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Plecarea din Capitală

Oacă privim dincolo
de lipsa de efectiv

Declanșarea semnalului dc a- 
larniă, atit la nivelul conducc- 
rii exploatării cil și al Centra
lei cărbunelui, vizînd situația 
actuală a minei Lonea este pe 
deplin întemeiată : depășirea 

lodestă a producției, cu 387 
tone, obținută la finele trimes
trului I a fost „pulverizată" 
de minusurile de proporții, și a- 
numc, dc 2157 tone pe luna 
aprilie și peste 3 000 tone (!) 
pe luna mai. pînă în momentul 
de față.

Care sint cauzele acestei de
reglări brusce în angrenajul ac
tivității colectivului minei Lo
nea ? Pe ce resurse — încă in
suficient valorificate — pot mi
ra inginerii, tehnicienii și mun
citorii de aici pentru ieșirea 
rit mai urgentă din impas ? 
Aceste întrebări pe care ni le 
pusesem în faza inițială a in
vestigației întreprinse la ex
ploatarea minieră în cauză au 
primii de la început, o undă 
clc •■■■;cnrc prin aprecierea 
— sinteză făcută do Andrei 
Colda. secretarul comitetului de 
partid ■ „în contextul proble
melor complexe ridicate de în
deplinirea sarcinilor curente de 
producție și recuperarea restan
țelor cumulate considerăm că. 
în soațele greutății — reale 
de altfel — provocate de „go- 
hirile" în efectivul necesar de 
oameni (cu restructurări dc 
plan, lună de lună, insuficient 
argumentate) se află uncie de
ficiente serioase de organizare 
alo conducerilor minei, respec
tiv. ale zonelor" (sublinierea 
noastră).

Din discuțiile purtate cu fac
torii dc răspundere ai exploa
tării s-a dedus că recenta for
mă de organizare modernă a 
minelor în zone care caută să-și 
„prindă" cele dinții rădăcini, 
nu a atras după sine creșterea 
corespunzătoare a înțelegerii 
noilor exigențe — calitativ su
perioare — a răspunderii față 
de sarcinile încredințate.

Nu sînt astuoate

de irosire a tonelor
de cărbune

Unul dintre domeniile in ca
ro afirmația de mai sus își gă
sește temei este acela al asis
tenței tehnice a locurilor de 
muncă, făcută pe alocuri de 
mintuială, fără dovedirea inte- 
resuhr major pe care-1 implică 
acțiunea ca atare. Cazul pe ca- 
rc-1 vom relata nu este singular, 
și asta poate supără cel mai 
mult.

Intr-una din zilele trecute, in 
schimbul I. in abatajul frontal

r
Pentru jocul copiilor

Dimineață văratică de mai, 
cu soare mult. Un colj din 
curtea Muzeului mineritului, 
răcorit de iarbă deasă și un 
copac umbros, s-a insuilejil 
de rîsuJ și voia bună a 55 de 
pui de om... Sînt copiii, din 
grupa mare și grupa mică, 
de la grădinija cu orar nor
mal a O.C.L. industrial, care 
au acum actlvităji In aer li
ber.

Nici n-apuc să ‘dau binele 
celor două educatoare, Do
rica Trufă și Ileana Stan, și 
către grupul gălăgios se în
dreaptă, cu o cutie plină cu 
bomboane în brațe și cu un 
zlmbet cald, directoarea. Emi
lia Drăgan.

Peste cîteva clipe, strînși în 
cerc, cu pumnii unul lingă al
tul, desfăcufi, felifele și bă, 
iejil („azi loji au fost cu- 
minji..") primesc dulcele dar. 
Numai micuțul Ady Cioacă, 
nu este de acord cu împăr
țeala egală : „Tovarășa, clafi-i 

k_______________  

din raionul I al zonei II. undo 
își desfășura activitatea briga
da condusă de Vasile Grozavii, 
s-a observat o mișcare puter
nică de roci în tavan, mate
rializată intr-o „porție" dc steril 
cam de 2—3 vagoncte. „servită" 
fără menajamente...

In loc ca să se armeze ime
diat. să se tragă juguri după 
toate regulile de securitate mi
nieră. maistrul principal Gheor
ghe Bratoveanu și maiștrii Nagy 
Emeric și Mihai Andraș au lă
sat treburile baltă, plecind chiar 
înainte de terminarea schim
bului. Evident, deficiența a fost 
cu mult mai greu eliminată 
ulterior și, încă, cu pierderi con
siderabile de timp și cărbune ! 
Conștiinciozitatea și competen
ța — mai ales în asemenea ca
zuri — se impun cu acuitate 
și conducerea zonei — în afara 
modificărilor operate în sche
mă — va trebui sa urmăreas
că. să controleze cu rigurozi
tate de aici înainte, să ia ma
suri severe împotriva oricăror

Inc. Traian MtÎLLER 

ne justificate

T. SPĂTARI

toate „canalele

(Continuare in pag. a 3-u)

Deosebiri
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timp și alte îr.- 
Modernizarea
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lui Nicușor numai o bomboa
nă, că mi-a rupt sandaua"...

începe jocul cu pisicuja (Si
mona Cazan) și șoricelul (Ma
rius Biră), unde „felina" face 
înconjurul cercului, „miorlă
ind" amenințător.

„Trecui, trecui pe lingă casă 
Văzui șoarecele pe masă..." 
După un moment de melan

colie, provocat de ecoul unui 
cin tec iremediabil pierdut,
cad intr-altul: - oare spațiul 
actual de joacă, n-ar putea ii 
delimitat irumos de un gărdul 
pentru că — orice s-ar spu
ne — e greu, să oprești o cea
ță de neaslîmpărați să nu 
„cerceteze" utilajele minerești 
expuse afară ?... Apoi, n-ar pri
sosi nici o Iadă de nisip, li
nul sau două tobogane, cîteva 
leagăne...

Se știe că o bună parte <i 
curții si așa redusă incu- 
ficlenlă pentru a cuprinde 
joaca tuturor copiilor — din 
spatele căminului, este ocu- 

Intre 16—18 mai, in muni
cipiul Petroșani. în cadrul atc- 
lierclor-școală ale Grupului 
școlar minier și in unitățile 
Centralei cărbunelui Petroșani 
(Uzina de utilaj minier Pe
troșani. E. M. Petrila. E. IVI. 
Lonea și Preparația Petrila) 
se desfășoară concursul pc 
meserii, etapa finală, al ele
vilor din școlile profesionale, 
aparținînd de Ministerul Mi
nelor. Cu acest prilej ani a- 
flat de la tov. ing. Vasile 
Gheorghe. director al Direcției 
invățămînt din cadrul Minis
terului Minelor, cîteva detalii 
privitoare Ia scopul și orga
nizarea concursului.

La concurs participă un nu- 
^năr de 141 elevi din 13 uni-

Ședință
a

cenaclului
literar

Astăzi, 17 mai ora 17, la 
sediul redacției ziarului 
„Steagul roșu" va avea loc 
ședința de lucru a cena
clului literar din Petroșani, 
la care vor fi prezenți și 
scriitori aparținind Asociației 
din Brașov a Uniunii Scrii
torilor. Cu acest prilej se 
va discuta afilierea cenaclu
lui local la asociația amin
tită. Sînt invitați să parti
cipe membrii cenaclului 
al(l iubitori ai literaturii.

pală de un depozit di/.grajios, 
și chiar de-ar Ii plantat cu 
iarbă, acel clu-le-vino conti
nuu al personalului, preocu
pat cu stivuirea lăzilor, ,,aran
jarea" sticlelor (jur-imprejur 
sini cioburi nenumărate) ar 
„lămuri" repede lucrurile...

Pentru activitățile in aer 
liber ale copiilor ar li- potri
vit- terenul de sport din curtea 
lostului -slat, bineînțeles cu a- 
menajările necesare. Actual
mente aici nu există umbră 
de loc și praiul abundent îl 
lace total contraindicat pen
tru jocul micuților.

Credem că, factorii in drept 
de la O.C.L. industrial — care 
putronea/â grăclinija —, In
spectoratul de învăfămînl și 
sec fin de gospodărie munici
pală pot întreprinde ceva in 
sprijinul acestei institui ii.

T. M.
J

Iuți școlare miniere din toată 
țara clasificați pe primul loc 
la concursul organizat in școli, 
pe ani de studii (I—II și III) și 
pe meserii, elevi caro au ob
ținut cele mai bune rezultate 
ia învățătură.

întrecerea se desfășoară în 
baza prevederilor regulamen
tului „Concursului pe meserii 
pentru școlile profesionale" e- 
laborat do Ministerul învăță- 
mîntului și Comitelui Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Pentru buna desfășurare 
a concursului s-au stabilit te
nie practice pe care elevii ur
mează să le execute, ținind 
seama de cunoștințele însuși
te la invățămîntul teoretic de 
specialitate.

Contraste în gospodărire
Primăvara aceasta și-a recu

perat întîrzierea. Și pentru că 
ne-a făcut să așteptăm- prea 
mult,își revarsă cu generozita
te binefacerile : pe dealuri sau 
pe străzi ne zîmbesc vesel flori 
multicolore, arborii și pomii au 
înflorit în cîteva zile, căldura 
ridică vertiginos mercurul ter
mometrelor. Timpul minunat 
îndeamnă cu insistență la pro
menadă. Iată de ce străzile sînt 
pline de oameni.

Insă tot primăvara este aceea 
care aduce multe griji gospo
darilor. Ei trebuie să înlăture 
rămășițele iernii, să sădească, 
să planteze și să curețe. E un 
gen de oeupațiț care revine în 
fiecare an și pune în Alertă 
gospodarii orașelor, de la între
prinderea al cărei profil este 
întreținerea urbei, pînă la fie
care locuitor luat in parte. In 
orașele din Valea Jiului a în
ceput in luna martie o cam
panie de înfrumusețare întărită 
și de o chemare la întrecere 
adresată de orașul Lupcni. Con
secința : mii de cetățeni au 
participat la vasta acțiune de 
amenajare a aspectului orașelor. 
S-au adus sute de mașini cu 
savură care a fost răspîndită pc 
străzile mărginașe, au fost plan
tați arbori și arbuști ornamen-' 
tali. Și acum, cînd ne plimbăm 
prin Petroșani, din Piața Vic
toriei pînă la Aeroport, privim 
îneîntați parcuri și scuaruri, 
straturi cu flori și pomii înflori
ți. Totul mărturisește hărnicia, 
dragostea pentru frumos. Mor-• 
gînd însă pe străzile mărginașe,. 
constatăm deosebiri mai mult 
sau mai puțin pregnante față 
de străzile principale. Așadar.

A început 
montajul 
utilajelor 
la fabrica 
de ata din 
Odorheiul 
Secuiesc

Pe șantierul fabricii de ață 
din Odorheiul Secuiesc — cea 
mai importantă întreprindere 
de acest gen din țară — a în
ceput montajul utilajelor. Pen
tru început are loc montajul 
în hala secției do răsucit bum
bac. Paralel, se finisează ha
lele ce vor adăposti secțiile 
bataj. filatură și finisare me
canică, precum și pavilionul 
administrativ al fabricii. La 
centrala termică a început, cu 
cinci luni înainte dc termenul 
prevăzut, montarea celor trei 
cazane. Stadiul actual al lu
crărilor asigură toate condițiile 
pentru ca întreprinderea să 
intre in funcțiune la sfirșitul 
acestui an.

