela fa
țadei blocului turn Bl-a din 
cartierul Carpafi, schela fa
țadei blocurilor H2-1 și E2-1 
din Aeroport precum și ele- 

. va/ia blocului El-1. In peri
oada de la începutul anului, 
cei cinci componenti ai brigă
zii — IOAN POPESCU, IO AN 
DAVID, IOAN CROITORU, 
IOAN EB1RCĂ și șeful lor 
și-au realizat lună de lună in
dicatorul planificat al pro-

ductivitătli muncii oblinînd 
chiar o depășire, medie de 35 
la sută.

— Siht constructor de peste 
20 de ani în acest grup de 
șantiere, ne spunea Gheorghe 
Neagoe. Am înfeles să răs
pund de fiecare dată cu 
promptitudine solicitărilor și 
chemărilor care ne-au fost a- 
dresate In vederea realizării 
planului. Cu atît mai mult în 
acest an cînd șantierul nostru 
are de predat un număr spo
rit de apartamente — 452.

Muncitorii formației au 
front larg de lucru. Acum, 
muncesc în același timp la 
„turnuri", la blocurile Ml și 
HI-3, la creșa-grădinită ca și 
la școala cu 16 săli de clasă 
situate în Aeroport, parte din 
obiective fiind cuprinse în 
planul de predări al anului 
1974. De aceea pe șeful de e- 
chipă 11 întîlnești pretutin
deni. La 31 octombrie execu
ta podinele de lucru Ia liftul 
blocului Gl-2, cu termen de 
predare 30 noiembrie 1973. 
„Blocul s-ar putea preda, de 
către noi constructorii, expri
mă Neagoe, cu două săptă-

Victor VOICU, 
maistru constructor

(Continuare în pag. a 3-a)

centrale

Sibiu
Brașov — București 
— Craiova — Tg. Jiu, 
vor fi vizitate impor
tante obiective social- 
culturale și economi
ce.

Noi cadre 
medicale

deîncepînd cu data 
noiembrie, numărul 

cadrelor medicale din 
municipiul nostru s-a 
mărit cu 8 proaspeți 
absolvenți ai facultă
ții de medicină care 
au primit repartiții 
să-și desfășoare nobi
la lor muncă în Valea 
Jiului. Astfel 6 medici 
stomatologi și 2 ab
solvenți ai facultății 
de medicină generală 
și-au luat posturile în 
primire la spitalele 
din Petroșani și Petri- 
la. Ei au primit ieri

botezul focului . a- 
cordînd consultații și 
asistență medicală pri
milor lor pacienți...

Pepinieră de cadre 
a minei

De curînd au absol
vit cursurile ce au 
funcționat in 
școlii de calificare 
E.M. Lupeni 55 de 
neri gradul II, 18 
jutori mineri și 36 
lăcătuși și electricieni 
subterani. Școala își 
continuă în prezent 
activitatea cu mai 
multe cursuri frecven
tate de 166 de viitori 
mineri, ajutori mineri 
și electricieni.

ce 
cadrul 

a
ml

a
de

Masă rotundă
Clubul sindicatelor 

din Lupeni în colabo-

rare cu comitetul oră
șenesc al femeilor or
ganizează astăzi, sîm- 
bătă 3 noiembrie, ore
le 18, o masă rotundă 
pe tema : Educația în 
familie a copiilor pre
școlari șr școlari mici.

La masa rotundă au 
fost invitate tinerele 
mame din cadrul E.M. 
Lupeni, precum și ca
dre didactice cu boga
tă experiență.

pensionarilor. Aflat 
sub coordonarea Aso
ciației pensionarilor, 
acest lăcaș va oferi 
lor ce-i trec pragul 
sibilități multiple 
a-și petrece cîteva 
intr-un mod cit 
plăcut.

Lucrare pe 
terminate

Cea de-a XX-a sesiune e 
Consiliului popular municipal 
a pus. în dezbaterea deputați- 
lor probleme deosebit de im
portante și de actuale : pregă
tirile de iarnă în unitățile sub
ordonate, asigurarea aprovizi
onării populației și a consu
murilor colective pentru a- 
ceastă perioadă .

Ca în fiecare an sezonul re
ce ridică și de data aceasta în 
fața întreprinderilor și insti
tuțiilor din municipiu proble
me specifice, de rezolvarea 
cărora depinde în mare măsu
ră desfășurarea normală a ac
tivității economice și sociale, 
funcționarea ireproșabilă a 
tuturor instalațiilor de încăl
zire și de transport, starea co
respunzătoare a tuturor do
tărilor de pe raza municipiu
lui.

Cu ce măsuri întîmpină iar
na întreprinderile, unitățile 
de transporturi, de aprovizio
nare, alimentarea cu apă sau 
cele prestatoare de servicii ? 
Cum a acționat în acest sens 
comitetul executiv al consili
ului popular municipal pen
tru ca toate unitățile aparți
nătoare să facă din timp pre
gătirile pentru sezonul 
iarnă ?

Raportul prezentat de to
varășul Traian Blaj, prim-vi- 
cepreședinte al consiliului 
popular municipal, a scos în 
evidență că majoritatea pro-

blemelor și lucrărilor aferen
te încălzirii centrale au fost 
rezolvate ; s-au executat pro
bele necesare, astfel că nu 
există motive care să îm
piedice furnizarea în bune 
condițiuni a căldurii și a a- 
pei calde în apartamente în 
perioada de iarnă.

Totuși, așa cum a rezultat 
și din cuvîntul unor deputați, 
mai există deficiențe în acest 
domeniu pe care conducerea 
E.G.L. trebuie să le elimine 
în cel mai scurt timp posibil. 
Sînt unele centrale termice la 
care n-au fost remediate toate 
defecțiunile, ex. C.T. nr. 3 
Aeroport, iar în orașul Lupeni 
sectorul E.G.L. nu a asigurat 
numărul necesar de fochiști, 
arăta deputatul Fridric Dara- 
dics.

Altă categorie de lucrări 
deosebit de importante cafe 
au necesitat un volum mare 
de muncă și au rămas nerezol
vate pînă în prezent se referă 
la conservarea fondului loca
tiv.

Mulți deputați dintre care

amintim pe Albert Kalath, atr 
criticat pe bună dreptate con
ducerea E.G.L. pentru că nu 
s-a preocupat cu toată răspun
derea de lucrările planificate 
și executarea reparațiilor, 
strict necesare solicitate de 
numeroși locatari.

Transportul în comun a stat 
de asemenea în centrul dezba
terii sesiunii. S-a arătat că 
au fost luate măsuri pentru 
dotarea garajelor cu cele ne
cesare efectuării reparațiilor 
și reviziilor tehnice la autobu
ze, dar și aici este necesar, să 
se asigure mijloacele si utila
jele de intervenție în caz de 
înzăpezire.

Amintind că unitățile din 
subordinea consiliului popular 
— fabrica d.e industrie locală 
și șantierele de construcții — 
au trecut deja la aplicarea 
măsurilor stabilite pentru bu
na desfășurare a activității în 
sezonul de iarnă, raportul a 
arătat că pe șantierele de lo
cuințe mai există multe nea
junsuri, în special legate de 
aprovizionarea cu materiale a 
punctelor de lucru. Necores
punzător se prezintă și asigu
rarea frontului de lucru pe 
șantiere pentru perioada luni-

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Un club al 
pensionarilor

Astăzi, în Petroșani 
va avea loc inaugura
rea unui edificiu desti
nat celor care acum 
se bucură de bineme
ritata odihnă după o 
activitate îndelungată 
depusă 
muncii:

în cîmpul 
un club al

i ce- 
po- 
de 
ore 
mai

Măcelărie la
Bărbăteni

Intr-un local special 
amenajat pentru des
facerea cărnii, zilele 
trecute s-a deschis și 
în cartierul Bărbăteni 
al orașului Lupeni o 
măcelărie. Gospodine
le de aici nu mai tre
buie acum să se apro
vizioneze cu acest projj- 
dus din unitățile carti
erelor limitrofe ; li se 
oferă în cartierul lor.

O porțiune a străzii 
Tudor Vladîmirescu 
din Lupeni era aproa
pe permanent inunda
tă de apele pluviale ce 
se scurgeau de pe dea
lurile din partea esti
că a cartierului Braia.

Consiliul popular al 
orașului Lupeni a alo
cat suma 
lei pentru
definitivă a 
și evacuării 
canalizare 
a apelor ce
strada. Lucrarea 
pe terminate.

• Preludiu Ia stagiunea teatrală 1973-1974.

• 150 de ani de la nașterea lui Gheorghe Lazăr.

• Nicolaus Olahus in Slovacia ți Moravia.

• Parabola și metafora in poezia lui Dimitrie Cantemir.

• Agenda căminelor culturale.

de 100 000 
rezolvarea 
colectării 

printr-o 
subterană 

inundau

9/e de atol:

CULTURA ARTA
Vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Mau
rer în Iran.
Dezvoltarea coope
rării economice ro- 
mâno-sovietice.
Dezbaterile din Adu
narea Generală a 
O.N.U.
Conferința pentru 
securitate și coope
rare în Europa.
Evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

(Pag. a IV-a)
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Ctitor al școlii românești

f

PRELUDIU Instruire

la stagiunea 
teatrală 1973-1974

Prefațăm activitatea noului 
an teatral - cu emoția fireas
că reintilnirii cu cei pentru ca
re ființează pe aceste melea
guri, de un sfert de veac, o 
instituție profesionistă de spec
tacole.

Lansată ca un arc ascen
dent pe spirala cu 25 de rotiri 
împlinite, stagiunea 1973-1974 
este hotărnicită de două mo
mente memorabile : 8 octom
brie, cînd Teatrul de stat „Va
lea Jiului" a împlinit calenda
ristic virsta 
23 august, 
salbei sale 
minoși pe 
lea.

Intre aceste 
rale se configurează o stagiu
ne jubiliară pusă sub pecetea 
efortului de autodepășire, a 
strădaniei pentru atingerea u- 
nor haremuri valorice mereu 
mai mari.

Temelia gindurilor creatoare 
ne este programul perfecționă
rii activității ideologice, de la 
a cărui lansare se împlinesc în 
acest noiembrie doi ani. No
iembrie 1971 declanșa și in 
viața instituției noastre un mo
ment al procesului de conști
ință, al decantărilor necesare 
ce o orientează, mai ferm, pe 
făgașul împlinirii triplei sale 
funcții : cognitivă, estetică, e- 
ducativâ. Tribună de afirma
re răspicată a adevărului des
pre om și ambianța sa socia
lă, școală de modelare a fizi
onomiei morale și „parlament 
al poeziei" (cum îl socotea 
A. I. Herțen) teatrul devine o 
prezență necesară in geogra
fia spirituală o locului.

Repertoriul, oglindă conver
gentă a tuturor gindurilor de 
creație, este o funcție a impe
rativelor ideologice, estetice și 
etice cu care s-a înnobilat tea
trul românesc prin chiar sta
tutul său de existență, de ne
cesitățile spirituale ale univer
sului uman in care-și săvirșeș- 
te misiunea educativă, precum 
și de potențialul uman, zestrea 
interpretativă și de creație 
instituție.

Din această perspectivă 
fost 
al

nie 
rui

de 25 de ani, și 
cind țara adaugă 
de 
cel

ani liberi și lu
de al treizeci-

fruntarii tempo-

din

a 
rodconfigurat - ca un 

frâmîntărilor prelungite 
al sondajelor de opi- 
- un repertoriu al că- 

pivot este piesa româneas-

că actuală, clasică sau inter
belică („Casa de mode" de 
Th. Mănescu, „Siciliana" de 
Aurel Baranga, „Chițimia" de 
Ion Bâieșu, „Maidanul cu dra
goste" de G.M. Zamfirescu - 
dramatizare), lucrări din te
zaurul dramaturgiei universale 
(„Femeia mării" de H. Ibsen, 
„Soțul păcălit" de Moliere, 
„Fata fără zestre" de N.A. Os
trovski) cit și texte aparținind 
patrimoniului dramatic contem
poran, cu pronunțat mesaj u- 
manist „Cornada" de Alfonso 
Sastre, „Regele luminărilor" 
de O. de Andrade).

