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‘Prezența masivă a creatorilor din Valea Jiului la faza 
județeană a Bienalei de artă plastică pentru amatori

De curlnd a avut loo la Deva vernisatul expoziției clin 
codrul la?ci țudețene o Bienalei de arid plastică pentru 
amatori. In cele trei sălf alo Muzeului județean au lost ex
puse 14(1 dc lucrări aparținlnd Juhltorilor de frumos din tu- 
Pcni, Hunedoara, Petroșani șl Hațeg. Din totalul expona
telor cele mai multe (96) aparțin artiștilor amatori din Valea 
Jiului care și-au impus și dc data aceasta prezenta, nu nu
mai numeric dar și valoric.

Abord'md diverse maniere și tehnici dc lucru dc la 
pictura In ulei, linogravură, acuarelă, sculptură șl pînd la 
Întârzie, metaloplastlc șl bosorcllcl, creatorii dc frumos din 
Volea Jiului au dovedit o maturitate artistică remarcabilă. 
Spațiul nu ne permite să ne ocupăm de toate lucrările selec
tare cu exigenta și obiectivitate dc juriu șl de aceea ne vom 
opri asupra cltorva care se detașează net dc majoritate prin 
ralinomentul execuției. prin originalitatea inspirației si o 
modului de exprimare,

O individualitate artislicd bine conturată se dovedește 
o <i tehnicianul Traian Popa din Lupeni care expune cfleva 
sculpturi In lemn, dintre caro cea mal interesantă rămine 
lărâ îndoială ..Mireasa". Portretul acesta dc laid, cu voal pe 
cop. cu ochii aplecafi pudic și figura blindă iluminată de 
un 7lmbet abia schițat trăiește printr-o puternică viață In
ferioara, dc o mare noblețe șl puritate. In „Cap dc bătrlnd" 
sculptorul Inlățișcază chipul unei temei în vlrstă cu zbîrcl- 
turi adinei, cu nasul subțire și alungit, cu obrajii cânifl și 
• ’hii privind In gol, Intr-o atitudine de resemnare șl îm
păcare cu viata, Față de primul portret, acestuia i se poate

reproșa lipsa de relict, Reține atenția si „Capul de tinăr" 
apar finind aceluiași atlisl, dăltuit cu multă vigoare, in ma
nieră cubistă.

Pictorul losit Nagy din Petroșani expune o Izbiilllă natură 
moartă, Inlățișlnd o masă cu o carte, o sticlă și un pahar. 
Fondul albastru pe care se prolilca/ă aceste obiecte este în
viorat de petele de roșu, alb, mov care dau personalitate 
compoziției, lucrată In ulei, cu pastă groasă aplicată cu cu
țitul.

Mihai Costcscu, tot din Petroșani, abordează o manierii 
dilicilă de lucru, intarsia In lemn. In „Aspect din Sibiu" ar
tistul realizează o interesantă compoziție, dcliciloră insă, in
tr-o măsură, din cauza perspectivei. Mult mai reușită se do
vedește a fi lucrarea „Cele șapte minuni" lăurită In aceeași 
tehnică dc lucru In care sini înfățișate marile construcții și 
opere dc artă ale lumii antice, redate In maniera de expri
mare a timpului. Intr-o compoziție densă, echilibrată, variată.

O tehnică aparte de lucru încearcă șl Andrei Vass din 
Lupeni caro expune metaloplastiile în aramă. „l a poartă", 
„Din Maramureș", „Viața și soarele’, „Lfa". Pe londut dc 
placai negru lustruit prind viață cîleva clemente do marc 
expresivitate, un cap dc fată, un copac contorsionat, o ființă 
șezind, surprinse cu un deosebit simț al frumosului.

Relevabile slnt șl acuarelele lui lazăr Hegedus din l.u- 
peni, lucrate In tonuri pastelate cu izbutite interferări de 
planuri, llnogravurilc Minervei Plss lot din lupcnl, caracteri
zate prin multă mișcare și ritm sau ale lui Dallnel Duineo 
din Petroșani încărcate de finețe și poezie ele.

Dintre lucrările celorlalți expozanți din alte centre ale 
țudețulul rețin atenția foarte frumoasele picturi pe sllcld, 
lucrate In maniera Icoanelor populare, aparținlnd Iul Vaslle 
Florea, splendidele decoruri de teatru, machetele, proiectele 
dc costume șl afișe teatrale ale Iul Norbert Taugner, ambii 
din Hunedoara ș.n.m.d.

Dacă ar H să apreciem comparativ participarea artiști
lor amatori din cele două centre ale Văii Jiului ar trebui să 
menționăm faptul cd artiștii din Lupeni au prezentat un nu
măr dublu dc lucrări 1n expoziție, față de colegii lor din 
Petroșani. Faptul acesta se daloreșlc îndrumării atente pe 
care o au membrii cercului de arid plastică de pe lingă clubul 
sindicatelor de la lupeni, din partea artistului plastic fosil 
Tellmann care se străduiește cu răbdare șl simț pedagogic să 
le dezvolte simțul frumosului și ol măsurii. Amatorii din Pe
troșani s1nt handicapați de inexistența pe lingă Casa de cul
tură din localitate a unui cerc similar celui din lupcnl 1n 
care artiști profesioniști de prestigiu sd le canalizeze elorlu- 
rile pe drumurile artei autentice. Această stare de lucruri 
dăunează In special absolvenților Școlii populare de ortă din 
Petroșani care simt nevoia unei conlucrări In continuare cu 
artiști consacrat I.

Expoziția de artă plastică din Deva a constituit o utilă 
trecere în revistă, o verllicare Irontală șl edificatoare a sta
diului actual de dezvoltare a artei plastice realizată de ama
torii din județul Hunedoara.

P. CONSTANTIN
___________________ J

Tradiții culturale locale

Din trecutul 
învățămîntului 

românesc 
în Valea Jiului

în a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea au sporit 
preocupările intelectualilor laici 
și clerici pentru ridicarea cul
turală a poporului român din 
Transilvania și lărgirea rețelei 
de școli sătești confesionale. 
Unite sau neunite, aceste școli 
au avut un rol deosebit de 
important în propagarea știin
ței, scrisului și cititului, în 
primul riad, deoarece conținu
tul religios al învățămîntului 
subordona in întregime școala, 
bisericii.

Un rol important în răspân
direa învățămîntului la sate, 
in regiunea de care ne ocupăm, 
l-a îndeplinit învățătorul Ște
fan Moldovan, om întreprinză
tor și capabil, care a devenit 
vicar al Hațegului în 1852. Cu 
un an mai tîrziu el convoacă 
c consfătuire la Rîușor, la care 
eu luat parte mai mulți nota
bili din subcercul Pui, juzii 
sau primarii satelor precum și 
cite doi reprezentanți din fie
care sat. Cu acest prilej s-a 
hotărît înființarea a 10 noi 
școli, dintre care 4 în Valea 
Jiului și anume la Petrila, Li- 
vezeni, „Vulcan și UricanL La 
temeiul organizării lor se pre
coniza principiul democratic 
rațional, că școala trebuie să 
fie comună, ea putînd fi frec
ventată de uniți și neuniți, de 
copii aparținînd tuturor națio
nalităților. limba de predare 
fiind română.

Această hotărîre a fost înde
plinită numai parțial din cau
ză că episcopia de la Blaj sus- 
jinc-a o accentuare a laturii 
confesionale a acestor școli, ui- 
lind însă un lucru esențial, pe 
care Ștefan Moldovan îl cîn- 
tărise la justa lui valoare, că 
o orientare prea exclusivistă în 
această direcție va duce inevi
tabil la subțicrea contribuției 
pentru întreținerea școlilor, 
deoarece neuniții n-ar fi avut 
nici un interes să ajute la în
ființarea unor școli pe care 
copiii lor să nu le poată frec
venta.

Pe o linie la fel de exclusi
vistă mergeau și îndrumările 
!ui Andrei Șaguna, care pornind, 
de asemenea, de la promova
rea pe prim plan a interese- 
3cr bisericii oprea comunitățile 
ortodoxe sătesti să se întovă
rășească cu obștii de altă reli
gie cînd ora vorba de consti
tuirea școlilor.

Pe temeiul acestor directive, 
In Valea Jiului, ca și în alte 
părți ale Transilvaniei, au lua) 
ființă, mai ales în a doua ju
mătate a veacului trecut, un 
mare număr de școli confesio
nale unite și nc-unite, conduse 
dc preoți și dascăli.

Printre școlile mai vechi, de 
©are avem cunoștință, în zo
na Jlurilor, ae numără cea din 
UricanL După unele relatări, 
aici a existat un început de ln- 
vâțămlnt încă din 1846, făcut 
6e gd dascăl Dumitru Pârău, 
©are venise de dincolo de 
munți. El învăța copiii într-o 
efiauțâ j>e care o luase cu chi
ri*. beneficiind de o retribu»

ție de 30 cr. de fiecare casă. 
In anul 1848 s-a reîntors în 
satul său, Răchiți, iar școală 
nu a mai fost pină în 1859, 
cind a venit aici învățătorul 
loan Zugravu, care absolvise 
preparandia din Hațeg. în 1863, 
acesta este înrolat în miliție, 
iar școala din Uricani s-a îm
preunat cu cea din Bărbătenii 
do sus, avîndu-1 dascăl pe 
Gheorghe Oprîșa. După 1868 
revine loan Zugravu, care își 
continuă activitatea pînă în 
1884 cînd se retrage la pensie.

La Paroșeni a existat o școa
lă sătească prin 1860, la înce
put fără învățători calificați. 
Ea a fost condusă pe rînd de 
Tănasie Cotoroi, Alexe Bai, 
Simion Zăhan, Petru Stanciu 
ș.a. Sînt menționate apoi școli 
la Cimpu lui Neag, în 1870, la 
Lupeni, în 1889, iar la Iscroni 
și Coroești funcționa o singură 
școală înainte de 1890, iar în 
1892 s-a construit una nouă 
din bîrne de brad.