Noua fabrică din Odorheiul 
Secuiesc va produce anual cir
ca 2 000 tone de ață și va so
licita 2 000 de salariați, contri
buind substanțial la avintul 
conomici județului Harghita.

e-

(Agerprcs)

Pc baza acordului comun din
tre conducătorii de partid și 
de stat al Uniunii Sovietice și 
al Republicii Socialiste Româ
nia, la 16 mai au plecat la Mos
cova într-o vizită dc prietenie 
tovarășii Nicolac Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisto Româ
nia, și Ton Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri. Au ple
cat, de asemenea, tovarășii Ilic 
Verdcț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicopreședinte al Consiliului dc 
Miniștri, Manca Măncscu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului dc Stat, 
Vasilo Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șeful secției

Sosirea Moscova
La Moscova, pe aeroportul 

Vnukovo, înalții oaspeți au fost 
intîmpinați de tovarășii L. I. 
Brcjnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.; A. N. Kosi- 
ghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului dc Miniștri 
al U.R.S.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., V. N. 
Novikov, membru al C.C. al 

centrul și strada
mărginașă
există și o doză de superficia
litate în „chestia" asta cu cură
țenia : proporțional cu depăr
tarea unei străzi de centru, in
teresul și preocupările pentru 
ea scad. Surprindem un criteriu, 
sul-gcneris, care ghidează mun
ca pentru Înfrumusețarea și 
întreținerea localităților: a 
fi sau a nu fi stradă 
sau cartier central, adică supus 
unui control zilnic și riguros 
nu numai din partea edililor ci 
și a oricărui trecător. Ne măr
turisim mirarea în fața acestei 
prejudecăți ! Adică locuitorii 
străzilor mai depărtate nu au, 
privitor la aspectul străzii, a- 
celeași exigențe ca și cei de pe 
arterele principale ? Drept ur
mare, străzile mărginașe se 
bucură dc atenție abia la urmă, 
in toiul verii. Pentru a înlătura 
orice suspiciune de părtinire, 
precizăm că datoria de a îngri
ji și înfrumuseța strada nu este 
numai a întreprinderii de gos
podărie comunală, ci, în egală 
măsură, și a locuitorilor care-și 
pol dovedi din plin spiritul gos
podăresc și simțul pentru fru
mos.

Mdrirea suprafețelor de producție 
în uzine constructoare de mașini

în numeroase uzine 
constructoare de ma
șini se fac noi lucrări 
de investiții pentru 
mărirea suprafețelor 
dc producție. La U- 
zina de strunguri din 
Arad a intrat parțial 
in funcțiune o turnă
torie cu o capacitate 
finală dc 5 000 de to 
ne piese turnate pe 
an. Această întreprin
dere a cunoscut în ul-

UZINA DE UTILAJ CHI
MIC PLOIEȘTI.

Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești produce o serie de u- 
lilaje pentru marile combi
nate chimice din Pitești, Bor- 
zeșh, Slatina, rafinăria din 
Ploiești, ele.

Anul trecut uzina a fost de
clarată uzină fruntașă pe ra
mură. In trimestrul 1 al anu
lui in curs planul de produc
ție a lost îndeplinit la lofi 
Indicii, în proporție (fi? 101,6 
la sulă la producția globală 
și 102,‘I la sulă la 
marfă.

Exteriorul uzinei 
chimic din Ploiești, 
gerpres A. Pasat).

producția

c/e utilaj 
(Foto A-

relații externe a C.C. al P.C.R.
La plecare, pe aeroportul Bă

noasa, au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-MIzil, Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Rădulescu, Gheorghe 
Stoica. Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, Tosif Banc, Petro Blajo- 
vici, Emil Drăgănescu. Mihai 
Gere, Dumitru Popa. Dumitru 
Popescu, Vasile Patllineț, vice
președinți ai Consiliului dc Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ui C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului do Stal și ai guver
nului, conducători ai instituți
ilor centrale și ai organizațiilor 
obștești.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei.

P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului dc Miniștri. A. A. Gro- 
miko. membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministru al afacerilor 
externe, K. V. Rusakov, mem
bru al Comisiei Centrale de re
vizie a P.C.U.S. și alte persoane 
oficiale.

Au fost dc 
României la 
Marinescu, și 
basadei.

față ambasadorul 
Moscova. Teodor 
membri ai am-

Intr-una din zilele precedente 
am căutat primăvara prin Pe
troșani. Am găsit-o peste tot 
însă primită cu sensibile dife
rențe pe străzile centrale față do 
cele din colonie sau-alto străzi.

Cum arată strada principală 
din Petroșani, strada Republi
cii ? Nimeni n-ar putea tăgădui 
munca depusă și rezultatele fru
moase, vizibile de către oricine. 
S-au plantat și se plantează 
flori, s-a transportat tot pămîn- 
tul și zgura din rigole, parcurile 
și scuarurilc se îngrijesc zilnic ; 
nu se mai văd hîrtiile caro 
împestrițau orașul. Amenajările 
din fața Casei de cultură drsfată 
ochii oricărui privitor. Și. ca o 
consecință a acestor eforturi, 
trecătorul este mult mai griju
liu. Asemănătoare sînt străzile 
N. Bălcescu, Mihai Viteazu. Ion 
Creangă și altele. Dai' dacă ne

timul 
noiri. 
și extinderea ei an ca 
efect realizarea in 
numai opt zile a pro
ducției din 1950, anul 
cînd a început fabri
carea primelor strun
guri la Arad.

O altă uzină care se 
dezvoltă continuu este 
Fabrica de rulmenți 
din Birlad, unde 
intrat

, _  . au
recent in func-

țiune două linii auto
mate cu comandă pro
gram cu care se strun- 
jesc inele de rulmenți 
pentru vagoanele de 
cale ferată. în vede
rea creșterii produc
ției și realizării unor 
sortimente noi de rul
menți au fost create 
noi capacități de pro
ducție și la cea dc-a

și de stat
Pe baza acordului comun din

tre conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Socialiste Ro
mânia și ai Uniunii Sovietice, 
in ziua de 16 mai, la Moscova, 
a avut loc o intilnire intre to
varășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
dc Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului dc Miniștri al Re
publicii Socialisto România, și 
tovarășii Leonid Brejncv. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

La intilnire au participai din 
partea română tovarășii Ilie 
Verdcț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. prim- 
vicepreședinic al Consiliului de 
Miniștri. Manea Măncscu, mem
brii al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului dc 
Stat. Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. șeful 
Secției Relații Externe a C.C. 
al P.C.R., și Teodor Marines-

Plecarea din Moscova
Vineri seara, tovarășii Nicolae 

Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți conducători de 
partid și de stat români au pă
răsit Moscova, plecind spre pa- 

gindim și acestea sînt tot cen
trale. E frumos, orice s-ar spu
ne. Eventualul trecător prin 
Petroșani va fi plăcut impresi
onat (cu condiția să nu se 
Oprească pe podul Maleia și 
să privească matca rîului). Insă 
ce ne-am face dacă acel vizita
tor ar avea năstrușnica idee să 
meargă și în colonie, peste 
calea ferată ?

Acolo, să fim drepți, nu pe 
toate străzile, ar constata cu 
surpriză că probabil gospodarii 
au obosit după eforturile prea 
interjse depuse în centru. Pe 
strada Gării abia acum se ri
dică gunoiul hibernal. Pe stra
da Cărbunelui, ici-colo se ză
resc grămezi de gunoi, iar sa
vura încă n-a fost răspîndită 
dar.roțile mașinilor au grijă să 
o transforme în mici movile. 
Ștrada Nedeii este un veritabil 
drum de țară prin caro mașini
le și-au croit făgaș. La capătul 
acelei străzi se află Jiul. Do 
acolo și pînă la podul de la 
mina Dilja malul sting a deve
nit un adevărat depozit dc gu
noaie care răspîndesc miasme 
fetide. Și in proximitate lo
cuiesc oameni ! Nimic in această 
parte a cartierului nu dovedește 

doua uzină româneas
că de specialitate din 
Brașov.

Importante lucrări 
de investiții se fac in 
prezent și la Fabrici 
de autoturisme Pitești, 
necesare trecerii din 
anul următor la fabri
carea unor noi tipuri 
de autoturisme româ
nești. 

cu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S.

Au participat, de asemenea, 
din partea sovietică tovarășii 
K. F. Katușev. secretar al C.C. 
al P.C.U.S.. V. N. Novikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, A. A. Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. K. V. Rusakov, mem
bru al Comisiei Centrale dc re
vizie a P.C.Ii.S.. sef dc secție 
la C.C. al P.C.U.S,

In cadrul intilnirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă to
vărășească, a avut loc un schimb 
de păreri, multilateral, sincer, 
in probleme de interes reciproc, 
privitoare la mișcarea comunis
tă și muncitorească mondială 
și la probleme ale situației in
ternaționale, inclusiv la sarci
nile luptei pentru nare și secu
ritate in Europa. Părțile au a- 
nalizat. de asemenea, probleme 
ale relațiilor bilaterale dintre 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România și au reafirmat hotă- 
rirea lor de a întări relațiile 
de prietenie sovieto-române.

Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S. 
au oferit un prinz în cinstea 
conducătorilor do partid și de 
stat români.

trie. Pe aeroportul Vnukovo, 
împodobit cu drapelele de stat 
ale României și Uniunii So-

(Continuare in pag. a 4-a)

O La concursul organizat 
duminică dimineața la 
Casa de cultură din Pe
troșani se va vorbi des
pre realizările României 
socialiste. Participă elevi 
de la cele șase licee din 
Valea Jiului.

• Actorii Teatrului de stat 
din Petroșani vor prezen
ta sîmbătă și duminică, 
la ora 20, pc scena tea
trului comedia „Neveste
le vesele din Windsor" 
de Shakespeare.

• Duminică, ora 10, in sa
la bibliotecii Casei ’ 
cultură — șezătoare 
terară cu tema ,,23 Au
gust în poezie".

• Ansamblul folcloric al 
Casei dc cultură prezin
tă duminică spectacolul^

de 
li-

■■■■■■■■■■■■■■

chine, tw
la sfîrșit 
de săptămînă

Și 
cu— 
de 

me-

Re-

..Nuntă in Valea Jiului". 
Cintecclc. dansurile 
strigăturile înlesnesc 
noașterea obiceiurile 
nuntă de pe aceste 
leaguri.

• Ați văzut vreodată
velion in iulie ? Sîntem 
convinși că nu. Deci, nu 
scăpați prilejul să-l vedeți 
sîmbătă. la ora 1730 și 
2030. in interpretarea ac
torilor Teatrului muzical 
din Constanța.

• Confruntarea fotbalistică 
de divizia C dintre Ști
ința Petroșani — Mureșul 
Deva începe mîinc la ora 
10. pe stadionul Jiul.

> Nici o echipă din muni
cipiul Petroșani care ac
tivează in campionatul ju
dețean nu va trece mîinc 
fruntariile Văii Jiului. 
Două din cele patru me
ciuri de duminică dimi
neața sînt derbiuri loca
le. Parîngul Lonea — 
Minerul Aninoasa și Mi
nerul Uricani — Cons
tructorul Lupeni. Celelal
te două întâlniri sînt j 
Preparatorul Petrila — 
Abatorul Hațeg și Mine
rul Vulcan — T.G.C.L. 
Hunedoara.
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în activitatea creatorilor de frumos
Această primăvară, bogată în competiții artistice do cele 

mai diferite genuri, la nivelul creatorilor consncrați sau a- 
matori, prilejuiește întâlniri cu lucrări interesante, de multe 
ori realizate după cerințele arici noastre contemporane. Vi
zitatorul amator, sau expertul în materie, caută, cu prilejul 
acestor confruntări, sensul realizatorilor dc frumos din lo
calitățile Văii Jiului, în direcția dezbaterii temei abordate 
și caută, dc asemenea, să ceparcurgă drumul spre izvorul 
din albia cârbia a fost desprinsă idoca propusă spre 
dezbatere.

Am urmărit spectacole prezentate dc amatori in care 
măiestria interpretativă se îngemăna în mod fericit cu exu
beranța tinerilor interpreți in strădania dc a aduce in lu
mina rampei frumusețea folclorului din cele mai diferite 
colțuri ale țării. Am vizitat expoziții de artă plastică și dc 
fotografii artistice in cadrul cărora am admirat un larg re
gistru de tehnici de execuție și limbaj dc exprimare, dc la 
reprezentări naturaliste, la cele mai îndrăznețe încercări dc 
renunțări la forme. Am identificat în secvențele decupate din 
tabloul diurn, dorința creatorilor de a imortaliza realitatea 
cotidiană la scara prezentului trepidant, am descoperit gin- 
durî izvorîtc din contextul acestui prezent materializîndu-se 
intr-vin echilibru coloristic sobru, toate acestea realizate, fi
rește, din dorința sinceră dc a înnobila spiritul omului 
epocii noastre, pornit vertiginos spre culmile civilizației 
materiale și spirituale.

După ce am redescoperit ritmul viu al jocului din Oaș, 
sau patetismul cîntccului popular din Moldova, după ce am 
revăzut geometria înnoirilor, așternută pc pinza pictorilor, 
și imaginile litoralului incandescent, se naște pe loc între
barea : unde să ne fixăm o intilnire cu folclorul și arta 
populară locală, unde vom descoperi oare, clemente ale 
artei populare locale in cadrul unor lucrări de artă reali
zate dc creatorii noștri ?