Promovarea piesei origina
le românești este un dezide
rat major, prin ea asigurin- 
du-se dezbaterea lucidă a in. 
seși frămintărilor noastre co
tidiene, scena devenind ins
tanța supremă a faptelor de 
fiecare zi căci dramaturgia 
actuală este cronica vie a ac
tualității.

Cu o zestre artistică consi
derabil împrospătată prin re
partizarea unui grup compact 
de absolvenți ai I.A.T.C. (La- 
vinia Jemna, Dan Aciobăni
ței, Florin Pretorian, Vlad Va- 
siliu și Cristian Drâgulănescu) 
alături de nucleul vechi, tea
trul se prezintă la confrunta
rea cu publicul cu 
stimulării unui viu 
ciproc profitabil.

Spectacolul, produsul nostru 
finit, ambiționează să devină 
in confruntarea cu publicul 
lecție captivantă, utilă și agre
abilă.

Diversificarea genurilor și 
formelor spectaculare (prin re
animarea studioului experi
mental de poezie ori teatru 
scurt) se adaugă tentativei de 
a ciștiga publicul pe care ni-l 
dorim, in mod firesc, numeros, 
receptiv, critic și entuziast, ge
neros și pasionat.

Ne străduim să devenim, în 
peisajul spiritual al Văii Jiu
lui, o prezență dimanică a că
rei activitate să aibă puternic 
răsunet afectiv, rezonanță in 
conștiință, să stimuleze tră
iri estetice durabile, să sedi
menteze gînduri de bine și 
sentimente nobi|e.

Patriot 
luminată 
drumuri și de noi orizonturi 
în istoria culturii noastre, 
Gheorghe Lazăr și-a în
scris pentru totdeauna nu
mele în patrimoniul valori
lor spirituale românești. E- 
ducat și format în școlile a- 
pusului în contact direct cu 
înaintata cultură europeană, 
omul de cultură a înțeles și 
a intuit calea spre renaște
rea noastră spirituală, du- 
cînd în condiții grele, vitrege, 
o muncă de pionierat în lup
ta pentru luminarea 
rului. Produs al 
mului transilvănean, 
din dubla împilare 
și națională, 
novatoare și 
Lazăr devine 
vățămîntului 
nală în Țara

născut 
județul Sibiu cu- 
mic copil condi- 
de viață ale ță- 
pe moșia baronu- 
Bruckenthal. Stu-

înflăcărat, minte 
deschizătoare de

popo- 
iluminis-

născut 
socială 

animat de idei 
progresiste, Gh. 

fondatorul în- 
în limba națio- 
Românească.

la Avrig, în

speranța 
dialog, re-

S-a 
anul 1779, 
noscînd de 
țiile grele 
rănilor de 
lui Samuel
diile primare le începe în sa
tul natal unde a avut ca în
vățător pe scriitorul 
Popovici Barac care-i sfătu
iește pe părinții copilului 
să-1 dea mai departe. Gh. La
zăr este îndreptat spre liceul 
călugărilor piariști din Cluj. 
In urma acordării bursei din 
anul 1800, Gh. Lazăr por
nește spre Viena 
a-și urma studiile teologice. 
După terminarea 
toarce în țară în calitate de 
profesor la 
la Sibiu.

In această 
Românească 
simtă ardent necesitatea fon
dării unui învățămînt na
țional. îndemnat de acest de
ziderat Gh. Lazăr trece mun-

loan

pentru

lor se în-

Seminarul de

perioadă în Țara 
începuse să se

ntr-o Moldovă 
melor politice,

Ironim MUNTEANU, 
director al Teatrului de stat 

Valea Jiului**

Foto : Ion LICIU

TR

bibliote- 
cultural 
avut Ioc

*

ții în anul 1816 stabilindu-se 
în București.
gresiste ale vremii, printre 
care Iancu
Iordache Golescu, îl încura
jează și-1 ajută pe Gh. La- 
zăr care fondează în 1816 pe 
lîngă mănăstirea Sava o 
școală cu cursuri începătoa
re medii și superioare în ca
drul căreia a funcționat și 
o secție de inginerie hotar- 
njcă.

Spiritele pro-

Văcărescu și

ISO de ani
de la nașterea

lui Gheorghe Laiăr

O dată cu 
cursurilor noii 
zăr a procedat 
unei înștiințări 
me în urma

deschiderea 
școli, Gh. La- 
la publicarea 
către tineri- 

căreia foarte
mulți tineri de la Academia 
grecească de la Schitu Mă- 
gureanu au venit la școala 
românească de la Sf. Sava. 
In jurul acestei școli, în 
ciuda opreliștilor și greută
ților imtîmpinate, s-a format 
un puternic focar 
tură 
zăr 
dioși

cul- 
La-

de 
românească. Gh.

a predat tinerilor stu- 
matematica,’ geografia 

și geodezia și a scris în 1821 
în limba vorbită de popor 
„Aritmetica matematiceas- 
că“ și „Trigonometria cea 
dreaptă".

Izbucnirea răscoalei lui 
Tudor Vladimirescu a prile-

juit manifestarea laturii pa
triotice a iscusitului dascăl 
care și-a pus mintea în sluj
ba idealurilor revoluționare 
ale mișcării populare învă- 
țînd pe panduri cum să cal
culeze distanțele și cum să 
ochească cu tunul. înăbuși
rea mișcării populare a deza
măgit și îndurerat sufletul 
luminatului patriot. Toate 
încercările sale de a redes
chide cursurile școlii de Ia 
Sf. Sava se ciocnesc de ob
tuzitatea unor oameni cu 
vederi retrograde. In primă
vara anului 1823 se îmbol
năvește și părăsește defini
tiv Bucureștiul cu sufletul 
măcinat de speranțele nărui
te și se întoarce în satul na
tal, la Avrig, unde închide 
ochii la 17 septembrie în a- 
celași an. Cînd este vorba 
de o asemenea personalitate 
desigur că se impune subli
nierea meritelor deosebite 
pe care le-a avut, în propăși
rea culturii românești. Prin
tre meritele sale se înscrie 
desigur metoda sa de preda
re și tratare a istoriei pe ca
re a transformat-o în instru
ment de educație națională 
și patriotică. A adus, de ase
menea, o contribuție însem
nată la introducerea terme
nilor științifici și matematici 
în limba română, ca și în 
legarea învățămîntului de 
practică.

Prin multilaterala sa pre
gătire și prin activitatea in
tensă desfășurată pe tărîmul 
culturii în general, în cel al. 
învățămîntului în special, Gh. 
Lazăr rămîne printre 
sonalitățile noastre 
mă care merită să 
ducă prinosul de 
tință cuvenit.

Luni, la ora 13, la Casa de 
cultură din Petroșani are 
loc o instruire a activiș
tilor culturali din rețea
ua sindicatelor a Văii Jiu
lui. Se dezbat acțiunile 
politice șl educative ce vor 
avea loc 
iarnă, 
cii cu 
sității
uni organizatorice.

în perioada de 
probleme ale mun- 

cartea și ale unlver- 
populare, chesti-

Pe ecrane

FATA CARE VINDE FLORI

Actorii amatori 
la un pas 

de premieră

per- 
de sea- 
li se a- 
recunoș-

Prof. Vasile GORAN

frămintările is-
este 

de a 
in egală 
interpre- 

de ar- 
clasică

Cea mai de seamă carac
teristică a cinematografiei 
coreene, aflată intr-un strlns 
raport cu
lorice ale poporului, 
forja de convingere, 
educa. Contribuie 
măsură scenariul, 
tarea firească, lipsită 
tiflcii, și construcția 
a filmului.

„Fata care vinde 
film distins cu medalia 
aur a 
de la Karlovy-Vary în 1972, 
este 
școlii 
ene și a angajării ei în pro
cesul de formare și Întări
re a conștiinjei omului. Ac
țiunea, simplă șl lineară, se 
petrece in Coreea în timpul 
ocupației japoneze. Fata ca
re vinde flori (Ggot Bun) es
te fica mai mare a unei fa
milii de țărani oprimați de 
un moșier crud și sofia lui.

flori", 
de 

juriului la festivalul

ediiicator in privin/a 
cinematografice core-

Din cauza 
mai mică 
rea, apoi este răpită de oa
menii moșierului. Incercind 
să o răzbune, Ggot Bun este 
închisă de moșier, urmînd să 
fie omorîtă. întors în satul 
natal după mai mulți 
fratele cel mare, care 
dase din închisoarea unde fu
sese aruncat de moșier și 
intrase apoi in armata revo
luționară, ridică țăranii la 
luptă pentru libertate, lichi- 
dind jugul moșieresc. Fata 
care vinde flori este salva
tă și, după găsirea surorii 
mai mici, cei 
reintilnesc în

.Fata care vinde flori" este 
un film, frumos 
simplitatea lui. 
vinde flori" 
cinematograful 
din Petroșani. ,

acestora sora el 
își pierde vede-

ani, 
eva-

tre; frafi se 
libertate.

prin chiar 
„Fata care 
rulează la 
„Republica"

Un colectiv de tineri ac- 
t’ori amatori de la Casa de 
cultură din Petroșani 
cește cu tenacitate de 
mulți ani, orientîndu-și 
lentul și efortul spre 
interpretativă. De cîteva 
pe an le urmărim spectaco- 

nivelul 
pun în 

bine

m n- 
iai 
ta» 

ărîa 
. ori

lele, ce depășesc 
amatorismului, care 
circuitul scenei piese 
alese și care intră mai pu
țin în sfera de interese a 
teatrelor profesioniste.

In aceste zile au avut loc 
repetițiile finale la o nonă 
piesă „4-0 pentru noi' (sau 
„Băieții veseli"), comedie In 
trei acte 
Mihaiela 
Bercea.
Bușneag,
Alex. Lungu și George 
graru sînt interpreții acri 
piese pregătită în regia 
Geo Bucur și aflată la 
pas de spectacolul prem! 
care are loc mîine, la ora 
în sala mare a Casei de 
tură.

de H. 
Abălașei.

Ion Velica, 
Traian

Nicolaide.
Mioara 

Rich 
Chelba. 

Ne- 
’ ei 

’’li 
m 

< ă
16, 

cul-

Instantaneu din piesa „Cor- 
nada“ de Alfonso Sastre cu 
actorii Dan Aciobăniței, La- 
vinia Jemna Bomches și Mihai 
Clita.

Agenda cămi 
nului cultural

a seis- 
!, a prin

cipilor pustiiți de a- 
variție, în 
lor 1700 a 
mesiți, Dimitrie Cantemir 
fost un ins mai mult politic 
decît poet, iar fiind poet și 
văzînd cum curg nimicniciile 
desigur că a fost un medita
tiv care a voit cu fiecare vers, 
cu fiecare acțiune politică să 
urnească caicul deșertăciu
nilor : „Oare ce-am greșit ? Și 
ce o făcut la vreme și ce nu-i 
bine ? / Căci aceștii fapta cins
te i-au lipsit sau ceilalte / So
coteala întreagă ? Căci m-am 
lecuit căci aceasta șeade / 
Reaoa socoteală / Pe carnea 
mai bine a o purta au fost / 
Cinstea fiind lesne, că ce rău 
înainte ? / De nu cu grăirea 
măcar cu gîndirea alerg spre 
bine / și nu-i bine așa"/.

Dimitrie Cantemir imaginea
ză lumea prin poezie. Toate 
sensurile existenței sînt aureo
late de destinul cuvîntului po
etic. El recreează universul 
prin tropi muzicali, astrali, bi
blici, spărgînd tiparele gîndi- 
rii convenționale prin cele 
mai insolite metafore. Pentru 
prima oară în literatura ro
mână introduce ca un element 
esențial al nașterii spațiului 
poetic metafora cauzală. Ea 
«onstă în investirea fiecărui 
simbol cu marca 
zal ; universul, 
miracolele lumii, 
cordă în spatele 
cauzalități. Ea naște acea res
pirație largă a poeziei, atît de 
modernă astăzi și atît de acut 
reprezentată în versul cante- 
mirian : „In tine iaste pămînt, 
la om trup / erbile și copacii 
sînt bunele lucruri / 
și sămînțele tale sînt bunătă
țile și poamele, soarele-a ve
cinilor înțelepciune, luna — 
vremelnicilor arătate / și pești, 
carii sînt pururea în apă sînt 
plecăciunile / paserile zbură
toare sînt cereștile privele / 
dobitoacele — a săracilor a- 
giutoare și agiutorie".