Pentru o înțelegere mai adîn- 
că a dezvoltării vieții spiritua
le în Valea Jiului, se impune 
menționarea faptului că, în tot 
cursul secolului al XVIIT-lea 
ca și in cel următor, mai ales, 
veneau din Țara Românească, 
prin pasul Vilcanului, călugări, 
care străbăteau așezările de pe 
Jiu șî Țara Hațegului în drum 
spre mănăstirea Prislopului sau 
spre alte ținte. în calea lor, ei 
luau contact cu populația. în
tărind-o în lupta împotriva unirii 
bisericești cu Roma, comerciali- 
zînd cărți sau icoane. De altfel 
șl la mănăstirea Prislopului, pe 
la jumătatea secolului al 
XVTTT-lea. se găseau călugări 
veniți de peste munți, meșteri 
în arta zugrăvitului. a pictu
rii. desenului icoanelor, ilustra
rea și copierea cărților. Aici 
se afla Popa Simion ot Pitești 
care, printre alte lucrări, a zu
grăvit bisericile de la Subceta- 
te. Barul Mic și iconostasul din 
Paroșeni. De la el învață meș
teșug zugravul Popa Nicolae 
din Uricani, care-și zugrăvește 
singur biserica în 1 777. Iși va 
fi însușit el și unele practici 
didactice de la școala de pe 
lingă mănăstirea Prislopului ?

Pe aceste locuri au mai exis 
tal și școli sătești, în care ele
vii, purtînd ițari și opinci, de- 
prindeau scrisul și cititul după 
cărți religioase și după puți
nele lucrări didactice revizuite 
și editate de Șaguna, care pă
trundeau în așezările de pe 
Jiuri, purtînd semnătura lui 
Sa va Popovici, Visarîon Ro- 
mași, Zaharia Boin și Paul 
Vasici.

Creșterea numărului de școli 
a fost impulsionată și de in
tensificarea industriei miniere, 
începînd cu 1857 se înființea
ză primele fabrici pentru coc
sificarea cărbunelui, sporind u-șe 
în anii ce urmează producția 
de cărbune într-un ritm ver
tiginos, mai ales după cons
truirea căii ferate ce leagă 
Petroșaniul de Simcria.

I’rof. Ilic MORUȘ

5 ani de la moartea lui Tudor Vianu
Era prin toamna anului 

1963. In după-amiaza în care 
se anunțase că va conferenția 
Tudor Vianu, aula Universită
ții ieșene se umpluse de stu- 
denți și profesori de la toate 
facultățile. Ocupasem din timp 
un loc în primul rînd la bal
con de unde aveam o foarte 
bună vizibilitate asupra între
gii săli. Lingă mine Gabi, o 
colegă foc de inteligentă, 
își pregătea filele pentru noti
țe, mult căutatele ei notițe de 
care și eu și colegii mei de gru
pă ne folosiserăm de atîtca ori.

La un moment dat, sala a 
izbucnit în aplauze și dc masă 
s-a apropiat un bărbat în floa
rea vîrstei cu mișcări potolite 
și distinse. Era Tudor Vianu. 
Mi s-au întipărit pentru tot
deauna în minte trăsăturile 
feței sale, ochii aceia puțin 
umbriți, buzele subțiri și ex
presive, care confereau figurii 
calm și hotărîre în același timp, 
în intervalul scurtului discurs 
de bun venit, rostit de iubitul. 
nostru magistru Al. Dima, Tu
dor Vianu și-a aranjat cele cî- 
teva foi cu însemnări cu care 
venise și a privit' cu atenție 
asistența. Apoi, cu o voce cal
dă și egală a spus : „înainte 
vreme era în învățămîntul 
nostru superior un obicei. 
Studenții se transferau pe
riodic de la o universitate la 
alta și cu acest prilej puteau 
să cunoască diferiți profesori 
de prestigiu, fiecare cu ideile, 
metoda și personalitatea sa. 
Astăzi obiceiul acesta a fost a- 
bandonat și pentru că studenții 
nu se mai deplasează, vin pro 
fesorii la ei“. După acest scurt 
preambul profesorul a enunțat 
tema pe care și-a propus s-o 
dezbată, în cele cîteva ore pe 
care le avea la dispoziție, „Is

toria ideii de geniu11 și dificul
tățile care decurgeau din trata
rea acestei’ teme într-un timp 
atît de scurt.

Gabi, colega mea de alături, 
nu mai prididea cu notatul, 
dornică să surprindă pînă și 
parantezele făcute de profesor. 
Eu lăsasem de mult creionul 
din mînă pentru a putea ur
mări fiecare gest, fiecare idee. 
Noțiuni fundamentale ca i ins
pirație, profesionalizare, măre
ție, uomo singulare, uomo u- 
niversale etc. prindeau contur, 
dofinindu-se pe măsură ce 
înainta firul argumentării. 
Pentru sprijinirea afirmațiilor 
sale, Vianu recurgea la exem
ple și citate, de multe ori ros
tite în original, din operele lui 
Platon, Virgiliu, Dante, Petrar- 
ca, Rabelais, Michelangelo, Leo
nardo da Vinci, Diderot, Kant, 
Eminescu ș.a. Mi se părea că 
în fața mea se încheagă o vas
tă panoramă a culturii și artei 
universale cu liniile ei de for
ță. în realitate profesorul nu 
făcea decît să aducă în discu
ție faptele care-i puteau servi 
în dezvoltarea temei. Și toată 
această bogăție incomensurabi
lă de erudiție era expusă fi
resc, fără intenția de a copleși 
pe auditori. Argumentația lim
pede și impecabilă era colora
tă cu digresiuni, curmate la 
momentul potrivit prin reveni
rea la firul principal al fap
telor.

Orele s-au scurs pe nesimțite 
fără cea mai mică urmă de o- 
boscală. După conferință am 
ieșit din aulă tulburat peste 
măsură de personalitatea co
pleșitoare a acestui om atît de 
cumpătat, de firesc în mișcări 
și vorbe, dar amețitor de adîno 
în cunoștințe și idei. De atunci 
nu l-am mai văzut niciodată.

în anul următor am aflat din 
ziare vestea morții sale. M-am 
împăcat greu cu ideea că cel 
care ne vorbise nu cu mult 
timp în urmă deschizîndu-ne 
orizonturi nebănuite, nu mai 
era printre noi. Ne rămîneau 
însă gîndurile sale, materiali
zate în atîtea și atîtea lucrări

neprețuite. De atunci, totdeau
na cînd studiez o carte a lui 
Tudor Vianu îmi aduo aminte 
de clipele acelea de neuitat pe 
care mi le-a dăruit într-o du- 
pă-amiază de toamnă Ia Iași. 
Și îi mulțumesc din inimă.

Constantin PASCU

- P O Ș T A LI T E R A R A
Valerian Șocu, Lupeni i Ne 

trimiteți mai multe materiale 
întrebîndu-ne dacă pot vedea 
lumina tiparului. Vă răspun
dem pe rînd la fiecare.

încercarea poetică „Colum
ne" suferă din cauza unor ex
presii hazardate („schiorii o- 
menirii", „secunda, cadențea

ză atomii" etc.) și a locuHlor 
comune frecvente, lipsindu-i 
„coloana" lirică necesară. Mai 
izbutită pare a fi „Omule" 
prea apropiată însă de poezia 
lui Whitman. „Noutățile" pe 
care ni le-ați trimis sînt de 
fapt vechituri culese dc ici de 
colo. „Dicționarul mimetic" ne

comunică doar niște banalități 
de tipul „fantomă i persoană fic
tivă", „facultativ * la voia în- 
tîmplării", „fobie: frică de
geaba" ș.a.m.d. După cele spu
se mai sus judecați singur da
că materialele dv. pot fi publi
cate în felul în care le-ați 
trimis.rf.Cit privește poezia, re
veniți după un timp, cu ceea 
ce vi se parc mai reușit.

Tanco Augustin, Uricani : A- 
drosa la care pot fi trimise 
lucrările pentru concursul ,.Va- 
silc Alecsandri" dc piese în
tr-un act este următoarea : 
Casa Centrală a creației popu
lare, str. Popq Soare, nr. 39, 
sector 3, București, cu mențiu
nea „Pentru concurs". Vă a- 
m intim că lucrările se trimit, 
dactilografiate, într-un plic în
chis sub motto sau pseudonim, 
la care se va atașa un alt plic 
închis pe care va fi scris a- 
celași motto sau pseudonim, 
conținînd numele și pronumele

autorului, localitatea și adresa. 
Termenul de predare este 15 
iulie.

Maree! Robii, Lupeni: Ați 
dorit să compuneți o poezie 
însă, ca în cazul domnului 
Jourdin, a ieșit o proză. Dar 
să lăsăm gluma, „Străbat prin
tre stînci" este o însăilare de 
platitudini din care cităm cî
teva mostre: ..hruba dalbă", 
„trăind în feerie", „sinistrele 
caramboluri", „fruntea-mi scăl
dată în lumini", „picamerele 
doboară-n plin" etc.

Corneliu Croitorii, Bănița : 
Se vede că vă plac foarte mult 
romanțele și în special cea cu 
titlul „Mi-e dor" pentru că în
cercarea dv. poetică, purtînd 
același nume, este prea apro
piată do textul cîntccului a- 
mintit. și în privința ritmului 
și în privința atmosferei, ba, 
uneori, și în privința versuri
lor, ca în cazul acestora : ..Mi-e 
dor de chipul tău bălai", „Mi-e 
dor de nopțile de mai" ș.a.

Panii nitul ■ - ■— 
■' — acesta.••
Pîlmîntu] acesta negru 
ra$ <Je ape, ars dc vînturl 
scăldat în lumină, sărutat dc ierburi 
pămîntul acesta verde 
imens, mai imens decît vulturii nopții, 
pămîntul acesta roșu 
mai fierbinte ca o inimă tlnără, 
pămîntul acesta negru și verde și roșu 
sub tălpile mele — alergînd primăvara, 
păniîntu] acesta trezit în copaci 
II simt prelungindu-se-n mine 
cu cercurile vieții, concentric.

Lucian STROCIII

VEGHE
Impetuos în văzduh, 
echilibrul găsește 
(n sigur balans

s
I

voluptatea dc-a fi.
O veghe în toate se simte 
și cumpcni clatină brațe...

Valeria ZAMFIR

Cîntece
populare
minerești66

I
ln ultimii ani folcloriștii 
noștri au desfășurat o largă 
campanie pentru depistarea 
și înregistrarea creației popu
lare. Au fost editate nenumă
rate culegeri dc folclor, au 
fost retipărite lucrări valo
roase din trecut în domeniul 
folclorului, au apărut impor
tante studii de folcloristică 
ele.