Spectacole autentice de folclor ne-au fost oferite dc 
nedeile de un deosebit pitoresc cu care locuitorii munților 
din împrejurimi, au salutat după datină, sosirea primăverii. 
< ilă fantezie și autenticitate in reeditarea obiceiurilor stră
moșești în cadrul acestor manifestări desfășurate într-un 
carusel coloristic fără seamăn.

Dar de ce este posibilă intilnirca cu folclorul loca) nu
mai in cadrul acestor nedei ? Repertoriul formațiilor noastre 
dc amatori cuprinde nenumărate piese din foarte multe 
zone folclorice ale țării, dar o nedeie, o nuntă dc pe Maleia 
sau o suită dc dansuri momirlănești nu au găsit loc dccît 
pc agenda celor caro întocmesc aceste repertorii.

Urmărind cu atenție elementele care stau la baza crea
țiilor plastice prezentate in ultimele expoziții sau caro intră 
in competența obiectelor dc ornarc a diferitelor edificii so- 
cial-culturalc sau chiar industriale, este ușor sesizabilă lipsa 
totală a trăsăturilor artei populare locale.

Cu ani in urmă, la o expoziție organizată la Lupcni, a 
fost prezentat ciclul dc xilogravuri „Retezatul". Ciclul a 
cuprins lucrări in cadrul cărora stilizarea cu ingeniozitate 
a elementelor populare a dus la realizarea unor secvențe de 
o autentică valoare artistică in care concepția și redarea 
intr-o maniera modernă (dar nu modernistă) a permis con
servarea lor artistică pentru o lungă perioadă do vreme. De 
ce nu au perseverat oare plasticicnii noștri pc acest fă
gaș al valorificării artei locale ? Fotoamalorii de la cele 
două cercuri, din Petroșani și Lupeni, cutreieră toată țara 
docupînd din peisajul nostru secvențe de o rară frumusețe. 
Mai puțin au discutat, însă, la ședințele lor dc lucru po
sibilitatea pornirii unei acțiuni chiar pentru imortalizarea 
unor cadre din frumoasele obiceiuri ale băștinașilor, valo
rificarea documentaristică și artistică a minunatului port 
momiriir ■ ^c atit de variat pentru cele patru anotimpuri.

Impunătorul edificiu dc cultură din Petroșani — Casa 
dc cultură a sindicatelor — a fost decorat in interior cu 
lucrări de artă executate in mozaic, intarzia, în lemn și 
metal. Pe suprafețele apreciabile acoperite de aceste lu
crări, nici urmă de element decorativ intilnit in tapițeria 
sau cusătura momîrlănească. Și dacă ne gîndim că numai 
cu un veac în urmă pe aceste locuri ciobanii, imbrăcați în 
straiele lor pitorești, „tunau” pe Jiu în jos turme de mi
oare, ca să nu mai vorbim de vreun alt tablou folcloric care 
putea să servească drept sursă de inspirație.

La cîteva blocuri noi din Vulcan au fost folosite plăci 
ornamentale exterioare, la alte blocuri din Lupcni decora
ția arhitecturală a fost țomplctată cu ceramică arsă. Din 
păcate, în cele două cazuri se poate constata la prima ve
dere că autorii lucrărilor de care aminteam nu au cunoscut 
arta populară locală nici măcar din fuga mașinii. In orice 
caz, înclinăm să credem că nu au avut prilejul să admire 
măiestria și dibăcia cu care oierii de odinioară și-au cioplit 
și sculptat casele lor la Cimpu lui Neag.

Ținînd seama de ritmul intens de dezvoltare indus
trială a Văii Jiului și de faptul că cea mai mare parte a 
localnicilor s-a încadrat în activitatea industrială, renunțînd, 
în cadrul unui proces firesc, Ia producerea frumosului popu
lar cu caracter loca), valorificarea frumosului existent deja, 
la nivelul criteriilor esteticii noastre socialiste, revine ge
nerației actuale de creatori de valori artistice din Valea Jiu
lui, indiferent la ce nivel de plămădire a artei se află.

Tiberiu KARPATIAN

j:
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ca altădată...
ani mers alăturea 
în noaptea ploii înstelate 
cind adormiseră înlănțuiți 
pe razele de cer câztnd 
din albă marea lunii 
în sfere vîrcolacii,,.

cozutâ-a fost atunci
din muntele feeric o stea — 
iubire luminoasă, un fulger 
de beție arzătoare 
și-a fost murit neant de dor...

și ca demult, ca altădată și mereu 
un sclipet abătut fugar 
din bolta — orgă de lumini cadine 
peste regina floare a nopții 
ne cheamă glasurile-n cor 
să tulbure tăcerea albă 
inlănțuite-n tainicul fior...

Costinel COSTIN
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poșta literară
Gheorgbe Mischi Ignat, Vulcan : Evocarea „Foștii mei colegi” e deplasată, la un an după ter

minarea școlii generale. Prea multe amintiri la virsta pe care bănuim că o aveți.
Gbeorghe Bozu, Petroșani : In „Interviul cu Rică" sint și lucruri bune caro se pierd însă în no

ianul expresiilor argotice prea șocante. Reveniți cu alte lucrări.
A. E. Vulcan : Răutățile pe seama profesorilor, amînă-le pînă vei avea virsta necesară spre 

a-i putea judeca.
Comeliu Croitoru, Bănița : încercarea „Sfîrșit de iarnă” nu trădează nici un fior Jiric relevabil. 

Poezia nu echivalează cu versificația.
Iuliana Kovacs. Uricani Ce virstă aveți ? Dacă sinteți elevă la școala generală, poezia „Primă

vara”. merge. Dacă nu, atunci e prea puțin și vă rugăm să citiți răspunsul către C. Croitoru. Să mai 
vedem .și alte lucrări.

Bloaje Constantin, Fetești : Ne scrieți (in ortografia care vă aparține) • „Vam cerut un răspuns / 
Dragă redacție / Mă țineți in piept / Dumneavoastră cel de la redacție / Vintul suflă rece / Adus 
de dunăre / Vintul răsfoiește filele de la ’ ' ■ • -
Pe un colț de steag să-mi-le pun / Sau să 
moașe / Vă e greu să scriți / Doar cîteva 
bule”. Am citat (vai!) integral ultima dv. 
cazna la care i-am supus. Doriți adevărul ? 
pări. Cu îndemnuri de bine,

caiete / Caietele cu ale mele versuri. / De ce nu pot ? / 
mi-lc string I Pe o carte cu copcrți noi / Cu litere fru- 
cuvinte / De bucurie sau de-ntristarc / Adevărul îmi tre- 
scrisoarc, cerîndu-ne scuze din partea cititorilor pentru 
Tală-1 I Lăsați-vă de „poezie* .și dedicați-vă altor preocu-

Constantin PASCU

î cîntecul acela
I

e soarele
In jurul lui era numai apă. Și el era uq duh. Și toate 

picăturile treceau prin ol dincolo dc el șl nu se mai sllrșeau, 
și nu se mal sllrșeau.

Ar li vrut să-șl lase-n el culoarea, să și-o Impregneze 
în carnea lui șl-n oasele lui, să știe și el ce culoare are apa.

„Ce culoare are apa f"
„E străvezie", s-a gindil și-a văzul prin el, dincolo de el. 

Era apă I Dar cineva îl săruta pe frunte, II deseînta.
Era un șarpe și l-a lăsat să-și înfigă dlnjli in pupilele 

lui. Doamne, ce otravă binefăcătoare avea I
In apa lui venise și cerul și nu mai pricepea unde e — 

în ceruri, ori pe ape.
Și se iăcuse noapte șl n-a știut in care sica s-a scăpărat 

și steua și-a revărsat deodată pletele luminoase.
Dimineața și apa și cerul cînlau, și el era în soare și-abia 

atunci a priceput că nu soarele acela e cînlccul, ci cînlccul 
acela c soarele.4

/VSV.W.*.W.W.V.SW.-.W.W.WA/.V.V.’AWAV.V.V.-.%WV.

Valeria ZAMFIR

„abatajele fanteziei
înlr-una din serile trecute, 

aula Institutului de mine din 
Petroșani era plină cu stu- 
denți, veniți la premiera spec
tacolului „Abatajele fanteziei1* 
realizat de colegii lor, artiști 
amatori, caro s-au pregătit mi
nuțios pe parcursul mai mul
tor luni în vederea acestui 
eveniment.

Rumoarea sălii s-a stins o 
dată cu ridicarea cortinei. Pe 
scenă se afla orchestra studen
țească formală din Robert 
Csibula (claviton), Gigi Do- 
brin (chitară solo), Puiu Sălă- 
jan (chitară armonie), Ladislau 
Kovacs (chitară bas) și Gheor- 
ghe Ferenczi (baterie).

Apoi acordurile metalice ale 
clavilonului și chitarelor elec
trice au inundat sala, declan- 
șînd la fiecare nouă melodie, 
o atmosferă tinerească, explo- 
ziv-admirativă, argumentată cu 
fluierături (prietenești, evident) 
și bisuri. Iată-1 pe primul solist 
(în ordinea prezentării), 
dentul Dan Scorușcanu 
cu o voce cam nesigură 
dc vină și tracul), interpretea
ză cîteva melodii dc succes, 
fiind cu generozitate aplaudat 
do colegi. La apariția pe scenă 
a inginerului Nelu Gogoașe. 
sala reacționează cu aplauze și 
încurajări directe, dovadă că 
solistul este cunoscut și apre
ciat de studenți. Dezinvolt, cu 
o voce puternică, plăcută, Ne
lu Gogoașe este bisat de mai 
multe ori dc public, caro a 
participat activ la strădaniile 
lui și ale orchestrei, fredonind 
și bătînd ritmic din palme. Un 
alt interpret dc muzică ușoa
ră, inginerul Radu Balogh, cu 
un timbru cald, baritonal, cu 
melodii din repertoriul Beat- 
les-ilor este ovaționat pentru 
felul personal în care interpre
tează, pentru degajarea și ex
presivitatea mișcărilor și chiar 
pentru buna pronunție engle
zească a textiflui.

Ultima solistă de muzică u- 
șoară este Mircla Dimăncescu.

slu
ta re, 

(c

a
Repertoriul ci bogat și variat, 
vocea originală și nuanțată au 
cîștigat do la început publicul 
care abia a lăsat-o să pără
sească scena, după nenumăra
te bisuri și chemări la rampă.

După muzica ușoară a urmat 
piesa într-un act „Fără cartu
șe Max11 de Nelu Ionescu, în 
interpretarea lui Aurel Mcza 
și Tiberiu Miclea. Din păcate, 
piesa nu s-a bucurat de primi
rea meritată datorită unor gla
suri ostile de la balcon și din 
ultimele rînduri care au creat

un reușit 
spectacol

studențesc

o atmosferă de minimalizare 
(ca să nu zicem de batjocură) 
a eforturilor celor doi studenți. 
Poate și din cauza aceasta in- 
terpreții au jucat mai sec, fără 
nuanțe, cu vocea stinsă. Ori
cum, alegerea acestei piese, 
strădania pentru descifrarea 
textului, nu tocmai ușor de pă
truns, faptul că regia aparți
nea chiar celor doi interpreți, 
toate aceste dovezi evidente 
ale prețuirii pe care Aurel Mc
za și Tiberiu Miclea o acordă 
teatrului de cca .mai bună fac
tură, meritau din plin aplau
zele studenților. După cite 
știm, anul trecut institutul in
vita artiști dc la teatru! lo
cal care să lucreze cu studen
ții piese de mai marc întindere 
și cu ele se realizau spectaco
le dc sine stătătoare. Se pare 
că acest pbicei a fost abando
nat poate și din cauza insuc
cesului avut la Cluj la un con
curs teatral studențesc cu piesa i 
„Cind vine barza" de Roussin, 
în regia lui C\ Dicu, criticată de

juriu din cauza frivolității sa
le. Totuși obiceiul invitării ar
tiștilor profesioniști ar trebui 
reluat pentru rcactivizarca miș
cării teatrale de la institut 
mișcare ce se bucură în alte 
centre universitare, de o deo
sebită încurajare.