„Lamentația inorogului" e 
una din cele mai frumoase 
pagini scrise de D. Cantemir. 
Acest cînt trist, această „har- 
monie tînguioasă", acest bo-

Moldova ani- 
turcilor hă- 

a

genului cau- 
elementele, 

totul se a- 
acestei largi

roadele

t

• In sala 
cii căminului 
din Bănița a 
ieri după-amiază o sea
ră literară la care a 
fost prezentată recen
zia romanului .Vul
turul" al scriitorului 
Radu Theodoru. As
tăzi, la ora 11, se or
ganizează o „diminea
ță de basme".
• Căminul cultural 

din Cimpa organizează 
foarte recomandate 
acțiuni de educație me- 
dico-sanitară. Astfel, 
marți, la ora 18, noua 
temă a acestui ciclu e- 
ducativ este „îngrijirea 
sănătății în perioada de 
iarnă".

S Fiecare sfîrșit de 
săptămînă, pentru că
minul cultural de la 
Cîmpu lui Neag însem
nează 
calnicii 
sporit 
versele 
cultural-artistice 
ducative 
mod ! 
la ora, 
va 
rea 
expresie vie 
creatoare a 
leninismului 
dițiile țării 
iar mîine, la ora 
are loc o seară de în
trebări și răspunsuri 
cu tema „Ce știm des
pre timp și calendar".

zile în care lo- 
sosesc în număr 
și urmăresc di- 

manifestări 
și e- 

organizate în 
sistematic. Astăzi, 
, 19, de pildă, se

prezenta expune- 
Politica P.C.R., o 

a aplicării 
marxism- 

la con- 
noastre**, 

18,30,

cet prelung de puritate e ins
pirat din trenosul secolului 
XVII, trenos scris la noi de 
vistierul Stavrinos în 1620 
„Povestea preafrumoasă a lui 
Mihai Voievod", la mănăsti
rea Bistrița în Oltenia. Astfel 
traduce anonimul cantacuzi- 
nesc I „O pietre, acum cră- 
pați f Copaci dezbrăcați-vă / 
Iară voi munți bociți". Răzbate 
din dialogul dintre Șoim și 
Hameleon un iz de poezie me
dievală, o încercuire de ver
be, invective, „bobăituri și bui- 
guituri" de cînturi în care lu
mea e văzută ca o lentă

I satele 
roditoa- 

bilșug

cetățile cele virtuoasă 
cele dese/ viile cele 
re / țarinile cele de 
dătătoare / grădinile cele cu 
flori frumoasă / livezile cele 
cu pomături drăgăstoasă". Lu
mea e întruchipată ca o iz- 
bavă, ca o mărturisire lucidă, 
ca o înțeleptă înnoire în ca
re noțiunea «le bine e ridica
tă la rang de virtute, iar co
muniunea cu semenii e văzută 
ca un simbol al fraternizării 
tuturor membrilor acestei 
preafericite lumi. Răzbate ca 
un ecou umanizator deschide
rea poetului spre o viziune 
modernă în sensul idealurilor

PARABOLA METAFORA ÎN POL

moarte apocaliptică, de reto
rici 
nu cruță 
nici 
șugul". Cuvintele sînt 
plesnesc sub armonia 
invective sau se arcuiesc mol
com cînd poetul cîntă ja
lea, plîngerea.

In urma curselor întinse de 
Hameleon, fără știrea Șoimu
lui, Inorogul cade în gura 
crocodililor. Parabola e reali
zată artistic. „Toate puterile i 
s-au curmat / toți prietenii 
l-au lăsat / în lănțuje nedes- 
legate l-au legat / toată greu
tatea neprietenului în oprea- 
la Inorogului / au stătut/ Ia
ră acum în ceriu să zboare n-a 
scăpa / o mie de capete de ar 
avea / iarbă n-a mai mînca..."

Lumea e un personaj uimi
tor. O parabolă nesecată din 
care atît filosofia concretului 
cît și a spiritului se înfrup
tă cu plăcere, căci ea e fațeta 
tuturor „țircumstanțlilor" și a 
virtuților posibile, ea însumea
ză „tîrgurile cele norodoasă /

vehemente, retorici ce 
nici „lingușeala" 

„amăgeala" nici „vicle- 
tari, 

atîtor

pașoptiste de unire, de frater
nizare civică.

O parabolă bine construită 
este Povestea Guziului spusă 
către lumea văzută ca teatru, 
poveste rostită de Brehnacea, 
Stolnicul Constantin Cantacu- 
zino, șoimul de iepuri. Mai 
mult decît oriunde parabola e 
susținută de metafora cauza
lă care-și găsește aici o ade
vărată împlinire. Ea naște a- 
cele motive lirice concentra
te în care simbolul deșertă
ciunii și al „pricinuirii tutu
ror lucrurilor" e dezvoltat cu 
cele „mai plecăcioase și mai 
miloase versuri". Cantemir 
dezvoltă la o cu totul altă di
mensiune motivul deșertăciu
nii din poemul „Viața lumii" 
de Miron Costin. Versurile 
sînt gîtuite de o prea mare 
filozofare, cuvintele se încale
că pentru a explica simbolul, 
lirica voievodului devine 
cînt existențial, ciudat ] 
prezența lumii văzută ca 
neîntrerupt „cînt de jale!1.

Cantemir se mișcă în lumea

un 
prin

un

parabolei cu ușurința cu care 
se mișcă în lumea simboluri
lor umane sau animale. Da
rul său de povestitor se în
tretaie adesea cu cel de poet. 
Epicul și liricul își dau mîna 
chiar și atunci cînd fraze în
tregi nu sînt altceva decît 
proverbe și zicători. Analizate 
din punct de vedere sintactic, 
frazele lui D. Cantemir se 
înlănțuie imitînd stilul isto
ricilor latini-. Deși subiectul 
e prezent la începutul frazei, 
pînă să ajungi la predicatul 
propoziției mai ai încă a aș
tepta mult, fapt ce îngreunea
ză mult lectura ; „Așadar în 
lumea lucrurilor tîmplătoare 
celor ce rădăcina și pricina 
dintîi necunoscută le este, pre
cum toate fără chiverniseala 
cuiva și fără nici o pricină a 
cădea și a se tîmpla par".

Ca un leit motiv tehnic e 
prezentă în creația lui Can
temir monorima. De cele mai 
multe ori verbele au aceeași 
terminație la același timp fie 
că se succed, fie că sînt în
tretăiate de alte tipuri, dar 
în esență fraza curge bătînd 
pe loc aceeași terminație și 
dînd o notă muzicală între
gii compoziții lirice (D. Cante
mir a fost și un mare muzi
colog, a creat sisteme de no
tație muzicală noi, a studiat 
muzica orientală.): „Oșteanul, 
deasupra .cuvîntul ciobanului 
oțărîndu-se și de batgiocură 
ce-i făcea cu inima înfrîngîn- 
du-să, mai mult trufașe răs
punsurile a-i audzi a suferi, 
nu putu, ce, îndată calul în 
dîrlogi strîngînd și cu picioa
rele din pinteni înțețîndu-1 a- 
supra lui se repedzi și sulița 
prin țîța stingă pătrunzîndu-i 
nu numai de pielea pardosu- 
lui îl despărți, ce și de haine 
dezbrăcîndu-1 numărul dzile- 
lor la sfîrșit îi dusă".

Cel care a pledat atît de 
convingător pentru originea 
latină a poporului și a lim
bii române, pentru continuita
tea noastră în Dacia, pentru 
unitatea și puritatea limbii 
noastre se dovedea a fi unul 
dintre primii poeți ai liricii 
românești.

Prof. Ana POP SIRBU
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URCĂM mai sus
Pe schela albă-a timpului, sonoră, 
Noi creștem supli și nemuritori. 
Ne bate-n tîmplă fiecare oră,
Și e-ncontinuu vie vremea dinspre zori,

Și amețesc văzduhurile toate, 
Adînc înfierbîntate, se animă 
Prin 
Prin

Că tu, partid,
Uman, intim.
Tulburător în fiecare se îmbină 
Un soare cu cuvîntu( tău ales!

Urcăm mai sus, nu știm un alt impuls. 
Clădim perpetuu, în noi și în afară, 
Pateticul și generosul puls 
Al timpului de azi ce n-o să piară !

loan CHIRAȘ

setea noastră, grea de puritate, 
bucuria amplă și sublimă ! 
ești miezul de lumină 
de mult am înțeles.

1
1
ț
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Nicolaus Olahus 
și Moraviaîn Slovacia

Invățămîntul 
cehoslovac a 
cent 
cole 
1573, 
celei 
cehe, 
dus la 200 de ani după ce. 
la Praga, fusese înființată 
Universitatea Carolina, ca
re își pierduse, însă, impor
tanța după arderea pe rug 
a fostului ei rector, Jan 
Hus, și înăbușirea mișcării 
husite.

Evenimentul are pentru 
noi, românii, pentru rela
țiile culturali româno-ce- 
hoslovace, o rezonanță par
ticulară. Și aceasta pentru 
că apariția celei de-a doua 
universități cehe este legată 
și de numele și act'vitatea 
marelui cărturar umanist 
român Nicolaus Olahus. Es
te știut că, în timpul ocu
pației turcești, învăța* ul ro
mân, a cărui viață era con
tinuu amenințată, a fost ne
voit’ să-și părăsească pă- 
mîntul natal. In peregrină
rile sale, el a ajuns în lo
calitatea slovacă Trnava. 
Aici, cu rîvnă și talent. nar- 
ticipă activ la înființarea 
primului gimnaziu din lo
calitate. Paralel, se dedică

universitar 
celebrat, re- 

împlinirea a patru se- 
de Ia înființarea, în 
în orașul Olomouc, a 
de-a doua universități 
Evenimentul s-a pro-

organizării primei tipografii 
care, mai tîrziu, va deveni 
renumita tipografie a Uni
versității din Trnava, în 
care se vor tipări opere ce 
reprezintă și astăzi incon
testabile valori ale culturii 
naționale.

Cu o experiență îmbogă
țită, Nicolaus Olahus ajun
ge în orașul morav, Olomo
uc în perioada în care îm
păratul Maximilian 
II-lea admite, în semn de 
încurajare a cercurilor ie
zuite, înființarea celei de-a 
doua universități cehe. Căr
turarul Nicolaus Olahus 
participă și aici cu toată 
priceperea și dăruirea la 
punerea bazei vieții univer
sitare din Olomouc, care va 
cunoaște o evoluție ranidă 
Acum patru decenii, exista 
o singură facultate — de 
filozofie — ale cărei cursuri 
erau urmărite de 22 de 
studenți. Astăzi, universita
tea ce poartă numele mare
lui istoric Palacky, are pa
tru facultăți — medicină, 
filozofie, științe naturale 
și pedagogie — cu aproape 
10 000 de studenți, între ca
re și tineri din 16 țări ale 
lumid. ,

al

‘ Cea de a patra carte a lui 
Radu Ciobanu, romanul 
„Treptele Diotimei", este și 
cea mai reușită.

„Treptele Diotimei" este o 
„cronică de familie", în in
teresul consacrat al noțiunii, 
romanul unei familii ardele
ne avute 
disoluție este urmărită 
primii ani de după 
din 1918 și pină în zilele 
tre.