Folclorul muncitoresc s-a 
bucurat și cl după eliberare 
de atenția cuvenită. Totuși, 
pînă la apariția recentei Iu- 

5 crări a Iui Ion Iliescu și Ana 
% Șoit, „Cîntece populare mine
s’ rești", nu putem cita nici o 
i altă carte dedicată foicloru- 
% Iui minerilor. Acest gol s-a 
•£ resimțit cu atît mai mult cu 
? cit, după un cercetător ger-’ 

man, „cîntecul minerilor con- 
șțituie baza istorică pentru 

jj Cultura muncitorească". Por- 
jC nind de la această premisă 
■V, cei doi neobosiți cercetători, 
5 Ion Iliescu și Ana Șoit, au 
I intenționat, și au reușit pe 

deplin, să realizeze o culege
re cît mai cuprinzătoare de 
cîntece populare minerești 
din mai multe județe ale ță
rii. Criteriile după care au 
fost reunite aceste creații, 
sînt cele ale autenticității, 
circulației în mediul mine
resc, tematicii minerești și, 
evident, a valorii estetice in
trinseci. Bogatul material a- 
dunat în decursuT mai mul
tor ani, prin deplasări în di
verse localități, prin despu
ierea atentă a arhivelor și 

ț lucrărilor mai vechi care a- 
< tingeau tangențial subiectul 

în cauză, a fost ordonat pe 
JÎ genuri, specii etc.
i Primul capitol cuprinde li- 

S rica minerească grupată, da- 
Ș torită bogăției materialului, 
J în ordine tematică. Găsim 

■ . aici cîntece de jale, de mun-
' . i revoltă și

luptă, de hoție și ocnă, fami- 
% liale și de dragoste, satirice. 
Numai simpla lor enumerare 
ne poate crea o imagine a- 
supra varietății și multitudi
nii cîntecelor minerești. l\Ia- 
.îoritatea acestor cîntece ex
primă viața grea și condi
țiile inumane de muncă din 
mină, în trecut. „Frunză ver
de de gutui / Nu da Doam
ne nimănui / Viața mineru
lui", exclamă cu obidă auto
rul anonim, adăugind : „Că 
minerul, săracu, / Tot prin 
băi ca șoarecu. / Și ziua lui 
îi tot noapte, / Și oasele lui 
tot coapte, I II omoară sili
coza / Și-l roade tuberculo
za..." Nu lipsesc nici cînte- 
cele de dragoste în care mi
nerul își exprimă sentimen
tele față de ființa iubită, ca- 
re-1 așteaptă înfrigurată: 
„Cile lămpi pe Roșia-n sus j 
Toate bine mi s-au stins; j

lorna bogăției mati 
în ordine tematică.

S aici cîntece de ,o’'' ■ 
ț că, sociale, de 
S luptă, de hoție !

l

iI
£

£

Numai la mîndruța mea, / 
Arde lampa ca o stea. / Ar
de lampa ca luna, / Că știe 
că mărg la ea / Cu mustața 
răsucită. / Cu cămașa întă
rită. / M-așteaptă să ies din 
baie, / Să tot uită pe că
rare".

In capitolul dedicat liricii 
obiceiurilor tradiționale, întîl- 
nim un bocet cules de prin 
părțile noastre, în care au
toarea anonimă își exprimă 
jalea în legătură cu soarta 
celor trei frați ai ei. mineri : 
„Doruț, dor de pe Paring / 
Mă-ntrebi, .Jiule, de plîng ? / 
Tu duci cîntece în lume, / Ini
ma mea-i de cărbune. / Am 
trei frați acolo-n mină, / Nu-i 
pot scoate Ia lumină / ...Do- 
ruț, dor de pc Paring / Flo- 
rile-n palmă Ie string / Gu
ra-mi rîde, ochi-mi plîng..."

După cum observăm, pro
ducțiile citate, fac parte din 
prima fază de evoluție a fol
clorului muncitoresc, în care 
exista încă o strînsă legătură 
a acestuia cu folclorul țără
nesc de la care împrumută 
mai ales forma specifică de 
exprimare. Există însă în 
antologie și multe creații ca
re aparțin celei de a doua 
perioade de dezvoltare a fol
clorului muncitoresc, împli
nită îndeosebi, după elibera
re, cînd muncitorul se deba
rasează de sentimentul dez
rădăcinării, a! oprimării de 
clasă, și cîntâ viața nouă 
din patria noastră. In aceas
tă privință, elocventă ni se 
pare balada „La stîna lui 
Rus" din capitolul dedicat ] 
epicii populare. Lucrarea în- i 
fățișează înălțarea „frumosu- J 
Iui castel" de la Rusu, pen- ] 
tru ca ; „Omu-aici kS vină / i 
S-odihnească-n tihnă".

Un capitol dedicat cinte- 1 
celor noi închide antologia 
propriu-zisă, dar volumul mai 
beneficiază de o amplă și do
cumentată prefață, un glosar 1 
de termeni minerești, un in- i 
dice alfabetic a! creațiilor- , 
(lupă titlu sau primul vers, i 
un indice toponimic, un in- ! 
dice al creațiilor și informa- j 
torilor și o suită de fotogra- i 
fii de înseninată valoare do- J 
cumentară. Tot acest bogat a- ] 
parat critic face din „Cinte- i 
cele populare minerești", un [ 
instrument de lucru impor- 1 
tant in mina cercetătorilor i 
folclorului nostru «”’ncito- J 
resc •

Frumusețea și bogăția ma- î 
terialului, în cea mai marc J 
parte inedit, valoarea sa es- ■ 
tetică și documentară deose
bită, impun lucrarea aminti
tă ca un adevărat eveniment 
în domeniul culegerilor de 
folclor din ultima vreme.

£

I

C. VALEANU
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JOCUL C I F R E

prcsic grăitoare prut oul vast 
și multilateral, inițiat de 
partid, de adîncirc a democra
ției de partid. precum și a de
mocrației socialisto, proces de
finitoriu pentru dezvoltarea 
societății noastre. Tn noul cli
mat al vieții noastre s.ociale, 
a devenit o practică curentă 
punerea în dezbaterea publică 
a principalelor probleme ale 
politicii partidului și statului, 
astfel ca oamenii muncii să 
aibă posibilitatea do a parti
cipa. în mod nemijlocit, la 
conducerea statului, a trebu
rilor obștești

Trebuie relevată, in mod 
deosebit, însemnătatea princi
pială a faptului că, prin pu
nerea în discuție publică a 
tezelor Comitetului Central 
pentru Congresul al X-lea al 
P.C.R — care vor defini ro
lul partidului și statului în 
etapa actuală și în viitor, di- . 
recțiile fundamentale ale ac
tivității politice. economice 
și sociale în perioada urmă
toare — se asigură pentru 
prima oară o dezbatere atot
cuprinzătoare, multilaterală, 
concretă a politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui înaintea elaborării pro
gramului partidului pe o nouă 
perioadă istorică. în urma a- 
cestci dezbateri, la care vor 
participa toate organizațiile 
de partid, opinia publică în 
ansamblu] ei. delegații la con
gres vor aduce cu ei mandatul 
încredințat d*' organizațiile 
care i-au desemnat, expunînd 
poziția acestora față de teze, 
observațiile, sugestiile și pro
punerile pe care sînt împuter
niciți să le prezinte. în felul 
aresta există garanția că li
nia generală, orientarea, ho
tărîrile adoptate de Congre
sul al X-lea vor constitui ex
presia voinței tuturor comu
niștilor, a întregului nostru 
popor, emanația gîndirii și 
Intereselor clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității din 
patria noastră.

Esența profund democrati
că a modului în care este 
concepută dezbaterea tezelor 
$i a proiectului de directive 
se vădește în faptul că, pe 
baza concluziilor ce se vor 
desprinde din dezbateri. Co
mitetul Centra] va definitiva 
documentele care vor fi su- 
nu<o Congresului al X-lea nl 
P.C.R.

Perioada care ne desparte 
de rongres impune o mobili
zare maximă a forțelor spre 
a asigura un înalt nivel în
tregii pregătiri politice, ideo
logice și organizatorice a a- 
on^tui moment de excepționa
lă însemnătate pentru viito
rul partidului, al țării. Tnră 
din crimele ore după publi- 
mrea '■’otărîrii cu privire la 
convocarea congresului, mun
citori. țărani, intelectuali, co
lective din întreprinderi șl 
instituții și-au exprimat vo
ința de a marea aceste luni 
de puternică efervescență a 
vieții sociale, de avînt poli
tic și în muncă, prin obține
rea de noi succese în marea 
întrecere pentru îndeplinirea 
și depășirea planului pe anul 
1969 an hotăritor al cineîna-^

lului, pentru a întîmpina con
gresul și cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării patriei cu 
cît mai însemnate realizări 
în toate domeniile. Munca 
plină de avînt pentru reali
zarea integrală a sarcinilor 
dc plan de către toate între
prinderile, executarea exem
plară a investițiilor și intra
rea în funcțiune la termen a 
obiectivelor prevăzute, efec
tuarea în condiții optime a 
lucrărilor agricole, îndeplini
rea riguroasă a ansamblului 
dc măsuri stabilit de partid 
în domeniul activității știin
țifice, culturale, vor expri
ma în mod pregnant spiritul 
de răspundere și entuziasmul 
cu care masele populare în
făptuiesc politica elaborată 
de partid, vor reflecta unita
tea moral-politică indisolubilă 
a întregului popor în jurul 
partidului, al conducerii sale, 
adeziunea deplină, unanimă, 
față de politica sa internă și 
externă.

Congresul al X-lea va mar
ca, prin hotărîrile adoptate, 
creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului în 
toate domeniile activității po
litice, economice, ideologice, 
sociale.- Exprimînd o necesi
tate legică, o cerință obiecti
vă a dezvoltării istorice, creș
terea rolului conducător al 
partidului acționează ca un 
factor esențial de dinamizare 
a întregii vieți sociale, stimu- 
lînd și punînd în valoare u- 
riașele energii ale poporului. 
Viața a dovedit că politica 
marxist-loninistă a partidului 
exprimă în cel mai înalt grad 
cerințele dezvoltării istorice 
a României. îmbină armonios 
slujirea intereselor de înflo
rire a 
cauzei 
luptei 
ce și 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „poporul s-a con
vins prin propria sa experien
ță că partidul comunist este 
exponentul fidel al interese
lor sale vitale, călăuza sa în
cercată pe drumul lihprtotu 
și fericirii și de aceea îl în
conjoară cu dragoste și devo
tament nețărmurit. îl consi
deră ca unic conducător al 
națiunii socialiste".