în partea a doua a spectaco
lului au fost prezentate mo
mente vesele, din nou muzică 
ușoară, apoi jocuri populare în 
interpretarea formației de dan
suri instruită de Tgnat Ion. Au 
fost prezentate un joc momir- 
lăncsc și o sîrbă oltenească 
destul do bine pregătite. To
tuși sala n-a reținut din tot 
spectacolul dccit muzica ușoa
ră, care, trebuie să recunoaș
tem, a fost punctul forte al 
acestei manifestări artistice. 
Ținînd seamă dc acest fapt, 
realizatorii spectacolului tre
buiau să prezinte în prima 
parte dansurile populare, glu
mele și eventual piesa, iar în 
a doua parte muzica -ușoară 
spre a exista o gradare potri
vită a valorilor și spre a ține 
atenția publicului mereu trea
ză.

Pentru realizarea spectacolu
lui, care are meritul de Q re- 
vitaliza mișcarea artistică stu
dențească din Petroșani, tre
buie să felicităm pe toți inter-, 
preții precum și pe regizorii 
studenți: Tiberiu Miclea, Au
rel Meza și Stelian Vintilcscu.

P. CONST.

• i

pentru publicul
'Aclamat cu frenezie, arlis - 

tul emerit Alexandru Grozu- 
ță, care se bucură dc 
mare popularitate în rin- 
dul iubitorilor muzicii 
populare românești, a in
terpretat la Costești, la ce
rerea publicului, „Lele de la 
Orăștie”. Cu greu mi-am fă
cut apoi loc printre admira-

V CveX'-Ji- .

b

105 ani (le la moartea lui

simion bdrnuțiu

lori rugîndu-1 să adreseze 
un cuvint publicului din Va
lea Jiului. Maestrul a răs
puns cu multă amabilitate :

— Ce doresc publicului 
din Valea Jiului ? Doine și 
cînteceApoi, după o scur
tă meditație : Și veselie !

Ion M.

Născut în anul 1808, Simion 
Bărnuțiu a fost un luptător ne
obosit pentru cauza românilor 
din Transilvania. Printre con
ducătorii revoluției de la 1848 
a românilor din Ardeal, el ..se 
distinge ca un orator eminent 
și un erudit cunoscător al 
principiilor dc drept cu caro 
va motiva pe plan teoretic 
lupta națională. în discursul 
rostit în catedrala din Blaj la 
2/14 mai 1848, Bărnuțiu argu
mentează istoric, juridic și so
ciologic starea românilor din 
Ardeal, aruneînd o privire a- 
supra viitorului luminos al a- 
ccstei națiuni. Păcat însă că disi 
cursul a fost scris și rostit în- 
tr-o limbă excesiv latinizată și 
că uneori oratorul a alunecat 
în șovinism.

După înfrîngerea revoluției, 
Bărnuțiu a emigrat în Italia 
făcînd studii de drept în ora
șul Pavia (studii similare mai 
făcuse Bărnuțiu cu ani înainte

Sibiu și Vicna). în 1855 el 
stabilește la Iași unde devi

ne primul profesor dc filozofie 
și drept public de la universi
tate. Adopt al domniei lui A- 
loxandru Ion Cuza. Bărnuțiu 
S-a ridicat împotriva aducerii 
unui domn străin la cîrma ță
rii.

Gîndirea filozofică a lui Băr
nuțiu eliberată dc sub tutela 
teologiei, pornea de la ideile 
lui Immanuel Kant. în lucră
rile sale putem distinge un c- 
fort de depășire a agnosticis
mului, o restrîngere a aprioris
mului. o netă opoziție față do 
ideile creaționistc și finaliste. 
Bărnuțiu îndreaptă argumen
tele sale spre apărarea și mo
tivarea libertății, respingerea 
structurii feudal iste a socie
tății românești din acel timp 
(dovadă și entuziasmul eu care 
salută reformele antifeudale 
realizate de domnitorul Alexan
dru Ion Cuza), susținerea drep
tului sfint a) fiecărui popor la 
viață statală independentă in 
cadrul unei forme republicane 
de guvernămint. Printre ope
rele sale principale amintim i 
..Raporturile românilor eu un
gurii și principiile libertății 
naționale", „Dreptul public al 
Românilor", -Pedagogia’1, ..Psi
hologia empirică și logică" etc.

Multe din ideile salo nu .nai 
pol fi susținute astăzi (și ele 
au fost respinse chiar în tim
pul vieții cărturarului) dar ne 
rămin ca o moștenire prețioa
să cele situate pe poziții ra
ționaliste, iluministe și anticle- 
ricalc.

Simion Bărnuțiu a murit în 
anul 1864. lăsînd in urma sa 
pilda unei vieți dedicate cau
zei lilx'rtății și propășirii na
ționale.

la 
se

Norii plumburii acopereau 
crestele bătrînului Paring. 
Din cind în cind, văzduhul 
era brăzdat de șerpi uriași 
de foc. Urmau apoi tunete 
puternice do parcă se cutre
mura pămîntul. Era o întu
necime de nu-ți vedeai de
getul, se auzea doar vuietul 
văilor, iar pădurea fremăta 
a neliniște. începuse să plouă 
cu stropi mari și reci...

...Cind ieșise din ultimul 
tunel, îl îmbrățișă un vînt re
ce și puternic care-1 răsuci 
pe loc. Ploaia îi biciui fața 
fără milă. își strînse mai 
mult surtucul pe corp, își a- 
coperi fața cu o mină și îna- 
intă pe firul liniei forate. Nu 
făcu nici o sulă dc pași și 
abătindu-se puțin dc la linia 
forată, so împiedecă de o les
pede de piatră. în ’’
simți o lovitură la

îl privi speriat apoi începu 
să-i vorbească : „Ce-i cu tine, 
unde-ți este stăpînul ?“. Cii- 
nelc se arătă și mai insistent, 
în ochii lui roșii, sticloși, se 
citea parcă implorare. Canto
nierul se lăsă condus de ani
mal. Afară, cîinele începu să 
fugă pe lingă linia ferată. 
Din cind în cind, se întorcea 
la cantonier lătrînd, cerîndu-i 
parcă să se grăbească. Deo
dată dispăru. Cantonierul nu 
mai știu încotro să mai mear
gă. După cîteva clipe îi auzi 
parcă lătratul. Nu reuși să 
se dezmeticească bine cind se 
trezi iar-cu cîinele lingă el. 
Urmă din nou calea indicată 
de animal. Coborî pe o vi-

cădere 
v ______ __ timpla

dreaptă, apoi se rostogoli în 
vale. Se lăsă moale și o plasă 
neagră îi împăienjeni ochii. 
O căldură nefirească ii cu
prinse corpul și... totul se 
întunecă. Nu-și dădu scama cit 
timp trecuse. Simți cum ci
neva il trase dc haină, de 
ureche. Deschise ochii și par
că din străfundurile pămîntu- 
lui auzi lătratul cîinelui.

— La canton. Bujor, la can
ton.

...Șuvoaie mari de apă i se 
rostogoleau de ‘ ’ ’
Stropi reci i 
ța. Se 
lespezi mari de piatră, 
creștea. Mai ora pînă la el un 
metru, o jumătate de metru. 
Acum i-a ajuns la picioare, 
la glezne. încerca să se fe
rească din calea apei. Nu 
putea, nu avea unde, picioa
rele nu-1 mai ascultau. O 
frîntură din lemn se izbi de 
piciorul rănit. O durere ascu
țită ii săgeta corpul. Căzu din 
nou într-un leșin adine.

...La canton, cîinele sări 
pe clanța ușii, lătrînd și 
schelălăind. Furtuna parcă se 
mai întețise. Cantonierul des
chise ușa și, o dată cu ciinc- 
le, vintul puternic îi izbi fa
ța. Bujor se aruncă spre can
tonier lătrînd, apoi il prinse 
cu gura de haină trăgîndu-1 
spre ușă. Stăpînul cantonului

? la picioare. 
__  ii loveau fa- 
prăvălcau bolovani, . , ...» Apa

sehiții
roagă pe firul unei cascade 
și cercetă în amănunt fie
care colțișor. Nu găsi nimic. 
Cîinele dispăru din nou. 
Acum auzea mai bine urletul 
lui. Făcu o săritură și ajunse 
po malul piciului care acum 
devenise periculos. Se apropie 
de cîinc. îl găsi lingă stăpî
nul său trăgîndu-1 de haină. 
Acesta însă nu mișca. Valu
rile repezi de apă îi treceau 
peste picioare.. Cantonierul iî 
cercetă fața și observă cî
teva Dete do singe pe frunte. 
II ridică încercînd să-l pună 
pe picioare. îl scutură de eî- 
teva ori. Nu-i răspunse'. îl 
așeză din nou pe spate Bu
jor se învîrtea în jurul lor. 
lătrînd. încercînd parcă să le 
vină în ajutor Cantonierul 
il luă pe rănit în spate și înce
pu să urce. Se poticni de cîteva 
ori do ora cit pe aci să cadă. 
Ajuns la linia forată, se grăbi 
să parcurgă cît mai repede dru
mul la canton fiindcă se apro
pia ora cind ^buia să ’ ină 
porsonah'i do București O? 
nu trec,,<:'' nwit

La canton îl întinse 
accidentai pe podea și 
cenu să-i facă respirație ;

tința. Cantonierul luă telefo
nul.

— Aici canionul 407. anun
țați vă rog o salvare că am 
un accidentat grav, l’e linie 
totul este în ordine. Da. o să 
fac o nouă verificare. Vă rog 
anunțați... Este vorba de via
ța unui om. Nu știu cine 
este. L-am găsit intr-o pră
pastie cu ajutorul cîinelui 
lui. Cred că este un cioban 
de prin Paring.

...Era o zi însorită de pri
măvară. La cantonul 407 bă
tu- sfios la ușă un tînăr că
ruia abia îi mijea 
Salută respectuos și 
dresă cantonierului :

— Dumneavoastră 
cantonierul, baci Nicolae ?

— Eu măi flăcăulc. Ce vini 
te aduce pe aici ?

— Am venit să vă mulțu
mesc pentru că 
noaptea aceea cu 
mi-ați salvat viața.

— Tu erai ? Nu te mai cu
noșteam. Atunci a fost noap
te... Dar cu oi inele ce este ? El 
te-a salvat. Dacă nu era cl_. 
Deștept cîine. E o comoară la 
casa omului.

Tînărul își pironi privirea 
în podea. Cind il privi pe 
cantonier acesta văzu cum 
două lacrimi mari i se rosto
goleau pe obrajii trandafirii.

— Dar cc-i cu tino, de ce 
plingi ?

— Bujor a murit, s-a 
bolnăvit și nu am putut 
salvez. L-am ingrooat 
poalele munților Paring, 
colo a rămas o părticică 
viața mea... Dar o să 
altul...

Cantonierul îl bătu priete 
nește pe umăr și spuse...

— Mai eaută-mă cind treci 
pe aici. Ești un băiat bun...

— O să vă caut...
— Dar do unde ești 

le?

mustața, 
i se a-

sînteți

atunci, in 
furtună,

îm- 
să-1 

la 
A 

din 
cresc

flăcău-

De prin părțile Sibiu

ue 
în- 
rti- 

fieială. Ii turnă puțină apă in 
gură și bolnavul îsi reveni 
pentru cîteva clipe, oftă, a- 
poi își pierdu din nou cunoș-

lui.
— Să fii sănătos și 

griiă cum umbli noaptea.
Flăcăul salută respectuos, 

iar cind ieși din canton fluie
ră. Apăru un cățel alb ca 
spuma.

— Hai Bujor să plecăm, 1 
se adresă stăpînul.

Flaviu ISTKATE

să ai

iu'ZZ
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Centrul si strada

(Urmi* din pag. 1)

CU
A

SIMBAtA 17 MAI

mărginașa
< â a lust și este o campanie de 
înfrumusețare.

Pe străzile Cărbunelui, Gării 
și Mihai Emincscu circuli zeci 
și zeci de mașini care ridică 
nori de praf. I.G.C. Petroșani 
posedă cît ova autocisterne care 
stropesc străzile. Privind stră
zile amintite mai sus și ine- 
A'indu-ne cu praf, no gindcam 
de ce nu sc stropesc și ele 
o dată — de două ori pe zi. 
Pentru că ar merita. In acel 
• artier aspectul unei șjrăzi este 
diferit do cea carc-i o vecină, 
ha mai mult, una și aceeași 
Stradă iți oferă priveliști dife
rite. Așa este Cuta Vodă : por
țiunea dintre Aurel Vlnicu și 
Cărbunelui pare a fi în repara
ție. deși nimeni nu face nimic. 
N" ’ ii cîțiva copii se vită în 
gropi adinei acoperite cu ra
muri.