Perioada de început 
și perioada de glorie a 
liei Candrea cînd 
Titus își 
torial rolul de șef al 
clanului, reușind Să-i men
țină astfel unitatea. O uni
tate exterioară, e adevărat, 
pentru că diferențierile din 
interior se fac. deja simțite, 
dar, oricum, o unitate în vă
zul lumii. Titus Candrea, 
„bătrînul domn", tipul de 
personaj pentru care auto
rul nutrește, pare-se, o mai 
veche afecțiune, ascundea 
sub aparența conservatoare 
și formația spirituală cu iz 
de iluminism ardelean. In
tuind viitorul economiei in

a cărei evoluție și 
din 

Unirea 
noas-

este 
fami- 

bătrînul 
exercită încă dicta- 

rolul

dustriale în dauna celei agra
re, el procedează în consecin
ță.

Titus 
generația veche a bunicilor. 
Va urma 
ților, a lui Coriolan și, par
țial, a Dorei 
Dora se 
timpului), 
luție al familiei 
ză acum în epoca

Candrea reprezintă

apoi cea a părin-

(artistă fiind, 
sustrage oarecum 
Procesul de diso- 

se agravea- 
de afirma-

NOT
re a generației

Sîntem
intea și în timpul celui 
doilea război mondial : 
economică și politifeă, 
cendența fascismului, 
marea tot mai viguroasă 
muniștilor. Deci este o perioa
dă a „facerii" în care cea de a 
treia generație — fiii: Tibe- 
riu, 
și alături 
adopțiune, 
inevitabil 
se conturează caractere și

părinților.
în perioada dina- 

de-al 
criza 

as- 
afir- 
a co

Octavian și Alexandru 
de ei fiica prin 

Roxana — va fi 
implicată. Acum

idealuri. In viitoarea eveni
mentelor, „fiii" 
rea alegere, își 
lor mai mult 
important de 
istoriei, își vor 
tinul : Roxana 
mă, Octavian 
mul firesc 
ționare 
se va pierde 
mentară a

vor face ma- 
vor juca rolul 
ori mai puțin 
exponenți ai 
prefigura des- 
și, mai pe ur-

vor alege dru- 
al luptei revolu- 

pe cînd Alexandru 
în tabăra fali- 

dușmanilor. Ti-

tadela sfărîmată“. 
ceasta, 
savant, este 
ință lucidă 
împrăștiată 
toriei.

Vorbind 
zentarea 
milii ar fi greșit să 
romanul „Treptele 
se reduce numai la 
du Ciobanu oferă

Ca și a- 
femeia-Roxana, 

singura conști- 
într-o 
de

familie 
furtuna is-

nici despre pre- 
destinului unei fa- 

reiasă că 
Diotimei" 
atît. Ra- 
imaginea

E DE LEC
beriu, artistul, trăiește ilu
zia independenței față de 
prezent ceea ce îl va duce 
tot spre o formă a eșecului — 
mediocritatea.

Cel mai puternic personaj 
al romanului rămîne Ro
xana, realizare exemplară 
a autorului, îmbinare armo
nioasă de fermitate, inteli
gență, luciditate socială și 
neabătută voință. Ajunsă 
mare personalitate medicală 
ea se 
bind, 
bunica 
a lui

înrudește, artistic vor- 
cu savanta ''Dinescu, 

din cunoscuta piesă 
Horia Lovinescu „Ci-

TOR
variată a unei jumătăți de 
veac, trece dezinvolt și sigur 
de la orașul provincial di
nainte. de război la capitală, 
de la universul domestic la 
boema pariziană, de la me- 

’ diul intelectual la cel mun
citoresc, de la scena de in
terior Ia mișcarea străzii, 
dovedindu-se, de asemenea, 
un observator’ atent al uni
versului copilăriei și al celui 
adolescentin.

Aj Spuneam la început că ro- 
îyrnanul „Treptele Diotimei"

este o „cronică de familie", 
deci un roman de factură

clasică . Afirmația ar putea 
să apară greșită pentru că 
Radu Ciobanu și-a organi
zat fabulația epică pe baza 
unui procedeu revendicat 
de proza modernă — cel 
„romanului în roman", 
vestitorul este 
torul însuși, 
Candrea, nepotul, 
tantul celei 
nerație 
format 
noastre, 
în fața 
rămîne 
litate 1 
re nu afectează esența. Radu 
Ciobanu este structural un 
prozator descins din litera
tura realistă ardelenească, 
cea întemeiată de Slavici și 
Rebreanu, imaginea lui des
pre lume este cea a intelec
tualului ardelean.

Unitar în construcție și 
atrăgător ca lectură nu ne 
îndoim că romanul „Trepte
le Diotimei" se va bucura de 
aprecierea celui mai avizat 
judecător al literaturii — ci
titorul.

Corneliu RADULESCU

scriitor, 
alias Răzvan 

reprezen- 
de a patra ge- 

al celor care s-au 
și trăiesc în zilele 

. El își scrie romanul 
cititorilor. Procedeul 
insă o simplă moda- 

tehnică exterioră ca-



i
3SIMBATA, 3 NOIEMBRIE 1973

■

MMM

sectoarele
Participarea activă la viața de organizație

a fiecărui comunist premisa sigura
a înfăptuirii exemplare a sarcinilor de plan

Responsabilitatea partini
că de care au dat dovadă co
muniștii organizației de bază 
a sectorului U.F.E.T. Roșia 
și depozitului final Iscroni, la 
recenta adunare pentru darea 
de seamă, a fost ilustrată 
prin exigența și competența 
cu care au fost- analizate 
rezultatele obținute în pro
ducție, principalele probleme 
ce stau în fața colectivului în 
perioada următoare.

Prezentînd realizările pe 
nouă luni ale anului, la care 
și-au adus contribuția munci
torii și tehnicienii 
lor forestiere Sașa, 
și Maleia, darea de seamă a 
scos în relief faptul 'că sarci
nile de plan au fost realizate 
și depășite la toate sortimen
tele. Datorită bunei organi
zări a muncii în parchete, fo
losirii utilajelor din dotare și 
mobilizării oamenilor la lucru 
s-au dat peste plan 22 mc 
bușteni, 38 mc bile manele, 
53 mc celuloză rășinoase, 300 
mc celuloză fag, 30 
industriale și peste 
lemn de foc.

Rezutate bune a 
colectivul depozitului final în 
munca de sortare și livrare a 
masei lemnoase, fapt ilustrat 
prin realizarea și depășirea 
planului valoric la produsele 
destinate exportului.

Organizația de partid a ac
ționat în permanență pentru 
întărirea disciplinei în pro
ducție, respectarea tehnolo
giei de explotare a lemnului 
și folosirea integrală a capa
cităților de producție în par
chete. Un aport deosebit la 
realizarea acestor obiective 
l-au adus comuniștii Stelian 
Niculăescu, loan Stoica, Ga
bor Kiss, Georgeta Kiss, Ion 
Dobre și Ion Aciobăniței, care

au fost adevărate exemple în 
muncă și viață pentru între
gul colectiv de muncitori fo
restieri.

Avînd un pronunțat carac
ter de lucru, dezbaterile din 
adunarea pentru darea de 
seamă, purtate în legătură cu

de muncă al bi- 
activitatea politică 

fost cele

tid. Stilul 
roului și 
desfășurată nu au 
mai eficiente pentru antrena
rea tuturor membrilor de 
partid la îndeplinirea sarcini
lor politice și economice ale 
sectorului. Slab s-a desfășu
rat și munca de îndrumare

parchete- 
Sălătruc

mc lobde
250 tone

obținut și

problemele vieții (de organiza
ție, au scos în evidență o 
serie de neajunsuri, deficien
țe, lipsuri. Este vorba, 
primul rînd, de faptul că 
roul organizației de bază 
s-a preocupat îndeajuns 
întărirea muncii politice 
rîndul comuniștilor și a ce
lorlalți salariați pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de partid și obligațiilor 
statutare. Mai sînt și în ca
drul acestui colectiv unii 
membri de partid care lipsesc 
nemotivat de la adunările ge
nerale, nu-și plătesc 
țiile și nu participă la viața 
de organizație. Intre acești» 
se numără Gheorghe Cotișel, 
Dumitru Sulin, Gheorghe Ur- 
sache ș.a.

De altfel, comuniștii care au 
luat cuvîntul au exprimat 
critici aspre la adresa orga
nizației de bază, a biroului 
său pentru că au tratat cu 
indulgență astfel de abateri 
de la normele vieții de par-

in 
bi- 
nu 
de 
în

cotiza-

și control asupra modului 
cum își îndeplinesc obligați
ile statutare membrii de 
partid din cadrul organizației.

Așa cum subliniau în cu- 
vîntul lor comuniștii Cons
tantina Popescu, Valentin Chi- 
rilă, Olga Pîrvulescu ș.a. bi
roul organizației de bază 
poartă o mare răspundere 
pentru modul defectuos în ca
re sînt traduse în viață ho- 
tărîrile organelor superioare 
de partid și propriile măsuri 
luate în scopul înfăptuirii 
sarcinilor de plan.

Din analiza efectuată în 
spiritul responsabilității par
tinice s-au desprins și măsu
rile ce trebuie 
ca, organizația 
muniștii și toți 
aducă întreaga 
realizarea planului economic 
al întreprinderii. Este nece
sar să se acționeze intens 
pentru pregătirea producției 
forestiere a anului viitor, să 
se asigure stocurile prevăzute 
Ia toate sortimentele din de-

luate pentru 
de bază, co- 
salariații să-și 
contribuție la

pozit pentru livrări. Organi
zația de bază trebuie să de
termine conducerea tehnico- 
administrativă a sectorului și 
depozitului final să aplice ime
diat prevederile planului de 
măsuri pentru perioada de 
iarnă stabilit la nivelul cen
tralei U.F.E.T., să se asigure 
tot ce este necesar bunei des
fășurări a procesului tehno
logic in parchetele forestiere 
asigurîndu-se • totodată cele 
mai bune condiții de muncă 
și de trai lucrătorilor fores
tieri.

Comuniștii din această or
ganizație vor trebui să acțio
neze cu mai multă răspundere 
și eficiență pentru . aplicarea 
normelor comuniste de mun
că și viață în rîndul între
gului colectiv de salariați. Ei 
au datoria să întărească spi
ritul de răspundere și exi
gență în muncă, să promove
ze cu mult curaj critica și 
autocritica pentru întărirea 
disciplinei de partid.

Este necesar în acest sens 
— așa cum au cerut vorbito
rii —mai mult- ajutor 
partea comitetului de 
al U.F.E.T., mai multă 
mare și control.

Sarcini deosebit de 
stau în această perioadă în 
fața muncitorilor forestieri, 
a comuniștilor din cadrul or
ganizației amintite. Ele tre
buie aduse operativ la cunoș
tința tuturor salariaților și 
acționat cu hotărîre pentru 
realizarea lor în spiritul an
gajamentului pe care comu
niștii și l-au asumat cu pri
lejul dezbaterilor din aduna
rea de partid.

Rugbi, divizia A

Răspundem celor ce ne scriu
@ NICU ȘERBANICA, Uri- 

cani. Pentru a putea răspunde 
la întrebarea adresată redac
ției, trebuie să ne comunicați 
dacă fica dv. este bursieră 
sau nu. In situația că este, pu
teți opta fie pentru bursă, fie 
pentru alocație de stat. In 
cazul că optați pentru bursă, 
alocația de stat vi se va acor
da numai pe timpul vacanței 
de vară — lunile lulie-august.
• DUMITRU MIIIANȚA, 

Petroșani. Cunoscînd că tre
cerea dumneavoastră de la 
gradul II la gradul III de in
validitate, s-a făcut pe data de 
1 octombrie a. c., angajîndu-vă 
începînd cu 7 septembrie, ați 
pierdut dreptul la pensie pe 
această lună, întrucît pensio
narii de gradul II nu au drep
tul la muncă, iar pensia de 
gradul III nu vi se poate a- 
corda decît de la data prevă
zută în decizia de trecere de 
la un grad la altul.
• CORNEL BUDICA, Lu

peni. Ne-am interesat pentru 
dumneavoastră la C. M. Pe
troșani de unde am fost in-

formați că 
prezentați 
care, făcîndu-vă formele 
mutație definitivă în orașul 
Lupeni, va înregistra schim
barea atît în buletinul de iden
titate cît și în livretul mili
tar, fără a mai fi nevoie să 
vă deplasați la Craiova.
• ION VALEA, Vulcan. 