îndeplinirea de către partid 
a înaltei sale misiuni sociale 
asigură promovarea neabătu
tă a noului. îndrumarea efor
turilor societății în direcțiile 
hntărîtoare pentru progresul 
ei multilateral, crearea con
dițiilor pentru’ afirmarea ne
stingherită a tuturor poten
telor creatoare ale națiunii, 
constituie chezășia înaintării 
sigure pe calea socialismu
lui șî comunismului.

Să întîmpinăm Congresul al 
X-lea al P.C.R. cu noi succe
se în toate domeniile cons
trucției socialiste, unind și 
mai strîns rîndurile întregu
lui popor, ale oamenilor mun
cii de toate naționalitățile, în 
jurul călăuzei sigure a desti
nelor patriei, Partidul Comu
nist Român, eroicul stegar al 
luptei pentru fericirea poporu
lui și înflorirea patriei, pen
tru triumful cauzei socialis
mului și a părjj !

de acțiune I Parcă... Cc părere 
ave/i lovarâși dc In Comite
lui municipal U.T.C. n-ar II 
mal potrivii să ini|ia|i aici un 
șantier al lincrclului 1 $1 a- 
ceasta cit mai grabnic pînă 
nu vine canicula.

Pornim mai departe, spre 
stadion, dar nu mai găsim nici 
o grădină. Doar castanii M- 
Irîni dc pe marginea șoselei 
nc mai oferă umbra mult do
rită. In dreptul căsuțelor vechi, 
asemănătoare celor din colo
nic, ne oprim, ullîndu-nc la 
gardul care își arată țața u- 
rită spre stradă și vedem că 
In spQtcle lui sc ascund gră
dini pdrăginite care, pînă una 
alta, ar puica li transformate 
Inlr-o destul dc întinsă zond 
verde. Cu condiția să existe 
Inițiativă. Și pe lingă Iarbă 
șl bănci sd sc planteze și 
pomi. Șl posibilități ar mai 
exista și In alte părți...

Uitasem sd vorbim dc gră
dina din piața Victoriei. O- 
dinioară avea alei pe care te 
puteai plimba în voie și bunel 
pe care să le odihnești. As
tăzi te privește' mohorllă dc 
sub deviza pc care i-au lm- 
prumutat-o edilii; nu căleați 
pc iarbă, nu rupeți florile, 
nu cântați umbra...

P S. Am exagerat puțin 1n 
privința căldurii ? Poale. Dar 
’■'t și în ceea ce privește rea
litatea legată de zonele verzi 
din orașul Petroșani. Sezonul 
estival se anunță pentru noi 
deosebit dc animal Ce lo- 
cun dc odihnă si agrement 
vom oferi turiștilor ? Scutu
rai i-vd toropeala, tovarăși e- 
dili, și treceți la fapte. Mai 
e încă limpl

La cel doi poli ai clasa
mentului diviziei A sc înte
țește „furtuna". Statisticienii, 
microbiștii asudă, făcînd cal
cule. Dacă U.T.A. mai arc a- 
tîtca meciuri acasă, iar Di
namo și Rapidul ntîlca in de
plasare.. Dacă Argeșul le-ar 
face mîine „figura" progre
siștilor... Dacă...

Jocul cifrelor e 
Doar Vagonul a 
calcule. A ieșit 
cule și a intrat 
pc linia moartă. Chiar dacă 
miine va trece peste Dinamo 
Bacău, tot în „B" sc va opri. 
Macazul e de mult schimbat 
intr-acolo. Regretele sînt tîr- 
zil I

In schimb, cealaltă arădea
nă... După ce miercuri au 
gustat din cupn acea amară, 
a Infringed! cu 3—0 de că
tre partenerii lor de dumi
nică — dinamoviștii bucuțeș- 
tcnl, tcxtiliștii arădani au 
plecat acasă de la Brașov vi
sători. A doua zi, la antre
nament, Loll Leretcr, care a 
îmbătrînit In Timișoara și a 
întinerit la Arad (fără Go- 
rovital). le-a spus băieților 
visul lui frumos țesut în 
noaptea anterioară. Se făcea 
că el, mai marele echipei, 
îi îmbrăca pe copiii lui Coco 
în tricouri de campioni și sc 
aruncau cu toții în Mureș să 
le ude ca pe orice lucru nou 
și frumos. Și le-a mai spus 
Lcreter colegilor lui de e- 
chipă : „Băieți, ci (adică di
namoviștii bucureșteni — 
n. a.) Cupa, noi campiona
tul. Așa că duminică..." Așa 
că duminică... ce-o fi vrut să 
spună Loli ! ?

Mîine, colocvii universitare 
la Cluj, la Tași și la Craio-

amețitor, 
ieșit din 
din cal- 
definitiv

patriei cu interesele 
internaționaliste, a 

pentru socialism, pa- 
progres social. Așa

Someș, 
pe Jiu 
puncte 
‘ ,fa-

va. Studenții de pe 
do pe Bnhlui șî de 
luptă pentrulh cîtcva 
în plus. Mureșenii și 
rișlii" par mulțumiți că alții 
vor Intra... la apă șî nu ci, 
în timp ce giulcștenii, eli
minați din cupă, mal nperă 
la campionat. Tocmai la Cra
iova I Deșarte speranțe...

Oană merge la Oradea cu 
ginduri mari, pentru că el va 
mai avea la Ploiești doar 
două vizite, pc cînd Fcrcnczi 
va mai primi de trei 
oaspeți la Oradea.

Progresul a venit de 
rînd de dincolo (adică 
B). Știe bine ce viață grea 
e pe planul doi. Și totuși gîn- 
durllc-i bat să mai încerce 
o dată. Mai ales că din ulti
mele 5 partide ale campio
natului, bancarii au doar 
două acasă și 3 afară. De fapt 
aceeași situație o are și F.C. 
Argeș. Deși se pare că Do- 
brin și-a legat bine șireturile 
do la bocanci și are de gînd 
să nu le mai dezlege dccît în 
vara anului viitor pentru 
a-și prăji chipul bălai pe 
plaja fierbinte de la Aca
pulco (Mexic), cred totuși că 
„micul Napoleon” — așa cum 
l-a numit ziaristul I-Iristache 
Naum pe inimosul Tca.șcă — 
va porni în 15 iunie cu gea
mantanul spre „B”. Cam așa 
rezultă din jocul cifrelor.

După două ieșiri infructu
oase, echipa Jiul evoluează 
mîine la sediu. Parteneră de 
întrecere t Steaua. Formația 
militară, căreia i-au trebuit 
miercuri 120 de minute pen
tru a elimina din Cupă pe 
Rapid, are o carte de vizită 
binecunoscută : echipă matu
ră. sobră, tehnică, în revenire

ori

cu- 
din

de formă in ultima vreme. 
Cele două extreme, lupenea- 
nul Crflinlccanu și arădeanul 
Pnntca, nu o bună viteză de 
reacție, driblează frumos și, 
ce c mai important, marchea
ză. Nu trebuie uitnt rateurul 
dar omnipiM’zcntul Volnen, ca
re știe să den goluri, și nici 
„elvețianul" Sătmâreanu ca
re urcă mult în atac și șu- 
tcaz.â periculos la poartă. Dar 
Jiul joacă acasă, în fața pro
priilor suporteri. Meciul cu 
Steaua nu arc miză. Ambele 
formații locuiesc aproape, re
lativ comod, în clasament. de 
aceea sperăm să fie meci fru
mos. Steaua a cîștigat ulti
mul meci (cel de miercuri cu 
Rapid) în prelungiri. Mîine 
însă nu se acordă prelungiri.

o
In seriile n V-a și a VT-a 

a seriei C, lupta continuă a- 
prig. Știința Petroșani joacă 
din nou acasă, cu Mureșul

Luduș, iar urmăritoarca 
Minaurul Zlatna, din nou 
deplasare, la Tchnofrlg Cluj. 
Acum Știința arc două puncte 
avans. Credem că de mîine 
va avea patru. Și atunci ar 
putea merge sigur la baraj. 
Minerul Lupeni, în schimb, 
arc meci greu la Turnu Se
verin, cu Energetica. Dar 
greu e și meciul Minerului 
Anina la Metalul Topleț. Aici 
‘•oarta cîșliqătoarei serici e 
mult mai discutabilă. Pentru 
că ;k um, spre finele campio
natului, ejnd unii trag să tră
iască prea bine, iar alții trag 
doar să supraviețuiască, mc- 
ciurile sînt dirze. gazdele nu 
prea iartă nimic.

Tn orice caz, jocul cifrelor 
continuă la toate nivelele. 
Rezultatele le vom ști doar 
în finalul campionatelor. Pî
nă atunci așteptăm, scriem 
calculăm.

Dumitru GHEONEA

sa, 
în

r Pronosticul nostru 
la concursul Pronosport
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15,00 Tenis. România — Is
rael din sferturile dc 
finală ale Cupei Davis 
— partide de simplu.

18.30 Lanterna magică. Clov
nul Kiri.

18.45 Tribuna economică. I’e 
șantiere. „Industria u- 
șoară are greutăți".

19,00 Primăvară și tradiție. 
Tineri maramureșeni 
din satele Hotcni șl Nu- 
ta Ccrtezc vă invită ia 
două sărbători folclori
ce tradiționale „Tin- 
Jaua" și „Simbra oilor".

19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Telc-enciclopedia.
21,00 Melodii lăutărești.
21.30 O oră cu Alfred llit- 

cbcook. „Vizitatorul noc
turn".

22.30 Publicitate.
22,35 Trei melodii pe săptă- 

mînă. Muzică ușoară ro
mânească in primă au
diție.

22.45 Telejurnalul dc noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Ungaria — Cehoslovacia 1
Dinamo București — U. T. A. 1
„U" Cluj — A. S. A. Tg. Mureș 1
Jiul — Steaua 1
Crișu) — Petrolul 1
„U" Craiova — Rapid 1
Politehnica Iași — Farul 1
Vagonul — Dinamo Bacău 1
Dunărea — Portul 1
Progresul Brăila — Oțelul Galați 1
C.S.M. Reșița — Politehnica Timișoara 1
C.F.R. Timișoara — Industria sîrmei 1
Gaz Metan Mediaș — Metalul Tr. Severin I

a planului

sarcinilor, planul la cărbune 
se îndeplinește cu multă greu
tate.