Am fi nedrepți dacă n-am 
aminti slrăzi frumoase, curate 
și îngrijite Așa sînt Împăratul 
Traian. Gh. Doja, Radu Șapcă, 
Micn Kl< in. Arâdanilor. Trc- 
cind pe acestea, aproape fără 
să \Tci arunci o privire prin 
curțile caselor. Zărești straturi 
caro sînt stropite cu atenție, 
flori caro formează parcuri 
miniaturale, pomi înfloriți și 
trotuare amenajate prin munca 
unită a oamenilor. Așadar, deo
sebirile nu sînt numai intre 
centrul orașului și străzile late
rale. ci .și între aceste străzi și 
altele vecine, din cadrul acelu
iași cartier. Avem o bănuială • 
nn cumva aceste contraste sînt 
datorate și spiritului gospodă
resc al locuitorilor ? Fără în
doi.dă că asa este. Acolo undo 
există un organizator plin de 
inițiativă, și vedem în acesta 
deputatul, cetățenii sînt antre
nați în diverse acțiuni obștești.

O revelație este strada Dacia. 
Pe o porțiune a fost săpat un 
șanț, probabil pentru scurgerea 
apelor pluviale. Pămintul re
zultat a fost scos in stradă, 
acolo se găseste și acum, sub 
formă de bolovani împietriți. 
Cmo o fj făcut lucrul doar pc 
Jumătate ? Strada aceasta a su- 
fer’t mult r>e n-’-droot, no spu
nea tovarășul E. Tomulescu, 
vicepreședintele Consiliului 
jxipular municipal Petroșani. 
Mașinile de marc tonaj ale. șan
tierului T.L.H.S. nu au rospec- 
t- 1 traseul indicat, au stricat și 
au umplut cu pămînt mai multe 
străzi. Normal este ca tot șanti
erul să fio acela care să ame
najeze a stricat. Insă acest 
lucru încă nu s-a îndeplinit. După 
cîțiva pași strada are un alt 
aspect ■ flori. arlx»ri îngrijiți, 
iarbă «semănată, bănci pe care 
te poți așeza la umbră. Bunii 
gospodari, oameni care au un 
ridicat simț al ordinei și frumo
sului. sînt ușor do recunoscut 
pe coi cîțiva metri pătrați din 
fața locuinței si-an amenajat 
grădini înfloritoare. Dar același 
lucru l-au făeut și în stradă. La 
marginea coloniei se află un loc 
viran pe care stau înfipte două 
porti fotbal. Doar cu puți
nă muncă, dar mult suflet și 
inițiativă, ar putea fi transfor
mat fie într-o bază sportivă 
pentru 1 merii do aențo. fie în
tr-un frumos parc. Prin muncă 
patriolică șj cu sprijinul Con- 
siln’lnî popular municipal s-ar 
face un lucru frumos, util și 
foarte h>nn nlasat. Pină cind 
sc va găsi cineva care să ac
tivizeze cetățenii, caii sau alte 
patrupede domestice vor paște 
în liniște și nederanjate.

Razele sportive și locurile de 
joacă pentru copii sînt chestiuni 
care merită să fie tratate cu 
atenție și multă seriozitate. Tn 
lipsa unui teren de sport, co
piii din Aeroport bat mingea 
pc zonele verzi. Dar locurile 
amenajate pentru copii! In ju
rul blocurilor de pc Vasile 
Boaită nici pomeneală de așa 
ceva. Parcă ar fi construite pe 
aridul podiș hispanic. In multe 
locuri din Lupeni copiii pină 
la 6 ani pot fi văzuți jucindu- 
se prin boxele de depozitare a

gunoaielor. Nimeni hu poate ex
plica originea inerției care îm
piedic* începerea lucrului. Pen
tru că alături de I.G.C., între
prinderi și instituții, locuitorii 
pol da un ajutor substanțial 
pentru ca copiii lor să aibă, in 
sfirșit, spații adecvate.

Apa trece... 
gunoaiele rămîn

Orașele străbătute de riuri 
sini avantajele intr-un fol și 
dezavantajate intr-altul (pentru 
că au mai mult de lucru). Cu 
mai multă imaginație albia 
unui riu cum este Maleia ar 
putea deveni de nerecunoscut 
S-ar putea face mici cascade, 
pietrele ar putea fi aranjate 
intr-o anume ordine, intr-un cu- 
vint să nu mai arate ca acum. 
Comitetului municipal U.T.C. 
i-a revenit sarcina unei ame
najări mai aspectuoase a rîu- 
lui Malcia. Dar nu s-a făcut 
nimic, matca rîului este așa 
cum o știm cu toții de ani în 
șir Măcar în jurul podului să 
fi făcut ceva. însă totala lipsă 
de interes pe care au demon
strat-o pină acum o observăm 
zi de zi. Terenul din spatele 
cartierului Carpați trebuia să 
fie transformat intr-un parc. 
Abia acum au început, timid, 
lucrările prin muncă patriotică. 
Să nu uităm că acea parte a 
orașului se vede din tren, adică 
echivalează intr-un fol cu stra
da Republicii. Ce spune I.G.C. 
Pr'<'-c» nni de starea în care sc 
află terenul din spatele bară
cilor din același cartier Car
pați ? ?

O

Contrastele dintre străzile 
centrale .și cele mărginașe sînt 
evidente. De undo provin ? Fă
ră îndoială că dintr-un inte
res scăzut pentru ele. între
prinderea de gospodărie comu
nală. in marc și-a făcut dato
ria. Numai printr-o colaborare 
intre I.G.C. și cetățeni se pot 
obține rezultate fericite. Do la 
deputat i se așteaptă un spirit 
de inițiativă mai ridicat, ci să 
activizeze cetățenii. *=ă explice 
oamenilor că ceea ce fac fac 
pentru ei. Credem că diferen
țele dintre o stradă și alta sc 
ctn’nr-^a’ă si acestui fapt

Tovarășii E. Tomulescu si T. 
Sodolescu au confirmat dîndu- 
ne cîtova exemple : deputatul 
Emil Muru s-a ocupat foarte 
puțin do aspectul străzilor pc 
care le roorezintă. Tată do ce 
pc strada Cărbunelui se găsesc 
nereguli în stingă si-n dreapta. 
Tn situații puțin diferit0 sînt 
străzile Aleea Florilor (deputat 
Nicolae Delîoreanu) și Viitoru
lui (deputat Mihai Enache). 
Doar în cartierul Aeroport am 
văzut cu cîtva timp în urmă, 
pe strada Independentei, ilustra
tivă în acest sens, locuitorii ie
șit i în grupuri pentru a da un 
asnnct «likut împrejurimilor 
blocurilor.

Ar fi absurd să se creadă că 
noi cerem ca fiecare stradă să 
fie asemănătoare ou strada Re
publicii. dp pildă. Tn. unele lo
curi sîn.t posibilități concrete 
mai modeste. Tnsă normal este 
ca pretutindeni să c<* vadă mi
na omului, dorința do p trans
forma un loc viran într-un. 
parc cochet. Oar° rnrMenîa si 
snî’*’‘tu] ordinei trebuie să se 
vadă numai în centru ? Pentru 
că mașinile salubrității so fac 
așteptate prea mult, cetățenii 
au transformat Jiul si Maleîa 
într-un depozit ad-hoc pentru 
gunoi. E o stare do lucruri a- 
normală pe care T.G.C. Petro
șani ar trebui s-o soluționeze 
cît mai degrabă.

Pe fiecare stradă trebuie să 
se vadă curățenie și ordine, 
străduința pentru un aspect 
plăcut. Este adevărat că cen
trul se bucură în toate orașele 
de atenție deosebită. Dar. res- 
pectînd proporțiile, și așa nu
mita .periferie” merită oste
neală de la edili și de la locui
torii oi.

Țara cantoanelor a trăit 
miercuri seara drama unei ln- 
fringeri pe care n o prevedea 
înaintea meciului nici col mai 
sceptic lielvct Inimoșii lui Bai
lable, caro 1 îngenunchi.iseră 
tu .’—0 pe Eusebio la cl ata
șă, nu fost obligați do tricolo
rii noștri să depună armele in 
fața propriilor suporteri

Siriu această avancronică cu 
gindul la Lausanne. Mă gin- 
des i-ă a fost prea frumos... 
să poată fi adevărat. Ce minu
nați au fost miercuri seara re
prezentanții in Alpi ai fotba
lului românesc Aș vrea să 
cred că duminică cei 176 de 
divizionari A (și rezervele), 
care se avintă in focul celei 
de-a’ 25-a etape a campionatu
lui, vor juca și ei cu Rindul 
la Lausanne, la acea seară de 
miercuri care a adus fotbalu
lui nostru una din marile lui 
victorii. Și dacă ar fi asn, jo
cul cu balonul rotund nu va 
avea miinc docil de clștigat.

In Capitală sc intilnesc cei 
doi „D" din apărarea naționa
lei noastre : Dan și cu Del ca- 
nu. Dar ci nu vor mai fi ală
turi ca miercuri seara, ci sc 
vor afla față in față. Inghițiți

de al nouălea val, i arc a fost 
valul Argeșului, giulcștcnii le 
vor pune o întrebare încuie
toare studenților ieșeni. Numai 
așa Rapidul ar mai putea spe
ra să- i ajungă din urmă pC

Dinamo Bacău — .1 ‘ Craio
va, meci fără pretenții, fără 
istorie, fără miză. Ambele e- 
chipc au locuri modeste la ju
mătate de clasament, unde nu 
bintuie furtuni, așa că bfică-

campionalul, Progresul nu are 
sorți de a... progresa la Arad.

I i Cluj si' Intilnesc egalii 
din etapa trecută ai bancari
lor buetu (< ni in Capitală cu 
egalii dinamoviș! ilor băcăuani

Avancronică fotbalistică
ut Iști.

1n Trivalc, miroase tot mai 
puternic a flori do prun și do 
cais. Crișnl vine la Pitești... 
repede dar Argeșul va fi... vi
jelios. Dacă așa vor sta lucru
rile, îl văd pe nea Titi Teașcă 
trîntind de pămînt căciulită 
lui de schi și-l aud spunîn- 
du-lc lui Barbu și Dobrin e<? 
mai lucruri minunate o să fa
cem împreună.

Internaționalii lui Bazil Ma
rian vor face o schimbare brus
că de altitudine ; din munții 
Al pi la Marea Neagră. Dacă 
le va prii briza mării, razele 
Farului \or lumina tot mai 
slab, apropiindu-se de acelea 
ale lanternei.

nanii au toate șansele să vadă 
fotbal frumos.

Vagonarii arădani, caro au 
încurcat multe ițe in acest sfir
șit do campionat, joacă miinc 
la București, cu Steaua, care 
a cîștigat in clapa trecută la 
Oradea. Poale că Vagonul... 
Dar nu, minuni in lumea asta 
nu văd a sc mai face.

Cealaltă arădeană, U.T.A. 
care a pierdut două conscculi 
vo, cu Vagonul și cu Politeh
nica, îi va avea ca oaspeți pe 
bancherii bucureșteni, cam 
„ieftini” la puncte pină acum. 
Reintrarea lui Oaidă și Matei 
va da un plus de agresivitate 
atacului bucureștean, dar cum 
U.T.A. dorește cu orice preț

pe terenul din Bușteni, înain
tea «apropiatei sesiuni (Ir exa
mene univ< rsitare. studenții vor 
încerca să ia miinc un ,.acont”. 
Iar Petrolul...

Jiu] susține miinc al doilea 
meci consecutiv afară ; la Tg. 
Mureș. Echipa lui Ozon joacă 
bine in deplasare. La București, 
cu Dinamo, a pierdut la limită, 
1-0, intr-un meci plăcut. Jiul 
a mai adus puncte din depla
sare și nu-i exclus să mai a- 
ducă. Mureșenii nu uită insă 
acei 3—1 cu care au pierdut 
In tur la Petroșani.