Avînd în vedere condițiile în 
care v-ați angajat la prepara- 
ția cărbunelui Coroești, drep
tul dumneavoastră de conce
diu decurge numai pentru pe
rioada ulterioară împlinirii 
unei vechimi în muncă de 11 
luni.
• NICOLAE POPESCU, 

Bănița. Indemnizația de șan
tier se acordă muncitorilor 
calificați nelocalnici, care au ■ 
o vechime de cel puțin 6 luni 
în aceeași unitate. întrucît 
dumneavoastră nu întruniți 
condiția de vechime, reveniți 
cu solicitarea la “ conducerea 
șantierului după împlinirea 
celor 6 luni de la data anga
jării.

este necesar să vă 
la miliția Lupeni 

de

din 
partid 
îndru-

mari

H. CORNEIi

Joi s-a disputat meciul res
tanță din cadrul cupei „Fair
play" a Federației române de 
rugbi, între echipele Știința 
Petroșani 
Timișoara.

Cu toate 
Petroșani 
aportul a 
Florian 
Ortelecan, 
tul R.S.R., 
Tufeanu și Lomotă — acci
dentați, au practicat un joc 
de zile mari, în fața vicecam- 
pionilor, obținînd o victorie 
meritată, rezultat care 
menține pe primul loc 
seria I-a a cupei F.R.R., 
ind virtuali cîștigători 
competiției, indiferent de 

meciului de dumi- 
la Cluj,

și Universitatea

că studenții din 
au fost lipsiți de 
cinci titulari — 

Dumitru și Mircea 
convocați la lo- 

Stănculeanu,

îi 
în 

fi-
ai 

re

SPORT
fie oare o revenire ?

Planificarea riguroasă
componentă esențială

a activității de
aprovizionare

(Urmare din pag. 1)

așteaptă o eventuală utilizare.
Cablurile de tracțiune sînt, 

de asemenea, tot mai „căuta
te". La cablul cu diametrul de 
3 mm doar mina Lupeni a so
licitat inițial o cantitate mai 
mare : 3 tone. Acum toate u- 
nitățile cer acest tip de cablu 
în cantități ce depășesc 
tone. Același lucru în ceea 
pr’vește cablul cu diametrul 

5 mm pentru trolii: față 
n necesar estimat de 45 tone, 

solicitările actuale depășesc 
80 de tone.

Interesantă este și situația 
pe unități în ceea ce privește 
„onorarea" solicitărilor ini
țiale.-La axele de ieșire pen
tru transportoarele TR-3, de 
exemplu, mina Aninoasa a 
cerut 4 bucăți, dar a primit 
deja 70. In schimb, mina. Vul
can s-a „mulțumit" doar cu 10 
din cele 30 de bucăți coman
date. Mina Paroșeni nu a pre
văzut în necesar aceste axe, 
dar a cerut ulterior și primit 
deja 55 de bucăți ș.a.m.d.

Aceste cîteva exemple, ale
se întîmplător, pun în eviden
ță unele deficiențe care se 
mai manifestă în activitatea 
de aprovizionare în domeniul 
atît de important al progra
mării în condiții de funda
mentare tehnică temeinică a 
necesarului de materiale, 
utilaje, piese de 
buranți. Aceasta 
misă nedorită 
care survine în 
proceselor de producție ca ur
mare a lipsei unuia din ele
mentele de mai sus, a imposi
bilității satisfacerii operative 
a necesităților tehnologice.

10 
ce 
de 
de

de 
schimb, car- 
este <S pre- 
a dereglării 
desfășurarea

Reversul acestei situații, o- 
rientarea activității de apro
vizionare după ideea „mai 
bine să am în plus decît să-mi 
lipsească la momentul opor
tun", este la fel de dăunător. 
Crearea unor stocuri supra- 
normative ca urmare a for
mulării unor cereri ce depă
șesc cu mult nevoile reale de 
consum, conduce Ia imobiliza
rea unor importante valon 
materiale, cu implicații direc
te asupra eficienței economice, 
ducînd la frustrarea altor în
treprinderi de sortimentele 
respective.

Se desprinde, așadar, în mod 
clar ideea necesității dimensi
onării optime a necesarului de 
consum pentru desfășurarea 
unei aprovizionări operative 
corelată nemijlocit cu necesi-, 
tățile reale ale producției. In 
acest scop este necesară rea
lizarea unei planificări judi
cioase a necesităților de con
sum pe baza stabilirii unor 
norme tehnice de Consum ju
dicios fundamentate. Activita
tea de planificare trebuie să 
se bucure de toată atenția 
cuvenită din partea conduce
rilor unităților economice, să 
se creeze condițiile cuprinde
rii în această activitate a 
unor cadre cu bogată expe
riență profesională, posedînd 
pregătirea și competența ne
cesare. Această cerință se im
pune în mod expres pentru a 
conferi alctivității de aprovi
zionare tehnico-materială ca
racterul metodic și operativi
tatea necesară care să garan
teze desfășurarea continuă a 
procesului de producție, cre
area premiselor de reducere 
continuă a normelor de con
sum, creșterea eficienței de 
ansamblu a întregii activități 
tehnico-economice.

găinar
Aurel Bob și Simion Oni- 

că, ambii din Lupeni erau 
neangajați în cîmpul mun
cii, ultimul fiind și recidi
vist. Din ce trăiau ? Din... 
„găinării". Adică furau de la 
diferiți cetățeni pașnicele 
galinacee ce moțăiau noap
tea prin cuibare. Așa au 
procedat în 3 și 7 iunie a.c. 
cînd au .jumulit" 5 găini. 
Dar, de la un timp se sătu- 
raseră de atîta carne de pa
săre. Și atunci au schimbat... 
meniul. In 13 iunie „au tras 
de urechi" trei iepuri din 
magazia lui S. N. pe care 
i-au devorat sub formă de 
friptură, tot împreună. 
Apoi au trecut iar la găini. 
Ce mai, cînd omul are pof
tă... In 14 iunie a. c. au 
„speriat" nu mai puțin de 7 
moțate.. Dar pare-se era și 
un cocoș printre ele, care a 
„cîntat" un S.O.S. de l-a au
zit cine trebuia.

Acum, după atîtea praz
nice cu delicatesuri de pa
săre pentru un an și trei 
luni (S. Onică) și respectiv 
un an (A. Bob), „găinarii" 
de profesie, vrînd-nevrînd 
vor ține regim.

După 
cului se 
nuare i 
ze spectaculoase, atît pe îna
intare cît și pe troicari, care 
încîntă puținii spectatori pre- 
zenți în tribune. In min. 55 
se acordă grămadă la centru, 
Cîștigă rugbiștii din Timișoa
ra. Mijlocașul la grămadă 
își deschide linia de troicari 
care încearcă un atac. Min
gea ajunge la Cîndea, acesta 
o scapă înapoi iar Fălcușa- 
nu, mai iute, degajează ba
lonul înainte, îl prinde, tre
ce de fundașul Duță și reali
zează o încercare la centru. 
Martin transformă și Ști
ința Petroșani conduce cu 
6-0.

După numai 5 minute, la 
o grămadă spontană, Veș- 
temeanu este surprins în po
ziție de ofsaid și Duță trans
formă lovitura de pedeapsă, 
astfel că scorul devine 6-3, 
scor cu care ia sfîrșit meciul. 
Oaspeții au ocazia să mai 
înscrie, dar același Duță nu

pauză, aspectul jo- 
i menține în conti- 
alert, creîndu-se fa-

transformă o lovitură de pe
deapsă acordată în urma unei 
greșeli a lui Neagu, care că
zut fiind 
balonul, 
ratînd 
ca prin 
căzute 
le. In

la pămînt, a ținut 
Fălcușanu îl 

trei ocazii de a mar- 
lovituri de 

din poziții favorabi- 
concluzie, a fost un 

meci de o bună factură teh
nică în care ambele echipe 
și-ah etalat bogatul bagaj 
de cunoștințe în sportul cu 
balonul oval.

După aspectul jocului pres
tat de Știința Petroșani s-ar 
întrezări o revenire de for
mă al „15“-lui studenților.

Formația folosită de Ști
ința Petroșani: Radu, Dom- 
nișan, Talpă, Ștefan, Moroe, 
Băltărețu, Veștemeanu, Ră- 
dulescu, Neagu, Fălcușanu, 
Dumitru, Abribula, Burghe- 
lea, Stoica, Martin.

A arbitrat foarte bine, FI. 
Tudorache din București.

imită

picior

Mielul cu...
ne-„norDace“

Stănilă Petroi, 
de 
10 
de 
cu

în vîrstă 
24 de ani din Bănița, în 
aprilie a.c. se cinstea 
mama focului împreună 
cîțiva prieteni, în fața 

magazinului alimentar 
Merișor. La un moment 
a plecat pentru un timp 
grup „cu sticla" și s-a . 
întors cu un miel în brațe. 
A dat să se înțeleagă prie
tenilor că-1 cumpărase. Dar 
de fapt îl „ademenise" din- 
tr-o tutmă de oi ce tocmai 
trecea atunci pe șosea.

N-a reușit să se înfrupte 
însă din el. Pentru că la 
scurt timp, atras probabil 
de mirosul ce s-a împrăștiat 
în jur de la nevinovatul 
miel sacrificat pe proțap, 
stăpînul turmei a apărut ca 
din pămînt și l-a făcut să-și 
„pună pofta-n cui". Lui S. 
Petroi „mielul cu noroace", 
i-a adus... 4 luni închisoare.

A. COMȘA, 
N. GHERGHIN, 

judecătoria Petroșani

din 
dat 
din 
re

zultatul 
nică de 
mia.

Prima
„albă", cu toate 
tăți de a înscrie 
bele echipe, prin 
pentru gazde, și Duță pentru 
oaspeți.

cu

repriză se 
că 
au

încheie 
posibili- 
avut am- 

Fălcușanu

Agrono-

la servirea 
preparate 

vînzătofire.
aspectele

ZILE FIERBINȚI
PE ȘANTIERE

(Urmare din pag. 1)

mini în avans fată de terme
nul planificat. Ne împiedică 
însă ritmul de lucru al mon- 
torilor ascensorului, care nu 
s-au prezentat încă pentru e- 
xecu/ie. Este o piedică pe ca
re, deseori, la blocurile de a- 
cest fel o întîmpinăm". își 
continuă apoi lucrul.

Am mai aflat ceva despre 
ortacii lui Neagoe : mai mult 
ca oricare alte formalii 
constructori, dulgherii 
nevrează însemnate 
materiale perisabile; 
misirea materialului 
prin refolosirea lui
număr mare de cicluri, este o 
grijă pe care aceștia o mani
festă, permanent. In brigada 
lui Neagoe panourile de co- 
traj sînt folosite de 15 și chiar 
de 20 de' ori, ceea ce aduce o 
economisire a materialului

lemnos, material foarte pre
țios și de neînlocuit pe șanti
ere. Deci, în toate acfiunife, 
faptele acestor constructori 
sînt deosebite, lăudabile.

Emilian NEAGOE

Punct alimentar cu... pufarine și napolitane
Intr-o notă critică publicată 

sub titlul de mai sus, în ziarul 
nostru nr. 7 440 din 5 octom
brie a. c. se arăta, în baza unei 
scrisori adresate redacției, de 
către comitetul' sindicatului 
I. F. A. „Viscoza" Lupeni, că 
punctul alimentar din incinta 
întreprinderii nu este aprovi
zionat corespunzător cerințelor 
sallariaților. Articolul scotea 
în evidență faptul că în bufet 
se găsesc doar dulciuri și nici
decum alimentele necesare 
micului dejun și făcea unele 
sugestii cu privire 
unor mâncăruri 
proaspăt de către

Referindu-se la 
criticate, conducerea I.C.L.S. 
pentru alimentație publică Pe
troșani ne confirmă că defici
ențele arătate sînt reale și că, 
pentru remedierea acelora, 
șefa unității nr. 16 „Bucegi", 
din Lupeni, Aurora Zeleneac, 
care coordonează și bufetul în 
cauză, „a fost chemată la di
recțiune și i s-au atribuit mă
suri corespunzătoare care să 
ducă la îmbunătățirea aprovi-

zionării". Și în încheiere: „In 
ședința de lucru din 9 octom-

Pe urmele >
'.X- ■ », 

semnalelor ;

critice 

ale 7iarului

brie a. c. s-a atras atenția în 
mod deosebit șefilor de unități

asupra aprovizionării cu pre
parate a bufetelor de incintă 
cu o gamă corespunzătoare de 
preparate culinare".