Și acum, să încercăm o suc-

cintă analiză a realizărilor din 
primele două decade ale Ionii 
mai. Pe exploatări, situația în
deplinirii planului de investiții 
și de pregătiri se prezintă ast-

sectoarelor de investi- 
efectivcle necesare, fo- 
rațională a mașinilor

și pregătire
îndeplinirea exemplară 
lucrărilor de deschidere

(Urmare din pag. 1)

INVESTIȚII PREGĂTIRI
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Bărbăteni 
lucr. geologice 
Livezeni
Valea Jiului 2 900

Lonea 215 122 56,7 809 279 34,4
Pctrila 310 128 41.4 1 057 506 47,8
Dîlja 434 192 49,3 993 363 36,5
Aninoasa 376 153 40,5 745 243 32,6
Vulcan 444 176 39.7 1 105 592 53,5
Paroșeni 185 97 52,3 720 406 56,4
Lupeni 435 291 66,9 1 150 544 47,3
Uricani 301 64 21,0 800 374 47,0

Rezultă deci că. față de pla
nul lunar. realizările după 
două decade sint foarte slabe. 
Restanțele sint de 579 ml la 
investiții și 1 637 metri la pre
gătiri. Cum vor fi recuperate 
pînă la sfîrșitul lunii aceste 
însemnate rămîncri în urmă ? 
Cc justificări pot fi aduse în 
sprijinul acestor rezultate sub
mediocre ? Și aici, măsurile nu 
trebuie să intîrzie. Pentru că 
în nici un caz, Ia mina Uri- 
cani nu poate să continue la 
nesfîrșit atitudinea de indife
rență față de lucrările de in
vestiții, fapt remarcat de alt
fel și cu ocazia unei mese ro
tunde desfășurată în martie la 
redacție, în caro tovarășul Mir
cea Coroban, inginerul șef al 
minei a susținut cu tărie că 
planul la investiții nu se poa
te realiza, deși tovarășul Pom- 
piliu Merfu, pe atunci inginer 
șef cu investițiile la fostul 
C.C.V.J. a demonstrat cu cla-

ritate care sînt posibilitățile, 
unde și ce trebuie să se facă 
pentru a depăși momentul așa 
zis critic. Dar, după mai bine 
de două luni, situația este ace
eași, cele două părți, mina și 
Centrala. întîrziind a se pune 
de acord pentru rezolvarea a- 
cestei probleme deosebit de 
importante. Orice întîrziere în 
adoptarea unor soluții eficien
te, înseamnă alte și alte rămî- 
neri în urmă. Or, pentru dez
voltarea viitoare a minei nu 
poate fi tolerată la nesfîrșit a- 
ceastă situație. Același lucru 
este valabil de altfel și pentru 
minele Vulcan, Aninoasa și 
pentru E.D.M.N. unde efortu
rile pentru deschiderea minei 
Livezcni în termen sînt încă 
prea anemice deși întîrzierca 
față de grafic este de peste 
20 de luni.

Considerăm că adoptarea u 
nor măsuri eficiente care să 
cuprindă printre altele fnpO

Cronici imbâtrînite vorbesc 
despre Buzău ca despre un 
ținut bogat în resurse naturale. 
Aceleași izvoare îl socot, pe 
bună dreptate, drept o așezare 
dc meșteșugari și negustori. 
Despre industrie, nu se putea 
vorbi. In anul 1933. pe raza 
actualului județ existau doar 
trei întreprinderi cu peste 200 
dc salariați. Buzăul a pășit pe 
traiectoria industriei moderne 
în anii socialismului, cînd, pe 
harta sa economică au apărut 
păduri de sonde, mari uzine 
metalurgice și chimice, între
prinderi ale industriei bunuri
lor de consum Pentru a deter
mina gradul de dezvoltare a 
producției industriale nu este 
nevoie să raportezi actualul 
nivel la statistica deceniilor 
trecute. Este suficient să ne 
întoarcem cu comparațiile cu 
numai cîțiva ani în urmă, Ia 
începutul cincinalului.

Puse alături de cifrele din 
196' rezultatele privind pro
ducția globală a anului 1968 
consemnează depășiri
ajung pînă la 80 la sută la 
petrol, produse din mase plas
tice șj materiale de construcții. 
.Și mai semnificativ este faptul 
că pînă la sfîrșitul actualului 
cincinal nivelul producției glo
bale va fi de peste două ori 
mai mare decît în 19G5. De

care

altfel. puternica dezvoltare in-
“ ' ' a

se
dustriaîă pe care Buzăul 
cunoscut o în ultimii ani 
oglindește și în dinamica co
merțului exterior. Astăzi, în
treprinderile buzoiene exportă 
produse în peste 20 de țări alo 
lumii.

La baza acestui impuls, care

miliarde lei, materializate în 
construcția uzinei de sîrmă, a 
fabricii de zahăr și a altor 
mari obiective industriale.

Fără a minimaliza cu nimic 
dimensiunile actualului tablou 
economic, trebuie să spunem 
că sub raportul dezvoltării in
dustriale Buzăul se află în

BUZĂUL -
in circuitul
industrializării socialiste...
///Z//////////////////////////////////////////Z///////////7////Z////W//////////AW/ ’

a plasat Buzăul în rîndul cen
trelor economice importante 
ale țării, stau eforturile mate
riale susținute ale statului, pre
cum și interesul justificat și 
contribuția activă a oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri. 
Intre altele este de amintit 
faptul că în actualul cincinal 
județului Buzău i-au fost alo
cate investiții ce depășeso 2

plină cursă. După cum preve
de proiectul planului de dez
voltare, în viitorul cincinal 
Buzăul se va înscrie în circu
itul economiei naționale cu o 
producție industrială care va 
depăși de 3 ori pe cea actuală.

In urma descoperirii unor 
rezerve de țiței — prin sonde 
forate la mare adincime — pe 
harta județului își vor face

apariția noi zone petrolifere. 
La Buzău se prevede construc
ția unei întreprinderi de pre
fabricate din beton, de mare 
capacitate și alte obiective. 
Pentru valorificarea bogatelor 
resurse dc materii prime, pe 
Valea Buzăului, la Sătuc, se 
construiește cea mai mare fa
brică de produse ceramice. O 
însemnătate deosebită prezintă 
construcția, la Rm. Sărat, a 
unei fabrici de frîne și garni
turi de etanșare, singura de 
acest gen din țară, ce se pre
vede a intra în funcțiune la 
sfîrșitul actualului cincinal. 
Este, de asemenea, prevăzută 
dezvoltarea rețelei unităților de 
industrie ușoară și alimentară, 
ca și construirea unor comple
xe pentru valorificarea avuții
lor naturale, situate de-a lun
gul Văii Buzăului.

Pentru înfăptuirea noilor 
prevederi, așa cum am mai 
arătat, statul alocă investiții 
do peste 2 miliarde lei. La ele 
se adaugă optimismul, entuzi
asmul și avîntul cu 
oamenii muncii din
traduc în viață politica parti
dului. politică îndreptată în 
direcția dezvoltării tuturor 
județelor țării.

drarea 
ții la 
losirca ------- -
de încărcat, obținerea unor vi
teze de avansare sporite — 
despre care se vorbește mult 
dar se face puțin — sînt ab
solut necesare. Obiectivele ur
mărite prin aceste lucrări nu 
trebuie să sufere nici o ami
na re în ce privește predarea 
lor la termenele stabilite. Ori
ce întîrziere costă mult, aduco 
prejudicii dezvoltării continue 
a minoritului în Valea Jiului.

în ce privește lucrările de 
pregătire, se remarcă un fapt 
deosebit) de curios. Unele ex
ploatări care se află în criză 
de linie de front ca: Lonca, 
Aninoasa, Uricani, Vulcan, Dil- 
ja, manifestă insuficientă preo
cupare față de pregătirea unor 
noi abataje, care să asigure 
măcar în viitorul apropiat cer
titudinea realizării unor capa
cități de producție la nivelul 
planului extracției de cărbune. 
Datoria Centralei este să între
prindă din vreme acțiuni prin 
care să ducă la zi aceste lu
crări întîrziate. Pentru că o 
nouă reașezare a planului în 
funcție de stringențe, aștepta
tă poate cu ardoare, nu face 
dccît să ducă, mai devreme ori 
mai tîrziu, la sufocarea unor 
zone sau exploatări. Renunța
rea la unele lucrări, stabilite 
o dată ca necesare, dovedește 
că pe undeva superficialitatea 
tronează în detrimentul bune
lor intenții.

în acest context, cotitura 
mult așteptată în activitatea de 
investiții miniere și pregătiri 
trebuie să fie făcută imediat. 
Orice amînaro înseamnă mînă 
liberă dată întîmplării. Și, ac
tivitatea de perspectivă nu se 
poate desfășura la intîmplare. 
Plqnul trebuie îndeplinit exem
plar la toți indicatorii. A cău
ta mereu justificări, a pune în 
fața deficiențelor, a lipsei de 
preocupare, argumentul ,,forte“ 
al greutăților, nu constituie în 
nici un caz poziția cea mai 
bună pentru redresarea aces
tor importante activități. Comi
tetele dc direcție ale minelor 
au datoria să treacă neîntirziat 
de la vorbe la fapte. Măsurile 
luate în consecință trebuie să 
părăsească dosarele și să și fa
că simțită prezența în subte
ran, la locurile respective de 
muncă. Tn aceeași măsură, co
mitetele de partid trebuie să 
realizeze un control mai rigu-. 
ros asupra conducerilor admi
nistrative pentru impulsiona 
rea activității de investiții și 
pregătiri. De asemenea, un a- 
jutor prețios, efectiv și fără 
menajamente trebuie să-l acor
de fiecărei mine în parte, Cen
trala Cărbunelui Petroșani 
prin specialiștii de care dis
pune, pentru ca răul să fie 
curmat din rădăcini.

VREMEA

care 
Buzău

Teri, temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 16 gra
de la Petroșani și de plus 10 
grade la Paring. Minimele au 
fost de plus 6 grade, și, res
pectiv, de plus 2 grade.