★
Tn diviza C, lupta pentru șe

fia seriilor e aprigă. Se știe că

in etapa trecută Știința Petro 
șani a pierdut la Zlalna, la
mare luptă, in condițiile pc
caro le cunoaștem, iar Minorul 
Lupeni a fost învinsă cu 3—0 
la Anina. Miinc, favoritele 
noastre joacă acasă, în timp 
ce rivalele lor — in deplasa
re.

Cu o victorie in fața Mu 
roșului Deva, in cazul normal 
că Minaurul va pierde la Călim, 
Știința se va distanța la două 
puncte do urmăritoarea sa, o- 
vans pe caro l-ar putea men
ține pină la finele campiona
tului.

La Lupeni se deplasează 
Furnirul Dota de la care Ani
na a luat două puncte prin 
contestație. Victoria gazdelor 
nu se pune la îndoială.

★

Cele patru intilniri din cam 
pionului județean, programate 
inline in Valea Jiului, la Lo- 
noa, Vulcan, Uricani, Petri) a 
sînt ușoare pentru gazde, caro, 
practic, nu le pol pierde.

Dumitru GHEONEA

17,00 Aspecte dc la Campio
natul Mondini de Dirt 
Track. (înregistrare de 
la Stralsund — R.D.G.).

17.30 Telex Tv.
17.35 „Pe plaiurile ciocîrliei". 

Emisiune muzicală in 
interpretarea copiilor, 
(fnferviziunc).

18,05 „Student-cliibO scară 
la Casa dc Cultură a 
Sludcnțllor din Bucu
rești.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Anotimpurile. Spectacol 

prezentat dc Ansamblul 
folcloric al Casei dc 
Cultură din Vlșeu — 
Maramureș.

19,50 Desene animate. 
20,00 Teleenciclopedia.
2!.00 Monografii contempora

ni*. „Insularii" — film.
21.20 Un interpret de odini

oară al muzicii popu
lare : Theodor Zavaidoc,

21.35 O oră cu Ufrcd Hit
chcock. „Am văzut cu 
ochii mei".

22,25 Publicitate.
22.30 Vreți să m- niîlnim 

sînibâtă seara ? (III)
23.05 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea omisiunii.

REDRESAREA
(Urmare din pag. 1)

mani tisturi dc acest gen care 
prejudiciază bunul mers al pro
cesului dc producție.

Din convorbirea avută cu to
varășul Andrei Colda am re
ținut și un alt aspect legat dc 
cele relatate: șefi do brigadă 
pricepuți, care se dovedesc ca
pabili în exercitarea meseriei, 
cum sînt Nicolae Burdea, loan 
Baciu, Ion Cojocarii, Clement 
Bîrluț, Gheorghe Coarna și alții 
nu sînt consultați nici de că
tre corpul mediu tehnic și nici 
do către conducătorii tehnici ai 
zonelor și inginerii șefi dc 
schimb în rezolvarea diferite
lor probleme cc se ivesc la lo
curile de muncă. într-un anu
mit moment. Ori aceasta nu c 
o situație normală. Nu sîntem 
do acord, însă, nici cu faptul 
că mai toți șefii de brigadă 
trădează deficiențe în cunoaște
rea oamenilor pe caro îi au în 
subordine; adeseori nu știu 
unde se află și ce anume fac. 
Este necesar să se intervină 
eficace în această direcție, în 
așa fel îneît orice om să se 
simtă, element hotărîtor în ca
drul rcaliz.ării sarcinilor colec
tive. să știe ochii celorlalți a- 
tintiți asupra Iui. Oamenii Iro- 
buie atrași. însuflețiți, antre
nați. se sjmto nevoia ca oi să 
fie conșticn'i dc responsabilita
tea legăturii o dată stabilite. 
Iată dc ce — referitor la acest 
aspect — maiștrii principali 
Melintc Sferlea .și loan Lăcă- 
tușu. ca și maistrul Tosif Bcn- 
ko. sc cuvine să mediteze mai 
mult, deoarece comportarea lor 
de Dină acum nu este dc na
tură să apropie oamenii, să-i 
facă să dea tot ceea cc au mai 
bun. întregul randament do ca
ro sînt în stare.

Carențe vădite s-au depistat 
și în munca de zi cu zi a mai
ștrilor electromecanici do raioa
ne oaro nu-și fac reviziile la 
timp, nu urmăresc rosnoctarea 
eșalonării reparațiilor, fapt ca
ro conduce nemijlocit la ava
rii tehnice frecvente în trans
port. otansări ale coloanelor dc 
aerai etc. — ceea ce rbprezin- 
tă alto căi de nierdero a minu
telor prețioase. a cantităților, 
do loe do ignorat, do cărbune. 
Să dăm cîteva nume în acest 
sens Alexandru Zotroc. Nico- 
lao Caraconcoa si Petru Toanăș.

Tn altă ordine dc idei, este 
cazul să arătăm că aprovizio
narea locurilor dc muncă cu 
cele necesarp nu se execută în
totdeauna după cerințe. De mul
te ori se lasă, materialul prea 
departe de front, se consumă 
tîmn berechet pină ce so depic- 
1n:»-ză pînâ ce se rotransportă...

Trăinicia 
colectivului 
trebuie apărată 
prin exigență

Dar lacuna care provoacă, ac
tualmente, multă durere dc cap

este prezența deficitară a per
sonalului în vederea prestării 
schimbului. Absentărilc motiva
te sau nemotivate, foile de boa
lă reale sau „furnizate0 de... 
metehnele cronice ale unora, 
au atins o cotă zilnică îngri
jorătoare : 20 în decursul lui 
aprilie și 40 în prima decadă 
a lunii mai, adiționate Ia me
dia obișnuită înregistrată pînă 
acum (!).

La indicația comitetului de 
partid, conducerea minei a pur
ces dc curînd la o analiză a- 
mănunțită a acestei anomalii... 
in creștere. Ce s-a constatat ? 
Că există mai mult de 50 oa
meni cu peste 3 absențe nemo
tivate în intervalul aprilie-mai, 
dintre care menționăm cu pre
cădere pe minerii Vasile Do- 
roțan și Vasile Popescu, pc 
vagonetarul Ton Pivoda, pe lă
cătușii Alexandru Haidu și 
loan Bălan, pc semnalistul 
Gheorghe Bîrlida. Subliniem că, 
deși s-a atras atenția cu seve
ritate asupra gravității unei 
atari comportări, comitetul de 
partid era bine să ia măsuri 
mai aspre împotriva tuturor a- 
celora care — prin exemplul 
lor — demobilizează, subminea
ză trăinicia colectivului, favo- 
rizînd nașterea unui climat ne
prielnic obținerii rezultatelor 
dorite. Credem că ar trebui 
„vindecați", o dată pentru tot
deauna, și coi caro simulează 
stări maladive, umblă do la 
medic la medic, „ciupesc" foi 
dc boală cu... parafă în toată 
regula (!). Sondajul efectuat de 
comisia in cauză a găsit pe ar
tificierul Constantin Vlad acasă, 
făcindu-și... siesta, iar pc Gheor
ghe Buligioiu șî pc alți cîțiva 
umblînd. după un păhărel, pc... 
trei cărări, numai pe cea dreap
tă nu ’

— Ne-au scos peri albi, nu 
știm cc să mai facem cu oa
meni de felul acesta. Sînt dis
cutați .și paradiscutați, dar nu 
ne putem lipsi deocamdată de 
serviciile lor — nc-a spus în
tre altele, Toan Belii, președin
tele sindicalului.

Să ni se incăduie totuși, a ne 
exprima o părere : parcă prea 
s-a creat o psihoză aparte «rin 
invocarea permanentă a linsei 
de efectiv, caro nu poale duce 
la nimic bun. Dimpotrivă. Sînt 
clemente ca acelea de mai sus 
— adevărat, nu prea numeroa
se — certate cu disciplina. care 
caută să exploateze această „at
mosferă" : „pot să fac ce v-oau, 
și așa nu mi sc întîmplă ni 
mic, mi se tolerează orice". Ciu
dată optică. Desigur, nevoi?) 
stringentă de oameni este o rea
litate de necontestat. Asta nu 
înseamnă, totuși, să ne „legăm 
la cap" chiar cu oricare, indi
ferent de culpabilitatea lui și 
de persistență in aceasta ! Nu 
do alta, dar parcă prea trag 
ceilalți și pentru ei. Și nu e 
drept. Tn timp ce aceștia ab
sentează zile in șir, in unele 
abataje (exemplu : „Camera" 41 
din zona II) lucrează uneori

doar 9 oameni din 19 (! ?), iar 
în zona I se prestează cu 23 
posturi mai puțin, zilnic, in 
cărbune!

Planul poate 
fi îndeplinit 
și restanțele 
recuperate I

înainte de a sistematiza, în 
final, o serie de aprecieri pri
vind unele sarcini care trebuie 
să stea in atenția mereu trează 
a colectivului dc muncă al mi
nei Lonea, să redăm într-o for
mă prescurtată păreri, sugestii 
ale factorilor responsabili din 
cadrul exploatării în legătură 
cu subiectul analizat.

Ing. Aurel Brînduș, directorul 
exploatării miniere : „Se impu
ne mobilizarea tuturor resur
selor umane și tehnice pentru 
ca minusul să fie recuperat cit 
mai repede. Colaborarea din
tre conducere, șefii de zonă, de 
schimb, personalul mediu teh
nic, șefii dc brigadă trebuie să 
capete înlănțuirea firească, rod
nică. .“

Ion Bălănescu, inginer șef: 
„Pe lingă lipsa dc efectiv, prea 
avem multe posturi prestate 
sub cele planificate! La pre
gătiri — unde nu mergem cum 
trebuie — lucrăm cu numai- 9 
brigăzi în loc de 16, cit ar fi 
necesar. Se cuvine însă să fo
losim oamenii mai bine, să-i 
concentrăm în primul rînd pe 
acele lucrări care solicită o 
normalizare imediată".

Ing. Petru Stupii, șeful zonei 
T : „S-a resimțit o acută criză 
dc linie de front. Tn 
plus nu s-au prestat nici 
60 la sută din posturile pre
văzute. Recent, au intrat în 
funcțiune două abataje cameră, 
așa că prevedem un plus de 
400 tone pe luna curentă".

Ing. Claudiu Nicolau, șeful 
zonei IT : „Fluctuația efectivu
lui este îngrijorătoare. Încă nu 
am făcut totul pentru a atrage 
oamenii, pentru a-i păstra... A- 
vem front dc lucru suficient. 
Una din cele două camere alo 
cîmpului de abataj 312 stă ne
plasată. Dc asemenea, planul 
înclinat nr. 1 aferent cîmpului 
311. Va trebui să ne concen
trăm atenția asupra acestui o- 
biecliv, pentru că orice amî- 
nare va atrage după sine greu
tăți suplimentare (intrarea în 
presiune a galeriei de bază). 
Intenționăm (N. R. să nu sc ră- 
mînă doar aici...) ca luna aceas
ta să recuperăm 1 000 tone din 
restanța înregistrată in aprilie.

Tată. deci, că previziunile sînt 
optimiste. Rămîne doar ca a- 
ccste.a să fie confirmate și con
cretizate dc fapte.

Pronuneri pentru 
ieșirea din impas

Și, acum, citeva recomandări 
pc care încercăm să le înche
găm în speranța că vor ajuta

cît de cit la depășirea impa
sului prezent și intrarea minei 
Lonea pc făgașul normal, cu 
care ne obișnuisem.

< Planul dc măsuri concrete 
preconizate .și graficul întocmit 
recent, pe locuri dc muncă, 
pentru recuperarea minusului 
cumulat solicită o mobilizare 
hotărîlă, decisivă pc toată linia, 
un control plin dc răspundere 
îndreptat în direcția realizării 
lor practice.

Problemele prezenței la lu
cru, disciplinei, coeziunii for
mațiilor, conlucrării armonioase 
între toate verigile activității 
miniere trebuie să ciștige ade
ziunea convingătoare a tuturor 
factorilor care să sc preocupe 
intens și operativ pentru găsi
rea celor mai bune soluții.

< Să se asigure asistența 
tehnică și aprovizionarea corec
tă cu cele necesare, la absolut 
toate fronturile dc lucru.

< Organizarea activității dc 
producție în abataje și în spe
cial Ia frontalul amintit să se 
bucure de întreaga atenție din 
partea conducerii minei și zo
nei.