Bine ar fi ca tovarășii din 
conducerea I.C.L.S. pentru a- 
limentație publică să nu aș
tepte sesizări de felul celei 
arătate, ca punctele de alimen
tare să fie aprovizionate cu 
„o gamă corespunzătoare de 
preparate culinare", ci prin- 
tr-un control și muncă de în
drumare permanentă să se în
grijească ca această activitate 
să se ridice la nivelul cerințe
lor celor ce muncesc.

De la „una mică", 
la una... lată

Mica publicitate
PIERDUT 3 porci în jur de 60 kg., la tîrgul de vite. 

Găsitorului recompensă. Adresa : comuna Bengești-Ciocadea 
— Gorj — Toboială I. Constantin.

Nicolae Stoiciuc, angajat 
la E.M. Petrila, în seara zi
lei de II octombrie a. c., 
după ce și-a ridicat salariul, 
în loc să meargă cu el a- 
casă la familie s-a abătut 
pentru a lua doar „una 
mică" la restaurantul „Pa- 
rîngul" din Petroșani. Insă 
din mică a ajuns foarte 
mare, ba chiar în final și... 
lată. Sosind ora închiderii 
a refuzat să părăsească lo
calul, insultînd pe cei care 
erau în drept să-i atragă 
atenția — personalul unită
ții — cît și pe subofițerii de 
miliție care au fost solici
tați să intervină.

Ținîndu-se totuși cont de 
familia sa, de poziția pe 
care a luat-o după Ce abu
rii alcoolului s-au risipit, 
N. Stoiciuc a scăpat doar cu 
1 000 lei amendă.

Cpt. Toma FALON

de 
ma- 

bunuri 
Econo- 

lemnos, 
într-un

A

In dezbaterea deputaților
(Urmare din pag. 1)

lor de iarnă. O parte din blo
curile ce trebuiesc predate în 
acest an au un stadiu fizic ne
corespunzător. Așa se prezin
tă lucrurile pe șantierele din 
Uricani, Lupeni și Vulcan.

Aprovizionarea de toamnă- 
iarnă a populației, a consumu
rilor colective și a unităților 
periferice, asigurarea stocu
rilor necesare de legume, 
zarzavaturi și fructe a consti
tuit în toamna acestui an o 
preocupare de cea mai mare 
răspundere a comitetului exe
cutiv. Informînd sesiunea asu
pra cantităților de produse 
planificate pentru municipiul 
Petroșani —- 4 958 tone cartofi, 
927 tone varză, 535 tone cea
pă, 210 tone fasole, 570 tone 
rădăcinoase, 537 tone diverse 
legume precum și importante 
alte cantități de produse —, ra
portul a insistat asupra nece
sității ca I.C.L.S. — alimenta
ra și C.L.F. să asigure integral 
toate produsele stabilite pen
tru perioada amintită și depo
zitarea lor în condiții cores
punzătoare.

cu

Raportul a subliniat măsuri
le luate la timp de co
mitetul executiv pentru depă
șirea greutăților întîmpinate 
în relațiile cu furnizorii și a- 
sigurarea unei aprovizionări 
ritmice corespunzătoare 
cerințele Văii Jiului.

Deputății Olga Copil de la 
Aninoasa : loan Mogoș, Uri- 
cani; Albert Kalaht, Dîlja 
Mare ; Elena Zeța, Petrila, au 
arătat că în privința aprovi
zionării, păstrării și depozită^ 
rii produselor pentru iarnă 
mai există unele neajunsuri 
datorate unităților comerciale 
ce trebuie urgent înlăturate.

In această direcție sesiunea 
deputaților a adoptat măsurile 
corespunzătoare pentru asigu
rarea tuturor condițiilor ne
cesare desfășurării activității 
de aprovizionare a populației 
cu produsele planificate. Pînă 
la 15 noiembrie se va însiloza 
întreaga cantitate de cartofi 
planificată. De asemenea, se 
vor asigura consumurile colec
tive cu legume și produse ne
cesare și vor fi create stocuri 
tampon de produse la toate 
organizațiile comerciale. A- 
ceastă măsură vizează nu nu-

mai unitățile alimentare și de 
legume-fructe ci și cabanele 
turistice și punctele forestiere.

Pentru traducerea în viață 
a hotărîrii adoptate în sesiu-, 
ne, sarcini de mare răspundere 
revin deputaților, comisiilor 
permanente, echipelor de con
trol obștesc și tuturor cetățe
nilor care sînt chemați să ac
ționeze în spiritul măsurilor 
luate.

Așa cum s-a subliniat în 
concluziile exprimate în sesi
une, va trebui să se analizeze 
săptămînal la nivelul comite
tului executiv, cu participarea 
tuturor vicepreședinților de 
resort și a conducătorilor or
ganizațiilor comerciale, modul 
cum se rezolvă problemele 
legate de aprovizionarea de 
iarnă a populației, a consumu
rilor colective și unităților 
periferice.

Comitetul executiv are da
toria majoră să asigure trans
punerea în viață a hotărîrilor 
adoptate de sesiune, să veghe
ze în permanență asupra des
fășurării normale a tuturor ac
tivităților economice și sociale 
din municipiu în perioada lu
nilor de iarnă.

angajează pentru reprezentanta permanentă „Service" a în

treprinderii „Unio“ la Petroșani

un inginer specialitatea tehnologie C.M.

doi tehnicieni specialitatea tehnologie C.M.

lăcătuși

electricieni specializați în întreținerea

și repararea utilajelor miniere.

Informații suplimentare se pot primi la reprezentanta per-

manentă „Service" Petroșani, str. M. Eminescu nr. 22, 
tre orele 7—8 dimineața.

„i/iunr sun haul
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TEHERAN 2 — Trimisul
special Agerpres, Mircea Io- 
nescu, transmite : In continu
area vizitei oficiale pe care o 
întreprinde în Iran, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a fost 
joi și vineri, oaspetele provin
ciei Fars, din sudul Iranului, 
provincie bine cunoscută prin 
vestigiile sale istorice. In a- 
ceastă călătorie, premierul 
român a fost însoțit de Fathol- 
lah Sotoudeh, ministrul poște
lor și telecomunicațiilor, și 
de Hosein Shahid Zadeh, am
basador al șahinșahului Ira
nului. După călătoria făcută, 
joi .dimineața, la bordul unui 
avion special, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și persoa
nele oficiale române și irani
ene care îl însoțesc au sosit Ia 
Șiraz, capitala provinciei Fars. 
La aeroport, înaltul oaspete 
român a fost întîmpinat de o- 
ficialitățile locale, în frunte 
cu Manoutchehre Pirouz, gu
vernatorul general al provin
ciei. Joi seara, în decorul fe
eric al cetății Perșgpolis, oas-

peții români au asistat la un 
impresionant spectacol de su
net și lumină, în care este e- 
vocată istoria milenară a stră
vechii capitale a Imperiului 
Persan.

Vineri dimineață, premierul 
ion Gheorghe Maurer a vizi
tat vestigiile Persepolisului, 
mărturie peste vremi a strălu
citei epoci de glorie a lui Da
rius și Xerxes, expresie inega
labilă a străvechii civilizații 
iraniene. La amiază, președin
tele Consiliului de Miniștri 
s-a înapoiat pe calea aerului, 
la Teheran.

★
In capitala Iranului, premi

erul Ion Gheorghe Maurer a 
făcut o vizită Alteței Sale Im
periale, prințul Gholam Reza 
Pahlavi, fratele Șahinșahului 
Iranului. Cu acest prilej, a a- 
vut loc o 
desfășurat 
cordială.

convorbire care s-a 
intr-o atmosferă

★
Vineri după-amiază, tovară

șul Ion Gheorghe Maurer a 
vizitat noul cartier de locuin
țe Behdjatabad, situat în plin 
centrul Teheranului.*

Dezvoltarea cooperării economice 
roniâno-sovietice

MOSCOVA 2 — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite: Vineri la prînz,
a avut loc o întîlnire de lu
cru între tovarășii Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului 'de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării al Republicii So
cialiste România, și N. K. Bai
bakov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat 
Planificării al U.R.S.S.

In cursul convorbirii au

al

fost analizate probleme ale 
desfășurării relațiilor economi
ce dintre România și U.R.S.S. 
în cincinalul actual și perspec
tivele acestor relații în cadrul 
acțiunilor de coordonare a 
planurilor pe perioada 1976— 
1980.

La întîlnire a luat parte 
Gheorghe Badrus, ambasado
rul țării noastre la

Convorbirile s-au
rat într-o atmosferă
șească, cordială.

Moscova. 
desfășu- 
tovără-

o
zA

i
l a

Sesiunea Consiliului
guvernatorilor Ligii Societăților 

de Cruce Roșie
TEHERAN 2 (Agerpres). — 

La Teheran s-a deschis, vi
neri, cea de-a 32-a sesiune a 
Consiliului guvernatorilor Li
gii Societăților de Cruce Ro
șie. Agenda lucrărilor inclu
de, printre altele, alegerea u- 
nui nou președinte al consiliu
lui și examinarea unor proble
me privind lupta împotriva 
rasismului și discriminării ra

siale, protecția mediului 
conjurător, intensificarea 
ticipării Crucii Roșii la 
za păcii mondiale.

La lucrări participă, 
partea țării noastre, o
gație a Crucii Roșii Române, 
condusă . de general-colonel 
Mihai Burcă, președintele 
Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie.

în- 
par- 
cau-

din 
del

Mesajul lui Houarl Boumediene adresat

Deschiderea
Congresului
Partidului
Comunist
German

HAMBURG 2 (Agerpres). — 
La Hamburg s-a deschis, vi
neri, Congresul Partidului Co
munist German. La lucrări 
participă 619 delegați și 250 
invitați, precum și reprezen
tanți ai partidelor frățești. 
Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Mih- 
nea Gheorghiu, membru al 
C.C. al P.C.R.

Congresul a fost deschis de 
Kurt Bachmann, președintele 
P.C.G., care a adresat un căl
duros salut reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești. In continuare, pre
ședintele de onoare al P.C.G., 
Max Reimann, a rostit un 
scurt cuvînt de salut.

După alegerea organelor de 
lucru ale Congresului, Her
bert Mies, vicepreședintele 
partidului, a prezentat rapor
tul Prezidiului conducerii 
P.C.G. Raportorul a reafirmat 
țelul comuniștilor din Repu
blica Federală Germania de a 
face totul pentru oamenii 
muncii, pentru dreptul lor la 
pace și libertate, la securitate 
și dreptate socială. In legătură 
cu aceasta, el a prezentat 
sarcinile partidului în peri
oada următoare, concepute să 
extihdă influența de masă a 
partidului prin intensificarea 
activității comuniștilor în în
treprinderi, în rîndurile tine
retului și intelectualilor, prin 
întărirea muncii ideologice.

După încheierea dezbateri
lor din prima zi de lucru a 
Congresului a avut loc o mare 
demonstrație, în cadrul căreia 
delegații s-au întîlnit cu for
țele progresiste din orașul 
Hamburg.

Dezbaterile din Adunarea 
Generală a O. N. U.

UNITE 2 —
Agerprqs, 

Alexandroaie,

NAȚIUNILE 
Corespondentul 
Constantin 
transmite : In Comitetul pen
tru problemele sociale și u- 
manitare al Adunării Genera
le continuă dezbaterile în le
gătură cu necesitatea intensi
ficării colaborării internațio
nale în domeniul promovării 
drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului, al asi
gurării respectării libertății 
de conștiință și al elaborării 
unei declarații vizînd comba
terea intoleranței pentru mo
tive de convingeri politice sau 
religioase.