Ion ZAMFIRESCU 
corespondent județean
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PENTRU URMĂTOARELE 21 
DE ORE i Vremea se menține 
frumoasă, cu cer variabil. Tem
peratura în ușoară creștere. 
Vini slab din sud.

radio
DUMINICA 25 MAI

PROGRAMUL I :

13.

In ziua de 22 mai 1969, a 
încetat din viață Alexandru 
Szigeti, vechi militant al miș
cării muncitorești 
Jiului.

Alexandru Szigeti 
la 29 iulie 1905 în Lupcni și 
a intrat in mișcarea muncito
rească încă de la virsta de 17 
ani.

Membru al Uniunii Tinere
tului Comunist din anul 1922 
și al sindicatelor unitare din 
1926, a luat parte activă la

din Valea

s-a născut

mineri 
capita-

luptele muncitorilor 
împotriva exploatării 
liste. în anul 1945 a fost pri
mit în rîndul membrilor de 
partid.

După eliberarea țării i s-au 
încredințat diferite funcții în 
aparatul de partid și economic.

Pentru meritele sale a fost 
decorat cu ordine și medalii.

Amintirea sa va rămîne nc- 
ștearsă în inimile tuturor ce
lor care l-au cunoscut și au 
muncit alături de el.

CONCURS
pentruocuparea posturilor

vacante de tehnicieni mineri

organizează

STAȚIA DE CERCETĂRI
PENTRU

SECURITATE MINIERA
PETROȘANI

Condițiile de admitere sînt cele prevăzute în 
H.C.M. nr. 1 035/196, anexa IV.

Cererile de înscriere și actele necesare se 
vor depune pînă la 25 iunie a. c. la sediul in
stituției, biroul personal, din Petroșani, str. 
Petru Groza nr. 32—34.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, în
tre orele 7—15, de la biroul personal, telefon 
1622, interior 117, sau 1457 interurban.

6,05 Bună dispoziție cu cîn- 
tec și joc; 7,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei; 7,10 Concer
tul dimineții; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Ilustrate muzi
cale; 9,00 Radiomagazintil 
femeilor; 9,30 Avanpremieră 
cotidiană; 9,42 Muzică ușoa
ră; 10,00 Ora satului; 10,45 
Drag mi-c cîntecul și jocul; 
11,05 De la munte la marc: 
12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13,15 
Muzică ușoară: 13,30 Cine 
știe cî.știgă: 14.00 Estrada 
duminicală; 17,00 Sport și mu
zică; 19,45 Muzică ușoară; 
20,00 Radiojurnal: 20,10 Ta
bleta de seară; 20,15 Melodii 
populare; 20,30 Eminesciana: 
20,35 Melodii dc ieri și de 
azi: 21,15 Revista șlagărelor;
21.30 Panoramic sportiv: 21,45’ 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,10 Romanțe;
’’■’ Moment poetic; 22,40 

Suită de ritmuri; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Melodiile dimineții; 
7,00 Itinerar folcloric muzi
cal; 7,30 Sumarul presei; 7,35 
Cintă fanfara reprezentativă 
a Armatei; 8,00 Muzică; 8.05 , 
Teatru radiofonic pentru co
pii; 9,00 Muzică corală; 9.15 
Nestemate ale folclorului 
nostru; 9,45 Radio publici
tate: 10.00 Soliști de muzică 
ușoară; 10.20 Recital de ope
ră Marina Krîlovicî; 10.40 A 
7-a artă; 11,00 Festivalul „Ti
mișoara muzicală": 12,30 Or
chestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii: 13.00 Ca
leidoscop muzical: 13.40 Mu
zică ușoară; 14,05 De la o- 
perctă la operă: 14,45 Mu
zică populară: 15.15 Lucrări 
simfonice de Marțian Ne- 
pr o- i" Cîntă Timi Yuro; 
16.00 De la o melodie la alta:
16.30 Poemul simfonic „Fîn- 
tînile Romei” de Ottorino 
Respighi; 17.30 Caravana 
fanteziei: 18,30 Concert din 
opere; 19,03 Album folcloric: 
19,20 Teatru scurt; 20,00 Mu
zică ușoară; 20,35 Cîntcce de 
petrecere și jocuri populare; 
21,00 Muzică ușoară: 22,00 O 
istorie a muzicii în capodo
pere; 22,40 Studioul de poe
zie; 23,45 Un cîntec drag — 
muzică ușoară.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 6,00; 11,00;
24,00; 2,00; 4.00. Programul 
II : 14.00; 19,00; 23.00: 0,55.

Filme
ni RJA1LFUJ]

DUMINICA 25 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie; La est de Eden; Repu
blica ; Cuțitul în apă; PE- 
TRILA : Samuraiul; LONEA 
— Minerul : Veșnicul intîr- 
ziat; ANINOASA: Cei șap
te samurai; VULCAN : Su
flete tari, seria I și II; LU
PENI — Cultural: Apoi s-a 
născut legenda; Muncitoresc: 
Căderea Imperiului roman, 
seria I și II; PAROȘENI; 
Praștia de aur; URTCANI : 
Fiul lui Tarzan.

LOTO
La tragerea din 23 mai au 

fost extrase următoarele nu
mere :

Extragerea T-n: 51 70 56 
8 54 7 85 80 40 71 38 28.

Fond de premii: 633 369 
+ 63 702 lei report.

Extragerea a Jl-a: 47 56 
34 14

Fond de premii: 349 236 
332 232 lei report.
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If/H/I INTERNAȚIONALA
Delegația Partidului

Comunist Roman,
condusa dc tovarășul
Paul Nlculcscu-Hizil.
a plecat la Floscova

bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Popescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Ilie Rădulescu și Bujor 
feion. șefi do secție la C.C. al 
ir.C.R., activiști de partid.

Au fost prezenți A. V. Ba
sov. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
al ambasadei.

O
In dimineața aceleiași zile

delegația a sosit la Moscova. 
Te aeroportul Scrcmcticvo de
legația a fost înlîmpinată de 
I. V. Kapitonov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., V. I. Stepa- 
kov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
G. A. Kiseliov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 
activiști ai C.C. al P.C.U.S.

Au fost prezenți Ion Ciobota- 
ru, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al României la Mos
cova, și membri ai ambasadei 
române.

(Agerpres)

a partidelor 
muncitorești

MOSCOVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veaițu transmite i în ziua de 
23 mai au început la Moscova 
lucrările sesiunii finale a Co
misiei pregătitoare a Consfă-

tuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești.

Reprezentanții partidelor par
ticipante la sesiune au început 
discutarea problemelor aflate 
pe ordinea de zi.

FRANȚA

pentru alegerile
prezidențiale

PARIS 23 (zlgerpres). — Luînd 
cuvintul joi seara la televiziu
ne, in cadrul campaniei electo
rale. președintele interimar al 
Franței, Alain Poher, a expus 
in linii mari politica externă 
pe care intenționează s-o 
plice în eventualitatea alege
rii salo. Poher s-a pronunțat 
pentru revenirea Franței la 
Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva, de la care dele
gația franceză absentează de 
mai mulți ani. De asemenea, 
Poher s-a pronunțat împotriva 
oricărei măsuri „discriminato
rii" in Orientul Apropiat. în 
cc privește Piața comună, el 
a preconizat politica financia
ră comună în domeniul agri
culturii. Vorbitorul n-a făcut 
nici-o aluzie la problema in
trării Angliei în C.E.E. Rcfe- 
rindu-se la relațiile cu țările 
«ocialistc, Poher a preconizat

o apropiere „concertată11 pentru 
întărirea coexistenței și dezvol
tarea schimburilor.

Apropiat
Rashid Karame însărci-

guvern libanez

Zborul navei

23

Vietnamul de sud Ince-

de trupele

(Agerpres), 
de vineri infor- R. P. POLONA : La Varșovia a fost dat în folosință 

noul aeroport internațional. El poate primi de la 1 000 000 
la 1 200 000 pasageri pe an. iar în sezonul de vîrf pînă la 
2 500 pasageri pe oră.

IN FOTO : Turnul de control al aeroportului.

„Apollo-10“

la bordul 
aslronaulii 

și Eugene

nat cu formarea noului

BEIRUT 23 (Agerpres). 
Premierul desemnat libanez. 
Rashid Karame, a prezentat 
joi scara președintelui, Charles 
Helou, rezultatele consultărilor 
cu liderii principalelor gru
pări din parlament în vederea 
formării unui nou cabinet.

La sfirșitul convorbirilor, ca
re au durat cîteva ore, preșe
dintele Helou l-a însărcinat pe 
Karame cu formarea noului 
guvern. Criza guvernamentală 
din Liban durează de la 25 a- 
prilie. Karame a declarat că 
la ora actuală poate forma un 
guvern, care să asigure o sta
bilitate politică, dar totodată, 
a adăugat că mai există un 
număr de probleme rămase ne
soluționate 
țărilor sale.

din timpul consul-

BEIRUT
Presa libaneză 
mează despre acțiunea armatei 
care în ultimele două zile a 
blocat mișcările de trupe arma
te ale organizației palestiniene 
de rezistență „Al Saika"; ope
rația s-a încheiat cu retrimi
terea la bazele de plecare dc pe 
teritoriul sirian a circa 500 de 
membri ai comandourilor. La 
rîndul său, ziarul „L’Orient" a- 
nunță că în această săptămînă 
au avut loc ciocniri în jurul 
localității Rachaya Fakhar între 
diverse comandouri ale lui „Al 
Saika", situate pe teritoriul li
banez și cele aparținind ace
leiași organizații stabilite în Si
ria; corpurile victimelor au 
fost predate de către armata 
libaneză autorităților siriene, 
precizează cotidianul „Lissan al 
Hal" din Beirut. Un purtător 
de cuvînt oficial al autorită
ților libaneze a declarat bă for
țele de ordine nu au fost ames-.' 
tocate în aceste confruntări ar
mate, care au avut aspectul u- 
nor răfuieli între diferite gru
puri ale refugiaților palesti
nieni.