<> Urmărirea riguroasă a tu
turor măsurilor dc creștere a

productivității muncii — mai 
ales in fronturile lucrărilor (Ic 
pregătire — folosirii cil mai 
judicioase a forțelor umane și 
dotării tehnice existente.

< Urgentarea deschiderii 
cîmpului dc abataj 311, pune
rii în funcțiune a abatajului 
cameră din zona T, raionul III. 
și măririi profilurilor de ca
meră în raionul I din aceeași 
zonă, pe considerentul că, la 
ora actuală — prin extracția 
producției pe puțul Lonea II 
— exista posibilitatea introdu
cerii in subteran a lemnului 
de I metri lungime.

4> In cadrul noii forme dc or
ganizare va trebui insistat mai 
mult pe asimilarea corectă, în
tr-un ritm mai operativ, a în
datoririlor care stau în fața 
conducerii zonelor pentru ca 
activitatea de ansamblu să ca
pote intr-adevăr valențele pre
conizate.

După cum sc exprima și se
cretarul comitetului de partid, 
colectivul minei Lonea repre
zintă un marc potențial. Tot se
cretul constă în coordonarea, 
in, dirijarea lui cît mai bună, 
mai eficace, pentru ca toate 
sarcinile do plan, actuale și 
viitoare, să devină viabile.
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DUMINICĂ 18 MAI
8,00 Deschiderea emisiunii. 

Gimnastica de dimineață.
3,15 Sfatul medicului. Abuzul 

- de medicamente.
3,30 Dc strajă patriei.
9,00 Matineu duminica] pen

tru copii.
10.30 Ora satului.
11.30 Desene animate.
11.45 Concert simfonic. In pro

gram Simfonia a lV-a de 
Robert Schumann.

12.30 Carnet cinematografic.
13.00 Un nume drag — o me

lodic. Cintcce populare.
13.30 închiderea emisiunii dc 

dimineață.
15.30 Realitatea ilustrată — e- 

misiune magazin.
17.15 Duminică sportivi. Fot

bal. Farul — Dinamo Bu
curești. Transmisiune de 
la Constanța.

19.30 Telejurnalul de scară.
20.00 Cintă Iza, cintă Mara 

Selecțiuni din spectacolul 
Ansamblului de clntece 
și dansuri ..Maramure
șul" din Baia Mare.

_0,30 Film cu trei stele. Dcstry. 
22,00 Seara florilor. Emisiune 

muzical-corcgrafică.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 Telesport.
23.15 închiderea emisiunii.

LUNI 19 MAI
17.30 Telex TV.
17,35 Lumea copiilor. Cutia cu 

surprize cu Daniela și 
Așchiuță.

17-50 Limba franceză. Lecția 
59.

18,1.5 Pentru pionieri și școlari. 
Ex-Terra'69 — emisiune- 
concurs.

18,45 „Bună dimineața soare". 
Muzică corală interpre
tată de Corul Ansamblu
lui .,Perinițau.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Ateneul tineretului.

20,00 Roman foileton : Lunga 
vară fierbinte (III) după 
Wiliam Faulkner.

20.50 .Știute și inedite". Reci
tal instrumental.

21,0-5 între metronom și crono
metru — cmisiune-con- 
curs. Teme: „Mari orașe 
ale Europei’1 și „Fotbal 
românesc".

22,05 Publicitate.
22,10 Cadran — omisiune de 

actualitate internațională.
22.30 Gong.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

MARȚI 20 MAI

17.30 Telex TV.
17,3.5 Lumea copiilor. Năzdră

văniile lui Patâ-AJbă.
17,50 Limba engleză. Lc-rția 58.

18,15 Pentru școlari. Vă place 
muzica?

18.45 Țarine de la Abrud. Me
lodii populare.

19,00 Telejurnalul de scară.
19.30 Din lumea științei.
20.00 Scară de teatru. „Oameni 

și .șoareci" — de J. Stein
beck.

21.30 Prim plan. Tudor Mu.șa- 
tescu.

21.50 Mic concert.
22.25 Itinerar european. Cu 

Michel Butor pc urmele 
lui V. Hugo.

22.4.5 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 21 MAI
10.00 Limba franceză — Lecția 

59 (reluare).
10.30 Limba engleză. Lecția 58 

(reluare).
11,00 Cc-ați dori să revedeți ? 

Vă prezentăm spectacolul 
de teatru : Unchiul Va
nia.

12.50 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

16.30 Telex TV.
16,35 Limba germană. Lecția 56 
17,00 Fotbal : Rapid — Steaua.

Cupa României (sferturi 
de finală).

19,00 Telejurnalul de seară. As
pecte dc la volei mascu
lin : Steaua — Spartak

PROGRAMUL

PENTRU
SĂPTÂMINA
VIITOARE

Brno. (Cupa Campionilor 
Europeni).

19.30 Tineri interpret dc mu
zică populară.

19.45 Tribuna economică. Pe
șantiere, industria ușoară 
arc.......greutăți1*.

20,00 Telc-cinemateca. Visuri 
do femeie.

21.30 Reflector. Pe urmele emi
siunilor transmise.

21.45 TeleglOb. Viena.
22,15 Dialog cu telespectatorii.
22.30 Apariții noi și probleme 

vechi la Editura Tinere
tului.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

JOI 22 MAI
10,00 Limba germană. Lecția 

56 (reluare).
10.30 Pentru elevi. Consultații 

la fizică (cl. a XH-a). Te
ma : Energia nucleară.

11,00 Ce-ați dori să revedeți? 
Filmul artistic. Premiere 
strict secrete.

12,25 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Lumea copiilor. Povestea 

lui Citpaișpe. Povestește 
Ștefan Ciubotărușu, artist 
al poporului.

17.50 Limba rusă. Lecția 57.
18,1.5 Studioul pionierilor la... 

Constanța.

ANUNȚ
Stația C.F.R. Petroșani recrutează candidați 

pentru școala de calificare gradul I mișcare (a- 
cari, nianevranți stații și manevranți secție) cu 
durata de 3 luni.

Condiții : 4 clase elementare și stagiul militar 
satisfăcut sau 7—8 clase elementare, vîrsta 
18—40 ani.

Candidații vor depune la biroul personal, pînă 
în ziua de 17 mai 1969, certificatul de studii în 
original, copie după actul de naștere legalizată 
și o dovadă asupra stării de sănătate eliberată 
de către circumscripția medicală unde este luat 
in evidență candidatul.

Pc timpul școlarizării elevii vor beneficia de 
o bursă dc 700 lei, li se asigură masa contra 
cost și abonamente pe C.F.R. pe distanța de 
60 km.

La terminarea școlii, încadrarea va fi de 1 300 
lei, absolvenții beneficiind de permise pe C.F.R. 
pentru ei și membrii familiei, abonamente de 
la serviciu Ia domiciliu, precum și de un spor de 
vechime lunar.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 la biroul personal al stației 
C.F.R. — telefon 1730. interior 316

18,45 Interpretul preferat. Vio
lonistul și dirijorul Ionel 
Budi.ștcanu.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Scară de teatru. Richard 

al Ill-lea de Wiliam Sha
kespeare.

21.30 Avanpremieră.
21,40 Transfocator.
22.00 Publicitate.
22,05 Arte frumoase.
22,20 „Zi-i din cobză și caval11 

— muzică populară ins
trumentală.

22.35 Antologie lirică. Versuri 
do Nina Cassian și Cice
rone Theodorescu.

22.50 Ritmuri argentiniene.
23,15 Telejurnalul dc noapte.
23,25 închiderea emisiunii.

VINERI 23 MAI
10,00 Limba rusă. Lecția 57

(reluare).
10.30 Pentru, elevi. Consultații 

la matematică (cl. VIII). 
Tema: Probleme recapi
tulative de geometrie.

11,00 Limba spaniolă. Lecția 
59.

11.30 Mongrafii contemporane. 
Insularii (film).

11.50 Muzică ușoară.
J2,15 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Telex TV,
17.35 Lanterna magică.

17.50 Limba spaniolă. Lecția 
59 (reluare).

18,15 Pentru școlari. Micii na- 
turaliști.

18,35 Seară de balet.
19,00 Telejurnalul de scară.
19.30 Tele-universitatea. Pre 

miul Nobel pentru medi
cină 1968.

20,00 Film artistic. Omul pc 
care il iubesc — o pro
ducție a studiourilor so
vietice.

21.30 Reflector. Ancheta TV.
21.50 Mult o dulce și frumoasă 

— emisiune de limba ro
mână.

22,20 Publicitate.
22.2.5 Film TV. — o producție 

a Televiziunii Române 
1969. „Lume, lume...“. 
Omagiu Măriei Tănase.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

SIMBATĂ 24 MAI
17.25 Telex TV.
17.30 Fotbal : Progresul — F.C. 

Argeș
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Melodii lăutărești.
21.30 O oră cu Alfred Hitch

cock. Vizitatorul nocturn.
22.30 Publicitate.
22.3.5 Trei melodii pe săptâmi- 

nă
22,4-5 Telejurnalul de noapte.
23.00 închiderea emisiunii.
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DUMINICA 18 MAI 
PROGRAMUL I :

6,05 Zi dc odihnă cu cintcc 
și joc; 7,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Buletin m( tco- 
rulier; 7,10 Concertul dimine
ții; 8,00 Revista presei; 9,00 
Radiomagazinul fonicilor; 9.30 
Avanpremieră cotidiană; 10.00 
Ora satului; 10,45 Muzică 
populară; 11,0-5 Dc la munte 
ia marc; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13.15 Noutățile săp1 )- 
mini) — muzică ușoară; 13.30 
Cine știe, cî.știgă. Tema : 
„Tudor Arghezi — poetul": 
14,00 Estrada duminicală: 
17,00 Sport și muzică: 19.4.5 
Cintă Anca Agemolu: 20.00 
Radiojurnal: 20.0.5 Tableta de 
seară dc Marin Sorescu; 
20.10 Din cele mai îndrăgite 
melodii populare; 20.35 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră: 21,00 Cintă Gianni 
Morandi: 21,20 Panoramic 
sportiv: 21,3-5 Miine, in emi
siunile muzicale: 21.45 Refre
ne dragi; 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 22.10 
Romanțe interpretate de Do
rina Drăghici și Tonei Banu; 
22.30 Moment poetic. Do dra
goste. „Dialogul iubirii" — 
versuri de Victor Eftirr;i; 
22.40 Muzică de dans: 0.30— 
5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,00 La braț cu muzica u- 

șoară: 7.00 Itinerar folcloric 
muzical: 7,30 Sumarul presei. 
Buletin rneteo-ruticr; 8.05 
Teatru radiofonic pentru co
pii ..Omul invizibil" do H. 
G. Wells. Dramatizare de Leo
nid Petrescu; 9.00 Coruri băr
bătești: 9,15 Nestemate ale 
folclorului; 10,00 Soliști de 
muzică ușoară : Mihaela Mi
hai și Drafi Dcutscher; 10.20 
Recital Nicolae Herlea; 12.15 
Muzică populară: 12,50 „D-alc 
copiilor" — șase schițe pen
tru pian dc Tudor Ciortea; 
13,00 Caleidoscop muzical; 
14,0-5 Albumul vocilor cele
bre : Amelita Galii Curci, 
Enrico Caruso, Pcrinni, De 
Luca, Traian Grozăvescu; 
Tita Ruffo. Selma Kurz; 
14,45 La horă-n sat — cin
tcce și jocuri: 1.5.45 Melodiile 
primăverii: 18.30 Agendă fol
clorică: 19.03 Capodopere ale 
genului liric : „Lucia di Lam- 
mermpor" de Donizetti (frag
mente); 19,35 Teatru scurt. 
„Judecata". Dramatizare ra
diofonică de Mihail Drume.ș 
după o schiță dc A. P. Ce- 
hov; 20,00 Muzică de dans; 
20.35 Cîntecc de petrecere și 
jocuri populare: 21.00 Muzi
că ușoară; 21,-50 Canțonete; 
22,40 Studioul do poezie. As
pecte de la „Recitalul primă
verii". Regia artistică Con
stantin Săbăreanu; 23,56 Mu
zică lîxoară interpretată de 
Cristopho

Filme
DUMINICA 18 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pentru încă puțini do
lari: Republica : Expresul co
lonelului Von Ryan; PETRT- 
LA ■ Pașa; LONEA — Mine
rul : Fiul lui Tarzan; ANI- 
NOASA : Eu te-am iubit; 
VULCAN: Samuraiul; LU
PENI — Cultural : RoUs 
Royce-ul galben: Muncito
resc : Aventurierii: PARO- 
ȘENI : Șeful; URICANI: Ne
bunul din laboratorul nr. 4.