După ce a făcut o prezenta
re a modului în care sînt ga
rantate prin lege și traduse în 
fapt libertatea de gîndire, con
știință și religie în România 
socialistă, delegatul țării noas
tre în Comitet a subliniat că 
un viitor instrument interna
țional în acest domeniu va 
trebui să cuprindă prevederi 
și norme care să trateze în 
mod unitar și echilibrat toa
te aspectele libertății de con
știință, astfel îneît el să con
stituie o contribuție reală la 
promovarea colaborării și 
prieteniei între popoare, între 
state.

Vorbitorul a asigurat Comi
tetul de participarea delegați
ei țării noastre la dezbaterea 
și elaborarea acestui docu
ment, care va trebui să reflec
te corect și just realitățile lu
mii contemporane, să contribu
ie la promovarea drepturilor 
și libertăților fundamentale a- 
le omului, la crearea, și prin 
acest instrument, a condițiilor 
necesare menținerii păcii și 
întăririi securității internați
onale.

7 contra și 30 abțineri un pro
iect de rezoluție supus de 62 
de state membre ale organiza
ției, între care și România, la 
punctul „ocuparea ilegală de 
către forțe militare portughe
ze a anumitor sectoare ale Re
publicii Guineea-Bissau 
actele de agresiune 
acestea împotriva 
republicii" — punct 
agenda sesiunii din 
României și a altor 
te.

Și 
comise de 
poporului 
înscris pe 
inițiativa 
55 de sta-

K

Conferința
pentru securitate

★

NAȚIUNILE UNITE 2 —
Corepondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie. transmite : Dez
baterile din Comitetul pentru 
problemele politice și de se
curitate al Adunării Generale, 
asupra celor opt puncte ale 
capitolului dezarmării au con
tinuat cu discursurile rostite 
de reprezentanții Braziliei, U- 
gandei, Finlandei, Franței și 
Pakistanului, care au avut ca 
principale puncte de referință 
consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor, 
imperativul interzicerii arme
lor nucleare și necesitatea 
scoaterii din imobilism a ne
gocierilor Conferinței Comite
tului de dezarmare de la Ge
neva.

Reprezentantul Braziliei, 
Sergio Armando Frazao, a sub
liniat lipsa de rezultate a ne
gocierilor Conferinței Comite
tului de la Geneva paralel cu 
intensificarea cursei înarmă
rilor — în special a înarmări
lor nucleare — și creșterea 
considerabilă a decalajelor e-

conomice dintre statele indus
trializate și cele aflate în curs 
de dezvoltare.

Grace Ibingira, ambasado
rul Ugandei, referindu-se la 
faptul că cheltuielile milita
re au depășit fabuloasa sumă 
de 200 de miliarde dolari a- 
nual, a arătat că escaladarea 
cursei înarmărilor are drept 
consecință directă lărgirea 
prăpastiei care separă nivelu
rile de dezvoltare economică 
a țărilor industrializate de ce
le rămase în urmă, întrucît 
cursa înarmărilor, care accen
tuează gradul de insecuritate 
a tuturor țărilor, determină 
statele mici să achiziționeze 
armamente de la țările indus
trializate, prin transferarea u- 
nor însemnate resurse necesa
re programelor lor de dezvol
tare economică și socială.

A urmat la cuvînt reprezen
tantul Finlandei, Keyo Korho- 
nen, care a subliniat că des
tinderea survenită în relați
ile internaționale nu se dato
rează unor măsuri de dezar
mare. Pronunțîndu-se pentru 
crearea de zone denucleariza- 
te și ca atare denuclearizarea 
nordului Europei, vorbitorul 
a declarat că această proble
mă poate fi dezbătută în ca
drul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Ambasadorul Franței, Louis 
Guiringaud, a făcut observa
ția că destinderea nu s-a ex
tins și asupra domeniului 
înarmărilor. Ambasadorul 
francez a declarat că raportul 
Conferinței Comitetului de la 
Geneva nu este deloc încura
jator.

și cooperare în Europa

facă efectivă 
la 

forța să fie 
cu punct 
care sînt 
respective.

GENEVA 2 (Agerpres) — 
Corespondență de la Dumitru 
Ținu: Vineri a avut loc o 
nouă ședință a organului spe
cial al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. Cu acest prilej, delega
țiile participante au convenit, 
ca documentul prezentat de 
România cu privire la măsu
rile menite să
nerecurgerea la forță sau 
amenințarea cu 
examinat punct 
în ordinea în 
expuse măsurile 
Pentru început, vor fi exami
nate propunerile de ordin po- 
litico-juridic.

Totodată, paralel 
tenea pe marginea 
lor documentului 
vor fi luate în discuție ideile 
complementare din documen
tul prezentat de U.R.S.S., pre
cum și propunerile făcute de 
alte delegații. Organul special 
de lucru a stabilit apoi pro
gramul său de activitate pe

cu dezba- 
prevederi- 
românesc,

următoarele șase săptămîni.
Tot vineri, au avut loc șe

dințe plenare ale comisiilor 
a doua și a treia ale Conferin
ței, respectiv, pentru coopera
re economică și tehnico-știin- 
țifică și pentru cooperare cul
turală și contacte umane. In 
comisia a doua, secretarul e- 
xecutiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, .1. Sta- 
novnik, a făcut o expunere a- 
supra activității acestui orga
nism internațional. insistînd 
asupra rolului său în soluțio
narea unor probleme general- 
europene. El a exprimat, tot
odată. opinia că, pe viitor, Co
misia economică a O.N.U. va 
putea să-și aducă o contribu
ție importantă la transpunerea 
în viață a obiectivelor pe plan 
economic ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Comisia pentru coope
rare culturală și contacte uma
ne a procedat, la rîndul său, 
la o examinare ă stadiulu: tra
tativelor.

Evenimentele din Chile
SANTIAGO DE CHILE 2 

(Agerpres). — Junta militară 
chiliană a anunțat că numărul 
susținătorilor Unității Popu
lare deținuți în diferite închi
sori de pe cuprinsul țării se 
ridică, în prezent, la 3 500 de 
persoane — transmit agențiile 
France Presse, Associated

★
NAȚIUNILE UNITE 2 —

Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : Ple
nara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat cu 93 voturi,

Succese ale patrioților
cambodgieni

LA 2 NOIEMBRIE, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România în Finlanda, Con
stantin Vlad, a fost primit de 
primul ministru, Kalevi Sor- 
sa. In cadrul ' convorbirilor, 
au fost abordate unele aspecte 
ale dezvoltării relațiilor reci
proce dintre România și Fin
landa.

președintelui în
ALGER 2 — Coresponden

tul Agerpres, Mircea S. Iones- 
cu, transmite : Intr-un me
saj adresat de președintele 
Houari Boumediene, președin
telui în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), 
generalul Yakubu Gowon, șe
ful statului algerian a propus 
organizarea unei reuniuni ex
traordinare a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor 
membre ale O.U.A. In mesaj 
se arată că „o asemenea con-

exercițiu al O.U.A
o

procesul
ferință ar putea constitui 
contribuție nouă la 
de emancipare totală a Afri
cii". De asemenea, vor fi exa
minate aspecte referitoare la 
actuala situație din Orientul 
Apropiat.

La rîndul său, ministrul de 
externe algerian, Abdelaziz 
Bouteflika, a adresat mesaje 
în același sens secretarului ge
neral al O.U.A., Nzo Ekhan- 
gaki, precum și miniștrilor de 
externe ai țărilor membre.

CAMBODGIA 2 (Agerpres).
— In perioada 17—27 octom
brie a. c., forțele armate de 
eliberare națională ale po
porului cambodgian, acționînd 
în zona orașelor Pnom Penh 
și Kompong Cham, pe malu
rile fluviului Mekong, în 
preajma șoselelor naționale 
nr. 4 și 5, precum și în alte 
regiuni ale Cambodgiei, au 
scos din luptă peste 1 100 de 
militari din rîndul trupelor 
regimului de Ia Pnom Penh și 
au capturat importante canti
tăți de armament și muniții
— relevă un bilanț transmis

de Agenția khmeră de infor
mații.

In ultimele săptămîni — in
formează aceeași agenție — 
numeroși locuitori din terito
riul controlat de trupele lon- 
noliste au trecut în zonele eli
berate, unde li s-au creat con
dițiile necesare desfășurării u- 
nei vieți normale. Printre a- 
ceștia se numără aproximativ 
4 000. de elevi și studenți din 
totalul de 5 000 de tineri din 
această categorie din orașul 
Kompong Cham, precum și 
grupuri de intelectuali din 
Pnom Penh.

PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE STAT AL R. P. 
POLONE, Henryk Jablonski, 
și-a încheiat, vineri, vizita o- 
ficială pe care a întreprins-o 
în Cehoslovacia la invitația 
președintelui Ludvik Svobo
da.

GUVERNUL PANAMEZ a 
anunțat trecerea sub contro
lul statului a întreprinderii de 
telecomunicații „Comunicacio- 
nes S. A.“, informează agenția 
Prensa Latina.

Evoluția situației din Orientul Apropiat ‘zită.Ia Washington, a avut loc 
o nouă întrevedere.'

LA PEKIN s-a 
joi, cursa inaugurală 
linii de transporturi 
civile directe dintre capitala 
Etiopiei, Addis Abeba, și ca
pitala R. P. Chineze — anunță 
agenția China Nouă.

încheiat, 
a primei 

aeriene

autorităților pakistaneze
4 200 prizonieri de război 
persoane civile internate 
India.

alți
Și
în

PREȘEDINTELE MAO TZE- 
DUN a primit, vineri, pe pri
mul ministru al Australiei, 
Gough Whitlam, aflat în vizi
tă oficială la Pekin. In cadrul 
convorbirii prietenești care, a 
avut loc cu acest prilej — 
menționează agenția China 
Nouă — s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unei 
game largi de probleme.

spre vineri,. un atentat împo
triva sediului din Milano al 
Organizației locale a Partidu
lui Comunist Italian. Asupra 
clădirii, în care își are sediul 
această organizație, au fost 
lansate două grenade, a căror 
explozie a provocat pagube 
materiale.

CAIRO 2 (Agerpres). — Un 
purtător 
giptean. 
MEN, a 
amiază, 
potrivit 
fi avut loc, joi dimineața, în
tre forțe ale armatei a treia 
egiptene și forțe israeliene.

Purtătorul de cuvînt egip
tean a declarat că țara sa 
respectă rezoluția de încetare 
a focului, calificînd afirmați
ile israeliene drept false, 
drept încercări de a crea pre
texte pentru violarea încetării 
focului și a împiedica efortu
rile depuse pe plan internațio-

de cuvînt militar e- 
citat de agenția 

respins, joi după- 
afirmațiile israeliene 
cărora, o ciocnire ar

nai pentru realizarea păcii în 
Orientul Apropiat.

★
TEL AVIV 2 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat dat publi
cității la Tel Aviv se anunță 
că forțele israeliene au des
chis, joi, focul asupra unor u- 
nități de tancuri și infanterie 
egiptene care au încercat să 
iasă din încercuirea în care se 
află în deșertul Sinai armata 
a treia egipteană.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres) 

— La Washington continuă 
vizita oficială a primului mi
nistru al Israelului, G'olda 
Meir. După runda de "convor-

biri avută joi cu președintele 
Richard Nixon și secretarul de 
stat Henry Kissinger, premie
rul israelian a expus, în ca
drul unei conferințe de presă, 
vederile țării sale cu privire 
la stabilizarea încetării focu
lui și reglementarea situației 
din Orientul Apropiat.

★
WASHINGTON

— Departamentul 
Statelor Unite a 
în cursul după-amiezii de joi, 
între secretarul de stat ame
rican, Henry Kissinger, și 
ministrul egiptean al afaceri
lor externe, Ismail Fahmy, 
aflat de cîteva zile într-o vi-

★
CAIRO 2 (Agerpres). — 

Președintele R.A. Egipt, An
war Sadat, s-a reîntors, vineri 
după-amiază, la Cairo, după 
vizitele efectuate, în ultimele 
24 de ore, în Kuweit și 
Saudită, anunță postul 
dio Cairo.