Pierderi grele înregistrate 
americane

SAIGON 23 (Agerprcsș. — 
După cum relatează Franco 
Presse, la 96 km de Saigon, 
trupe aeropurtate americane 
însoțite de elicoptere au atacat 
unități ale patrioților sud-viet- 
namezi. Joi noaptea forțele 
Frontului Național de Elibera
re au atacat cu rachete și mor- 
tiere 13 obiective importante 
militare americane și saigo- 
neze. Printre obiectivele afec
tate de acțiunile patrioților se 
numără baza aeriană de la 
Bicn Hoa, la 24 km do Saigon, 
batalionul aeropurtat saigonez

instalat în apropierea capita
lei provinciei Hau Nghia și 
zona primei divizii de infante
rie aeropurtată a S.U.A.

Citind un purtător de cuvînt 
al comandamentului S.U.A., 
corespondentul agenției U.P.U 
Bert Okuley. relatează că în 
timpul luptelor desfășurate în 
valea Shau 430 americani au 
fost uciși, iar alți 2185 răniți. 
Sînt cele mai grele pierderi 
înregistrate de americani în 
cursul angajamentelor cu par
tea adversă din ultimele 12 
săptămîni. menționează cores
pondentul U.P.I.

a-

Pe scurt • Pe scurt 9 Pe scurt 9

• MODULUL S-A APROPIAT LA 15 000 M DE LUNA • T. STAFFORD 
ȘI E. CERNAN AU REVENIT LA BORDUL NAVEI • „SNOOPY" A 
FOST ABANDONAT ÎN SPAȚIU

HOUSTON 23 (Agerpres). — 
Cu o mică întirziere, Adminis
trai ia națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic a dat, de la 
centrul spat lai din Houston la 
ora 21,18 (ora Bucureșliului), 
semnalul „verde” pentru sepa
rarea modulului lunar de ca
bina de comandă, care a fost 
executalâ în momentul cînd 
„trenul spațial” se găsea în 
partea invizibilă a lunii. Cele 
două vehicule cosmice . au 
părut In zona vizibilă de 
Pămînl a Lunii, evoluînd 
formafie la o distantă de 
proximaliv 12 metri. La '

a- 
pe 
în 
a- 

ora 
21,36 „Snoopy" — modulul lu
nar — s-a îndepărtat definitiv 
dc cablna-mamă pentru un 
zbor autonom de aproximativ 
opt ore. începea „baletul spa
țial”. Thomas Stafford .și Eu
gene Cernan, la bordul lui 
„Snoopy”, au executat sub pri
virile atente ale lui John 
Young, rămas la cabina de co
mandă, „arabescuri fantastice”, 
apropiindu-se de solul lunar 
pînă la 15 kilometri altitudi
ne. Pentru prima oară, un pă- 
mînlean vede Luna de la o 
asemenea apropiere. Cei doi 
astronauti americani au luat 
fotografii ale solului lunar și 
ale locului unde membrii e- 
chipajului Iui „Apollo-11” ur
mează să aselenizeze în luna 
iulie anul acesta, pînă au con
sumat pilele de alimentare ale 
aparatelor de fotografiere de 
la bordul lui „Snoopy”. Cea 
de-a doua aprindere a propul- 
sorului de coborîre al modu
lului lunar a fost executată la 
ora 23,47, cînd acesta se alia 
In cel mai apropiat punct de 
suprafața Lunii. După ce au 
electual și cel de-al doilea în
conjur al Selenei, Eugene Cer
nan și Thomas Slafiord au des
prins palierul de coborîre al 
modulului lunar și au pus în 
funcțiune propulsorul palieru
lui de ascensiune, înscriindu-1 
pe o orbită in jurul 1 unii. La 
ora 02,34, Stafford și Cernan 
au actional din nou rachetele 
de ascensiune, simulînd ajus
tarea orbitei lunare și plasa
rea vehiculului în poz.ifia de 
întîlnire cu cabina de coman
dă. După opt ore și jumătate, 
la ora 04,51 (ora Bucureștiu- 
lui) joncțiunea între cele două 
nave a- fost executată, cei 
aslronaufi de pe modulul 
nar trecînd in cabina de 
mandă.
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La invitația conducerii unor universități italiene, acad. 
Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socia
liste România, a ținut un ciclu de conferințe consacrate dez
voltării matematicii. Astfel, la universitățile din Palermo 
și Messina (Sicilia), oaspetele român a vorbit despre „re
zultate noi în teoria funcțiilor poliarmonice și axiomatica 
funcțiilor armonice".

La institutul de matematică al Universității din Roma, 
acad. Miron Nicolescu a împărtășit specialiștilor din ex
periența sa în domeniul cercetării matematicii, trezind un 
viu interes în rîndurile celor prezenți.

Președintele Academiei Republicii Socialiste România 
s-a intilnit, totodată, la Roma cu Vincenzo Caglioti, pre
ședintele Consiliului Național al cercetării științifice din 
Italia, făcînd cu acest prilej — un schimb de păreri asupra 
activității de cercetare științifică în cele două țări, precum 
și asupra intensificării relațiilor româno-italienc 
domeniu.

în acest

ROMA 23 (Agerpres). — 
La galeria „Menlana” din Flo
rența s-a prezentat cu succes 
— timp de două săptămîni — 
o „expoziție personală” a pic
torului român Mihg Vulcănes- 
cu. Majoritatea celor 25 de 
lucrări, reprezentînd ilustrații 
la poeziile lui Salvatore Qua
si mod,, și peisaje românești, 
în ulei, s-au bucurat de apre
cierea specialiștilor și publi
cului. Intr-o cronică apărută 
în ziarul „La nazione" se spu
ne intre altele : „Pictorul ro
mă' interpretează cu o rară 
intensitate a imaginii ideile 
marelui nostru poet Salvatore 
Quasimodo Desenele sale de
mon-trează, totodată, o mare 
siguranța în execuție și o deo- 
s ■' sensibilitate artistică. 
Pofsaic/e românești, în ulei, 
sînt (J ■ o expresivitate îneîn- 
tâtnare”.

In prezent. Mihu Vulcănes- 
cu participă împreună cu pic
tori din alte furi, la o „cx- 
p ■ ' de pictură, și grafică",
organizată in Palazzo Slroz.zi 
(lin Florcnfa.

Peste 8 000 de muncitori de 
la două mari uzine de automo
bile din statele California și 
Georgia, aparținind companiei 
„General Motors", continuă 
greva declarată la 28 aprilie.

GREVA DE LA „GENERAL 
MOTORS" cc a cuprins inițial 
peste 30 000 muncitori a în
ceput după ce, sub pretextul 
reorganizării producției, patro
natul a scăzut salariile mun
citorilor. In urma acestei ac
țiuni greviste o parte din mun
citorii companiei au obținut 
încheierea unor noi contracte 
colective

studenții
Berkeley 

și poliție,

Consiliul sindicatelor lucrăto
rilor din rețeaua medico-sani- 
tară din Japonia a organizat 
vineri GREVE ÎN SPRIJINUL 
CERERILOR DE MAJORARE 
A SAL ARIILOR și îmbunătă
țire a condițiilor de muncă. La 
acțiunile greviste care au avut 
loc in numeroase localități din 
țară, au luat parte peste 30 000 
de lucrători din rețeaua me- 
dico-sanitară.

Incidentele dintre 
de la Universitatea 
(statul California) 
declanșate în urmă cu o săp
tămînă. continuă în ciuda in
terdicțiilor de circulație impu
se de guvernatorul Ronald 
Reagan. în noaptea de joi 
spre vineri studenții care ie
șiseră în stradă au fost atacați 
de polițiști cu bastoane de 
cauciuc și de trupe alo Gărzii 
naționale.

în cursul acestor NOI INCI
DENTE poliția a arestat 480 de 
studenți. într-o demonstrație 
anterioară a studenților poliția 
a aruncat bombe lacrimogene 
dintr-un elicopter asupra co
loanei de studenți.

Incidente similare au uvut 
Ioc și în localitatea Greeno- 
boro, din Carolina de nord, 
vineri dimineața. în cursul că
rora trei polițiști au fost ră
niți.

O puternică tensiune în rîn
dul studenților se manifestă și 
Ia universitățile și colegiile din 
Washington, Connecticut, Jersey 
City și alte orașe americane.

Oamenii de știință sovietici 
acționează in cîteva direcții ÎN 
VEDEREA REALIZĂRII UNEI 
MAI MARI LONGEVITĂȚI \ 
SISTEMELOR DE FUNCȚIO
NARE A STAȚIILOR COSMI
CE. relevă intr-un articol pu
blicat în ziarul „Pravda" omul 
de știință V. Andrianov. Auto
rul subliniază că în prezent 
stațiile automate își încetează 
activitatea cu mult înaintea 
lansării altora, ceea ce face să 
nu existe legătură între dife
rite experiențe, pierzîndu-se o 
serie de date utile. Construc
torii caută în prezent să pre
lungească „viata" a cît mai mul
te aparate. Nu încaoe îndoială, 
scrie Andrianov, că cea mm 
maro parte a cercetărilor î; 
Univers vor fi realizate de la
boratoare automate, deoarece 
posibilitățile vieții omului timp 
mai scurt sau mai îndelungat 
pe alfo planete nu sînt încă 
noscute.

in

r
La Ottawa s-a anunțat a- 

dontarea unui NOU REGIM 
DE ACORDARE A AZILULUI 
POLITIC militarilor în tormen 
din S.U.A., care refuzînd să sa
tisfacă acest serviciu, se refu
giază în Canada. Do acum îna
inte ei vor fi considerați re- 
fugiați politici. In ultimele 
15 luni în Canada au fost pri
miți mai mult de 72 militari 
americani. Astfel, numărul ne
oficial al militarilor americani 
care s-au refugiat 
se ridică la cîteva

în Canada 
inii.

anunțat o-

■ BP

Lucrările Comitetului 0. N. U 
pentru decolonizare

DAR ES SALAAM 23 (Ager
pres? — Comitetul O.N.U. pen
tru decolonizcire (Comitetul ce
lor 24). aflat in sesiune la Dar 
Es Salaam, a continuat exami
narea situației din Mozambic. 
In f..' ) membrilor comitetului 
a pr* zentat o petiție un repre
zentant al Frontului de Elibe
rare din Mozambic (Frelimo), 
1. ria Simango. El a propus 
crearea unui fond special al 
O.N.U. caro să fie destinat dez
voltării regiunilor eliberate din 
Mozambic. Totodată. Simango a

chemat Organizația Națiunilor 
Unite să instituie un embargo 
asupra comerțului cu Portuga
lia, sancțiune la care au fost 
supuse Republica Sud-Africană 
■și Rhodesia.