Vremea
Stația meteorologică din 

Petroșani nc-a comunicat că 
ieri, la Petroșani, temperatu
ra maximă a fost do plus 30 
grade, iar la Paring de plus 
22 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
21 DE ORE : Vremea se men
ține călduroasă, eu cerul mai 
mult senin. Vint slab din sec
torul sudic.

LOTO
I«a tragerea Loto din 16 

mai 1969 au fost extrase din 
ur-ii următoarele numere :

Extragerea I-a : 4 '4 83 19 
5. 71 80 43 67 18 15 3.

Fond de premii : 637 015 lei. 
Extragerea a H-a : 53 58 

32 89.
Fond de primii: .153141 4- 

roport categoria A 439 385 hi.
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Vizita in u. R. S. S. 
a tovarășilor 

Nicolac (caușcscu 
$i ion Ghcorghc Maurcr

Plecarea din Moscova
(Urmare din pag 1)

victicv, oaspeții români au fost 
salutați de tovarășii Leonid 
Brcinev, Alexei Kosîghin, Kon

înapoierea
Vineri seara, tovarășii Nicolac 

Ccaușcscu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului dc Stat al Republicii 
Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri. împreună cu tova
rășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Manea 
Măncscu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care au făcut o vizită de prie-

VIZITA IN OLANDA 
A DELEGAȚIEI 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
HAGA 16 (Agerpres). — Con- 

tinuindu-și vizita in. Olanda, 
delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de vicepre
ședintele M.A.N., acad. Ilie 
Murgulescu, a avut miercuri 

stantin Katușcv și de alte per
soane oficiale sovietice.

Au fost prezenți, dc aseme
nea. Teodor Marinescu, amba
sadorul României la Moscova, 
și membri ai ambasadei.

la București
tenie în U.R.S.S., s-au înapoiat 
in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodna- 
raș. Chivu Stoica. Paul Nicu- 
lescu-Mizil. Virgil Trofin. mem
bri și membri suplcanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

parlamentarii români au asis
tat la o ședință dc deschidere 
a celei de a doua Camere a 
Parlamentului olandez și s-au 
întreținut cu membrii comisiilor 
parlamentare de politică ex
ternă și comerț exterior.

Manifestații 
de protest 

în diferite centre 
universitare 
americane

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
In diferite centre universitare 
americane continuă acțiunile 
studențești in semn dc protest 
împotriva unor măsuri ale au
torităților și a războiului dus 
in Vietnam. Joi. la Universi
tatea Berkeley (California), a- 
proapc 3 000 de tineri au ma
nifestat împotriva hotărîrii au
torităților de a închide „Parcul 
poporului", unde aveau loc pi- 
nă acum mitingurile studen
țești. S-au produs grave inci
dente după ce guvernatorul 
Ronald Reagan a ordonat inter
venția a 1 000 de membri ai 
Gărzii Naționale împotriva de
monstranților.

Pe de altă parte, peste 700 
de studenți de la Universitatea 
din Maine au participat la un 
marș de protest împotriva răz
boiului din Vietnam. La Univer
sitatea de stat din Michigan, 
grupuri de studenți au mani
festat cerînd închiderea birou
rilor dc recrutare în forțele ar
mato alo S.U.A.

BILANȚUL 
TULBURĂRILOR 

DIN MALAYEZIA
• 89 DE PERSOANE ȘI-AU 
PIERDUT VIAȚA, IAR 277 AU 
FOST RANIȚE > SITUAȚIA 
DIN ȚARA SE MENȚINE 
CONFUZA

KUALA LUMPUR 16 (Ager- 
pres). — La Ministerul de In
terne malayezian a avut loc o 
conferință de presă la care ti
tularul acestui minister, Hamza 
Bin Dato Abu Samad, a pre
zentat ziariștilor bilanțul inci
dentelor care au avut loc, atît 
la Kuala Lumpur cit și în alte 
orașe, imediat după alegerile 
generale. După cum a precizat 
ministrul, in urma ciocnirilor 
violente dintre cetățeni aparți- 
nînd diferitelor naționalități și

R. P. BULGARIA : Cartierul de locuințe .TolbUhin" din 
orașul Burgas.

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive declanșate 
de forțele patriotice

SAIGON 16 (Agerpres). — 
Trccătorile muntoase supranu
mite „Poarta neagră", care se 
deschid înspre importantele lo
calități Da Nang, Hue și Quang 
Tri, au constituit scena color 
mai puternice ciocniri desfășu
rate in ultimele 24 de orc in
tre unitățile amoricano-saigone- 
ze și forțele patriotice sud- 
vietnamezc, relatează de la 
Saigon corespondenții agențiilor 
de presă. In total, menționea
ză agenția Reuter, unitățile pa
triotice au lansat în noaptea 
de joi spre vineri 12 acțiuni 
ofensive asupra unor obiective 
militare americane și saigone- 
ze, cele mai multe concentra
te în apropiere de Hue, fosta 
capitală imperială, și, de Da 
Nang. Alte ciocniri s-au înregis
trat în nordul văii A Shau, 
unde unitățile americane mobi
lizate în cadrul operațiunii 
„ Apache Snow" au fost ataca
te de forțele patriotice, care 
au scos din luptă peste 200 
de militari inamici.

O
SAIGON 16 (Agerpres). — 

După cum a anunțat un purtă

tor dc cuvînt al corpului cx- 
pediționar american din Viet
namul de sud, patrioții sud- 
vielnamezi au doborît vineri 
alte trei elicoptere americane. 
C<?lc trei aparate de zbor do
bori te fac ca numărul tuturor 
elicopterelor pierdute de ame- 
ribani in Vietnam să se ridice 
la 2 644. din care 1133 au fost 
distruse la sol.

O
SAIGON 16 (Agerpres). — 

Valea A. Shau din regiunea 
de nord a Vietnamului de sud a 
devenit din nou teatrul unor 
lupte intense în urma lansării 
dc către corpul expediționar a- 
merican a unei puternice opera
țiuni ofensive. Trupe de puș
cași marini și parașutiști sînt 
angajați în lupte grele începînd 
din ziua de 10 mai, de ambele 
părți înregistrîndu-se pierderi 
grele in oameni și materiale. 
Un alt focar al luptelor îl con
stituie în prezent regiunea sai- 
goneză, unde trupele diviziei a- 
mericane a 25-a sînt hărțuite de 
unități ale forțelor naționale de 
eliberare.

Convorbirile 
americano- 
peruviene 

s-au încheiat fără 
nici un rezultat
WASHINGTON 16 (Agerpres). 

— Convorbirile amcricano-pcru- 
vicne in vederea reglementării 
conflictului '’dintre cele două 
țări, provocat de exproprierea 
de către guvernul dc la Lima 
a bunurilor societății „Interna
tional Petroleum Company", 
s-au încheiat joi la Washing
ton fără nici un rezultat. Pur
tătorul de cuvînt al Departa
mentului dc Stat a declarat că 
tratativele vor putea fi relua
te, eventual, la Lima după ce 
delegațiile respective se vor con
sulta cu guvernele lor.

Delegația peruviană a pără
sit capitala S.U.A., plccrnd spre 
țară.

Intre timp, ministrul Peru
vian al economiei, generalul 
Francisco Morales Bermudas. a 
declarat că, dacă Statele Unite 
vor aplica sancțiuni economice 
țării salo, ele nu vor afecta 
stabilitatea monetară și nici ba
lanța de plăți a Perului. El a 
precizat că balanța de plăți 
„este solidă și se prevede un 
excedent de 56 milioane dolari 
pe anul i960"..

Prima sesiune a Skupștinei 
Federale 

a R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 16 (Agerpres). — 
La Belgrad au început lucră
rile primei sesiuni a Skupști
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia 
a noii legislaturi. întrunite în 
ședință comună, vecele au ales 
Comisia Skupștinei Federale 
pentru alegeri și numiri, alcă
tuită din cite trei reprezentanți 
ai fiecărei vece. Risto Antuno- 
vici a fost ales președintele co
misiei.

Lucrările sesiunii vor conti
nua astăzi (sîmbătă), cînd de
putății vor alege președintele și 
vicepreședinții Skupștinei Fede
rale, președintele și membrii 
Vecei Executive Federale, pre
cum și președinții și membrii 
comisiilor parlamentului.

i STATIA AUTOMATA SOVIETICA ' 
„VENUS-51' A COBORIT LIII 

PE PLANETA VENUS
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

' — Stația interplanetară sovie- 
Itică „Venus-5* a efectuat vi

neri o cobftrîre lină in atinos- 
' fera Planetei Venus, transmi- 
| te agenția TASS. In timpul 
' coborîrii cu ajutorul parașu- 
| tei, au fost măsurate tempe- 
, rahira, presiunea și compo- 
| ziția chimică a atmosferei 
* planetei.

I Stația automată, care a par
curs 350 dc milioane kilomc- 

’ tri in 100 de zile de zbor, a 
| depus p<> suprafața Planetei 
• Venus un fanion cu chipul 
| lui Lenin și stema de stat a 
. Uniunii Sovietice.
I Vineri la ora 7,08. ora Mos- 
I envoi, stația automată se a- 
' propiase ia o distantă de 
J 50 000 kilometri de Venus. 
» In acel moment de pe Pă- 
I mint a fost transmisă coman- 
J da cu privire la conectarea 
I instalației de radiocomunica- 

ții interplanetare.
J înainte de pătrunderea în 
| nf-T.r,vF..i-5 pt. stație s-a

Scrisoare adresată 
oamenilor de știință 
din lumea întreagă

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Un grup de oameni de știin
ță sovietici, printre care Mstis
lav Kcldî.ș. președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., 
Mihail Millionșcikov, Nikolai 
Semionov, laureat al Premiu
lui Nobel, Boris Petrovski, mi
nistrul ocrotirii sănătății, și 
alții au adresat o scrisoare oa
menilor de știință din lumea 
întreagă chemîndu-i să demaște 
activitatea secretă de producere 
și stocare a armelor biologice 
și chimice. Oamenii de știință 
sînt chemați să explice pe larg 
consecințele înspăimintătoare 
ale aplicării acestor arme și 
să ceară ca la O.N.U. să fie a- 
doptată o rezoluție — la care

desprins automat aparatul dc ; 
coborîre cu instrumente la i 
bord. '

Urinarea aerodinamică a a- 2 
paratului în atmosferă, înec- I 
pută la ora 9,01, a fost in- » 
solită de o creștere puternici) | 
a suprasolicitării și a tempo- . 
raluri! pe suprafața exlcrioa- I 
ră a apăratului.

Ca urmare a frin’irii, vite- > 
za acestuia a scăzut dc la ’ 
11,17 km pe secundă la 210 ' 
ni pe secundă, iar după aceea | 
a fost pus în funcțiune siste- - 
mul di* parașută. I

In timpul coborîrii cu pa- , 
rașuta, care a durat 53 de l 
minute, au fost măsurate tem- ! 
peralura. presiunea și com- I 
poziția chimică p atmosferei ' 
Planetei Venus. Datele obli- ] 
nute au fost transmise neîn- . 
trerupt pe Păniînt. |

Statia interplanetară „Ve- ’ 
nus-6". lansată la 10 ianua- i 
rie, va pătrunde în atmosfera • 
planetei la 17 mai la ora j 
9.03. ora Moscovei. 1

să adore toate țările lumii — 
cu privire la interzicerea ela
borării. fabricării, stocării și 
transmiterii armelor chimice si 
biologice dc toate tipurile. A- 
ceastă armă inumană de dis
trugere in masă — se spune 
în scrisoarea savanților sovi -tici 
— trebuie să fie scoasă in afa
ra legii in toate țările.

In încheiere, oamenii dc știin
ță sovietici î.și exprimă încre
derea că apelul lor va găsi ecou 
in rîndul opiniei publice. Ra
țiunea trebuie să învingă, vifo
rul aparține științei care afir
mă viața, științei care contri
buie la fericirea omului și nu 
acelei științe caro pregătește 
moartea și distrugerea.

V