★

Arabia 
de ra-

COMISIA INTERNAȚIONA
LA A JURIȘTILOR a dat pu
blicității, la Geneva, un pro
test referitor la persecuțiile 
exercitate de autoritățile ra
siste din Africa de Sud îm
potriva populației din Nami
bia, care se opune politicii de 
apartheid.

ÎN CAPITALA ANGLIEI a 
fost dat publicității textul ra
portului Comisiei constituțio
nale regale, însărcinată cu e- 
xaminarea eventualității acor
dării unei autonomii mai largi 
Scoției și Țării Galilor.

UNIVERSITĂȚII din pe
kin i-a fost oferit, ca dar din 
partea țării noastre, un număr 
de cărți, care evocă momente 
importante din istoria și cul
tura poporului român, figura 
ilustrului domnitor și savant 
român Dimitrie Cantemir, de 
la a cărui naștere s-au împli- 

' nit 300 de ani.

Press și Prensa Latina. Pe de 
altă parte, surse ale poliției 
au declarat că pe Stadionul 
național din Santiago de Cai
le se mai află un număr rela
tiv restrîns de persoane ; în 
ultimele zile, majoritatea de- 
ținuților au fost fie transferați 
Ia închisori obișnuite, fie eli-, 
berați.

Potrivit agenției Prensa La
tina, pc lîngă cifrele comuni
cate oficial, alți susținători ai 
Unității Populare sînt reținuți 
în tabere militare, la diferite 
unități navale sau la Direcția 
pentru investigații. Aproxima
tiv 30 de foști miniștri spu 
funcționari ai coaliției guver
namentale de stînga se 
pe o insulă îndepărtată, 
strîmtoarea Magellan din 
tremul sud. fără a fi fost 
mulate acuzații concrete 
potriva lor.

In ultimele zile, la Santiago 
de Chile și localitatea Con
cepcion, situată la 518 kilo
metri de capitală, au fost a- 
restate 142 de persoane sub 
învinuirea că s-au opus a<’V 
aiului regim sau au încă’ 
măsurile excepționale lin
goare. Intre alții, au fost a 
tați mai mulți membri 
„frontului muncitorilor reve. 
luționari" de la uzinele tex
tile „Sumar", din centura in
dustrială a capitalei, uzinî 
care fuseseră naționalizate de 
guvernul Unității Populare.

află 
în 

exr 
for- 
îm-

SPORT - TELEX - SPORT

2 (Agerpres) 
de Stat al 
anunțat că,

WASHINGTON 2 
preș). — Primul ministru 
Israelului, Golda Meir, a avut, 
vineri, o nouă întrevedere cu 
secretarul de stat american, 
Henry Kissinger.

Premierul israelian s-a în- 
tîfnit, în aceeași zi, cu lideri 
ai Congresului Statelor Unite.

(Ager- 
al

LA GENEVA a avut loc, 
vineri, o nouă întîlnire a de
legațiilor sovietică și america
nă care participă la tratative
le pentru limitarea armamen
telor strategice.

UN NOU GRUP format din 
840 prizonieri de război pakis
tanezi și persoane civile inter
nate în India a trecut prin 
postul de frontieră de la Wa- 
gah, mareînd începutul celei 
de-a patra faze a repatrieri
lor, care prevede ca pînă la 
10 noiembrie, să fie transferați

MANILA 2 (Agerpres). 
In turneul internațional 
șah ,de la Manila, după 
runde și disputarea partidelor 
întrerupte, conduc marii ma
eștri Liubomir Liubojevici 
(Iugoslavia) și Bent Larsen 
(Danemarca), avînd fiecare 9 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu ocupă locul 
5 cu 7 puncte. La turneu par
ticipă 18 șahiști.

de
11

Smith, Gorman (S.U.A.) —
Rahim (Pakistan), Villas (Ar
gentina 7—6, 7—6 ; R. Moore 
(R.S.A.), Meiler (R.F. Germa
nia) — Borowiak (S.U.A.), 
Vasquez (Argentina) 6—2, 
7—5.

ELEMENTE FASCISTE au 
organizat, în noaptea de joi in Irlanda de Nord

î
SIMBATA, 3 noiembrie

19,00

19.20

17,25

19.30
20,00
20,05

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Dragostea începe vineri 
Republica : Fata care vind> 
flori ; LONEA — Minerul : 
Eu nu văd, tu nu vorbești, 
el nu aude ; VULCAN : 
Țara sălbatică ; LUPENI — 
Cultural : Distratul ; Mun
citoresc : Tecumseh; URI 
CÂNI: Domnișoara docto:

Wâ'dio

știri ; 10,05 Piese folclori
ce ; 10,20 Miniaturi ins
trumentale ; 10,30 Din ță
rile socialiste ; 11,00 Bule
tin de știri ; 11,05 Muzică
ușoară ; 11,15 Turism ; 11,35 
Sub steagul partidului ; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și, in
terpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal; 13.30 Radio
recording ; 15,00 Buletin de

16,00 Radiojurnal ; 
tehnică, fan- 

Cîntă corala

LOTO
La tragerea Loto din 2 no

iembrie 1973 au fost extrase 
următoarele numere :

5,00 Buletin de știri ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jo- 
cu ; 6,00 — 8,08 Radioprogra- 
mul dimineții ; 8.08 Ma
tineu muzical ; 8.30 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30 
Miorița ; 9,50 Muzică
șoară ; 10,00 Buletin

u
de

știri ; 16,00
17,00 Știință, 
tezie ;
Universității din Grenoble, 
17,40 Sinteze. Doi
Plenara din 3-5
1971 a C.C. al P.C.R. ; 17,50 
Muzică populară ; 18,00 O-
rele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 20,50 La hanul
melodiilor ; 21,30 Revista
șlagărelor ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Maratonul...
dansului ; 24,00 Buletin de
știri ; 0,03-6,00 Estrada noc
turnă.

ani de la 
noiembrie

11,00

11,15
11,20

12,00
14,30

16,30

Lumea copiilor.
O viață pentru o idee 
(reluare). Ion Ionescu- 
Bizeț.
Telex.
Muzică ușoară.
Oameni îndrăgostiți 
de meseria lor.

O interpretă a cîntecu- 
lui bihorean : Florica 
Ungur.
Publicitate.
Biblioteca pentru toți. 
Mihail Sorbun.
Telejurnal.
Fotbal : Rapid —
U.T.A. i (dîvizia
transmisiune directă, 
de pe stadionul Giu- 
lești.
Emisiune în limba ger
mană.

A)

Mar% ansambluri — 
Ansamblul folcloric 
„Ciprian Porumbescu" 
din Suceava.
Teleqlob : R.F.G. — Iti
nerar nordic.
Omul de lîngă tine. 
„Un erou pozitiv".

1001 de seri. Căluțul 
cu coama albastră. 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii.
52 de inițiative în 52 
de săptămîni. Brigada 
de muncă și educație 
comunistă, 
aplicată la 
de confecții 
Sărat.

20,15 Teleenciclopedia.
21,00
21,55
22,30
22,45

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Ultimele 24 de ore au fost 
marcate în Irlanda de Nord de 
reapariția unor puternice acte 
de violență, soldate cu noi 
victime, și ,cu importante pa
gube materiale. Exploziile 
succesive a patru bombe, în 
diferite zone ale oraștilui Bel
fast. au provocat moartea u- 
nei persoane și rănirea altor 
20, o altă persoană pierzîn- 
du-și viața, în cursul nopții, 
într-o ambuscadă.

♦

Puternic ciclon

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

în
de’

în Australia

Inițiativă
Fabrica 

Rîmnicu-
Maximele : 

grade ; Paring
Petroșani
1 grad.

4 i

Petroșani — 9

Film serial. Mannix. 
Călătorie muzicală. 
Telejurnal. Sport. 
Cîntec de dor. cîntec 
de seară... Romanțe și 
tangouri.

Minimele :
grade ; Paring — 13 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 2 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general frumoasă cu cerul 
mai mult senin. Vînt slab 
din nord.

i

CANBERRA 2 (Agerpres). 
— Asupra localității Alice 
Springs, din centrul Australi
ei, s-a abătut, joi seara, un pu
ternic ciclon care, deși a du- 

' rat numai 15 minute, a des
coperit, pur și simplu, casele 
și a smuls arborii și stîlpii re
țelelor electrice și de comuni
cații. Vîntul puternic — su- 
flînd cu peste 160 kilometri 
pe oră — a făcut ca grindina, 
de dimensiunile unei mingi de 
golf, să spargă toate geamuri
le, avariind, totodată, și fața
dele multor clădiri.

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
La Sarajevo s-a disputat pri
mul meci dintre echipa iugos
lavă Borac Banja Luka și for
mația suedeză Linkoeping, 
contînd pentru optimile de fi
nală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal mascu
lin.

Handbaliștii iugoslavi 
obținut victoria cu scorul 
26—16 (14—10).

au 
de

LONDRA 2 (Agerpres). 
Pe stadionul Wembley 
Londra s-a disputat meciul 
dintre selecționatele de fotbal 
ale Angliei și R.F. Germania, 
contînd pentru campionatul 
european rezervat echipelor 
de amatori. Fotbaliștii englezi 
au terminat învingători cu 
scorul de 1—0 (0—0), prin go
lul marcat de Searle.

din

PARIS 2 (Agerpres). — Tur
neul internațional de 
dotat cu 
ker" a programat, în 
Pierre de Coubertin din Pa
ris. partidele optimilor de fi
nală ale probei de dublu băr
bați. Cuplul Ilie Năstase (Ro
mânia) — Juan Gisbert (Spa
nia) a întîlnit perechea 
ceză Patrick Proisy — 
ce Dominguez, pe care 
vins-o în trei seturi : 
3—6, 6—3.

Celelalte partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Ashe, Tanner
(S.U.A.) — Chanfreau, Goven 
(Franța) 6—3, 6—4 ; Okker (O- 
landa), Riessen (S.U.A.) — L. 
Johansson (Suedia), Phillips 
Moore (Australia) 6—1, 6—2 ;

tenis
.Trofeul Jcan Bec- 

sala

fran- 
Patri- 
a în- 
6—3.

BERLIN 2 (Agerpres). — Tn 
runda a 7-a a turneului inter
național feminin de șah de la 
Halle s-a încheiat o singură 
partidă, ce,a dintre Kașabriș- 
vili și Honfi, în care a fost 
consemnată remiza. Celelalte 
partide, printre care Juncu 
(România) — Winter (R.D, 
Germană) s-au întrerupt.

Maestra româncă Margare
ta Juncu a cîștigat partida în
treruptă în runda a 6-a cu șa- 
hista cehoslovacă Eretova.

In clasament continuă să 
conducă Kașabrișvili (U.R.S.S.) 
cu 5 puncte, urmată de Mar
gareta Juncu (România) și 
Hofmann (R.D. Germană) — 
4,5 puncte și o partidă între
ruptă fiecare.

ROMA 2 (Agerpres). — In- 
tîlnirea internațională amica
lă de fotbal dintre echipa 
Ț.S.K.A. Moscova și combina
ta cluburilor Lazio și Roma 
s-a încheiat în favoarea fotba
liștilor sovietici, care au ob
ținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0).

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
După disputarea a 11 runde și 
a unor partide întrerupte în 
rundele anterioare, turneul 
internațional de șah de Ia 
Novi Sad are un nou lider în. 
persoana marelui maestru 
vietic Anatoli Lein. Acesta 
talizează acum 8,5 puncte 
este urmat în clasament 
Janosevici (Iugoslavia) —
puncte, Matulovici (Iugosla
via) — 7,5 puncte ți), Buljov-J 
cici (Iugoslavia) -— 7 puncte, 
Ciocîltea (România) și Ado- 
rian (Ungaria) — 6.5 puncte șl 
cîte o partidă întreruptă fie
care, Langeweg (Olanda) —. 
6 puncte, Măriei și Dezze (am
bii Iugoslavia) — 5,5 puncte 
(1) etc.

So
to-'

ȘÎ 
de
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