In încheierea declarației sale, 
Simango a arătat câ Portuga
lia nu ar putea face față pre
siunii mișcării de eliberare din 
Mozambic dacă nu ar primi 
ajutor in armament din partea 
unor țări membre ale N.A.T.O.

Lucrările Comitetului color 
24 continuă.

Agenția V.N.A. informează 
că FORȚELE APĂRĂRII AN
TIAERIENE ALE R.D. VIET
NAM AU DOBORÎT LA 23 
MAI UN AVION AMERICAN 
de recunoaștere fără pilot, ca
re violase spațiul aerian al 
portului Haifong.

nentru 
maritimă. Această

La Moscova s-a 
ficial că zona din Oceanul Pa
cific în care. încenînd la 
17 aprilie. S-AU EFECTUAT 
I. XNS&RI DE R 1CHETF SO
VIETICE este liber 
navigația
zonă a fost limitată de un pe
rimetru cu raza de 55 milo ma
rine. avînd centrul cu coordo
natele 35 grade. 23 minute la
titudine nordică si 172 grade. 
24 minute longitudine vestică.

în comunicat se arabă că 
lansările de rachete purtătoa
re au fost încheiate cu succes.

<£>

<£> 
<£)
<£)

<£) 
<£>

în legătură cu rolul pe care îlCercetările întreprinse in legătură cu rolul pe care îl 
joacă diversele, rădăcini de viruși in geneza cancerului la 
om au mijlocit descoperirea, pentru prima dată, a unui 
virus in culturile de tumori naso-faringiene. susține dr. Can- 
dau, directorul general al Organizației Mondiale a SănătMij, 
în raportul anual pe care urmează să-l prezinte Adunării 
mondiale a sănătății la Boston (Statele Unite) in luna iulie.

Această descoperire, consideră specialiștii, ar putea mar
ca O ETAPĂ NOUĂ ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERU
LUI. Asupra acestei importante probleme se efectuează în 
prezent cercetări colective sub egida O.M.S., în laboratoare 
din S.U.A., Suedia etc.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii .or. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui)

Vineri dimineața a fost lan
sată de la Cape Kennedy O 
RACHETA DE TIP „TITAN- 
3" CARE A PLASAT PE OR
BITĂ 5 SATELIȚI MILITARI. 
Doi dintre cei cinci sateliți, 

iirmează să se plaseze pe or
bite circulare la altitudinea de 
111 000 km în urma unor co
menzi ce le vor fi transmise 
de la centrul de comandă A- 

i cești sateliți vor fi folosiți în 
scopul detectărilor nucleare. 
Ceilalți trei sateliți se vor pla
sa pe orbite circulare .și vor 
fi destinați studierii radiațiilor 
spațiale, evaporării lichidelor 
în spațiu și fricțiunii sisteme
lor mecanice în vid.

Q
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

Dună recun'area modulului lu
nar cu cabina de comandă a 
navei spațiale Apollo-10 la ora 
05,11 (ora Bucureștluluij și 
transportarea echipamentului 
din modul în cabină, Thomas 
Stafford și Eugene Cernan s-au 
alăturat colegului lor John 
Youna Aslronaulii au efectuat 
apoi manevrele dc înscriere a 
modulului pe o orbită sola
ră. Ia ora 07.40, aslronaulii 
și-au luat rămas bun de la 
„Snoopy” — modulul lunar — 
privind cu tristele cum fragi
lul „taxi lunar” care i-a pur
tat pînă la 15 000 m de supra
fața Lunii, se depărtează—aban
donat în spafiu. Din cauza o- 
boselii, aslronaulii au cerut 
permisiunea centrului spatial 
din Houston să anuleze emi
siunea de televiziune în direct

in care urma să fie prezentat 
momentul despărțirii de linii ive 
de modulul lunar. La ora 08,00 
echipajul s-a culcat urmlnd să 
fie trezit la ora 17. Astfel s-a 
încheiat cea mai grea zi de 
zbor a navei „Apollo-10”,

In cursul celor opt ore și ju
mătate cit modulul lunar a e- 
volual pe o orbită autonomă 
în jurul Lunii, apropiindu-se de 
suprafața satelitului natural al 
Pămintului pînă la 15 000 m, 
astronaut ii au demonstrat că 
acest vehicul va putea fi uti
lizat în condifii bune pentru 
aselenizarea prevăzută să aibă 
loc Ia 20 iulie. Ei au stabilit, 
de asemenea, că locul ales 
pentru aselenizare este mai 
puțin accidentat deci! se cre
dea și va putea permite de
barcarea primilor astronaut! a- 
mericani pe Lună in condifii 
bune.

Prima apropiere a omului de 
Lună pînă la distanta dc 15 000 
m a fost astlel încununată de 
succes, dar nu a decurs fără 
incidente. In timpul celei de-a 
doua apropieri a modulului de 
suprafața Se lenei, la ora 01,43 
(ora Bucureșliului), în momen
tul cînd echipajul a aurins 
motorul de propulsare al etaju
lui inferior al modulului pen
tru a-1 detașa de etajul supe
rior acesta din urmă a 
pul să vibreze puternic. Timp 
de cîteva minute între astro
naut ii Thomas Stafford, Eugene 
Cernan aflafi la bordul modu
lului, John Young aflat în ca
bină și centrul spațial din 
Houston s-a desfășurat un fe
bril dialog. Numai datorită 
calmului și sîngelui rece al Iui 
Thomas Stafford, care ,a preluat 
comanda manuală a modulu
lui și a reușit să înlăture vi
brațiile, s-a putut evita o ca
tastrofă. Mai tîrziu, la centrul 
spafial din Houston s-a anun
țat că vibrațiile s-au datorat 
faptului că sistemul de orien
tare a modulului nu a fost re
pezit tonal. In instrucțiunile 
dale echipajului modulului, în 
care au fost prevăzute instala
țiile ce trebuiau controlate per
manent, a fost omisă cea de 
schimbare a reperului folosit 
deJsiștemul de orientare a mo
dulului. Pînă în momentul se
parării celor două etaje, modu
lul se orienta în spafiu in ra
port cu poziția cabinei de co
mandă. Pentru ca după deta
șarea etainlui inferior, etajul 
superior al modulului să-și 
păstreze echilibrul, sistemul dc 
orientare trebuia să folosească 
un reper de pe suprafața Lu
nii. Operațiunea de detașare 
a celor două etaje trebuia să 
simuleze . decolarea” de pe su
prafața Lunii prin abandonarea 
etaiului inferior.

S-au înregistrat, dc aseme
nea, unele dificultăți în reali
zarea legăturile/ radio directe 
între modulul și centrul spa
tial din Houston. După cît se 
pare, .antenele modulului n-au 
fost suficient de sensibile și 
puternice pentru a asigura o 
legătură autonomă bună cu Pă- 
mîntul din imediata apropiere 
a suprafeței f unii. Din această 
cauză, legăturile au fost tinute 
prin intermediul cabinei de co
mandă pilotată de John Young.

Cu toate dificultățile hitimpi- 
nate comportarea aslronaulilor 
a fost exemplară, iar misiunea

de zbor a navel a lost execu
tată în întregime. Glyn Lun
acy, directorul de zbor al pro
gramului „Apollo”, a declarat 
că succesul navei „Apollo-10” 
creează un „sentiment de opti
mism” pentru realizarea asele
nizării la 20 iulie de către e- 
chipajul navei „Apollo-11”.

O
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

In cursul evoluției în apropie
rea suprafeței satelitului natu
ral al Pămintului 
modulului lunar, 
Thomas Sta fiord
Cernan au transmis centrului 
spatial din Houston cîteva 
descrieri ale peisajului lunar. 
Modulul s-a deplasat pe o or
bită eliptică ecuatorială cu vi
teza de 6 mii kilometri pe oră, 
apropiindu-se de două ori la 
distanta minimă de 15 mii de 
metri de suprafața Lunii dea
supra locului unde urmează să 
aibă loc aselenizarea echipa
jului navei „Apollo-11”. In 
cursul primei coborîri, cind mo
dulul trecea din partea lumi
nată de Soare a Lunii spre cea 
întunecată, Cernan transmitea : 
„tocmai acum privim răsăritul.. 
Pămintului I Este o priveliște 
uluitoare... Ar II minimal să 
le afli din cînd în cind aici”. 
La cererea centrului spafial 
din Houston, în timp ce se a- 
propiau pentru prima dală de 
locul viitoarei aselenizări, as
lronaulii au făcut o descriere 
sumară a acestuia. „Ne apro
piem dc el, anuala Cernan. In 
fala noastră se află craterul 
Maskelyne”. (Acest crater ' se 
află lingă locul de aselenizare 
și este luat ca punct de reper 
pentru orientarea aslronaulilor 
— n. r.).

In cursul celor 6 minute, 
timp în care modulul a trecut 
deasupra zonei de aselenizare, 
aslronaufii au transmis unele 
caracteristici ale acestuia. Te
renul, de formă ovală, are 
lungimea de 14 km și lățimea 
de 8 km. El este situat la Es
tul pârlii centrale a Lunii, p? 
„țărmul Mării Liniștii”. „Este 
înconjurat de blocuri uriașe 
de piatră”, arată Stafford. „Sînt 
citit de multe blocuri aici jos, 
îl completa Cernan. incit ai 
putea să umpli Golful Galves
ton” faces! goli se află în apro
pierea centrului spațial de la 
Houston — n. r.).

In cursul celei de a doua 
coborîri. aslronaulii au com
pletat descrierile anterioare. 
„Coborîm deasupra locului. 
Sini o mulțime de cratere. To
tuși, suprafața lui este foarte 
netedă. Cu excepția craterelor 
mai mari, el seamănă cu un 

“ teren argilos umed. Arată mult 
mai neted decîl se vede în fo
tografii. Cam 25 pînă la 30 
la sulă din suprafața lui este 
aproape curată, așa că modu
lul ar putea să coboare. Cobo- 
rîrea nu pare să lie o proble
mă. totuși, dacă nu va nimeri 
unde trebuie, va avea de iurcă. 
Văile par să aibă cîteva zeci 
de metri adlncime, Iar fundul 
lor pare să lie neted. Margi
nile văilor sini extrem de ac
cidentale. Cea mai bună des
criere a acestor văi, pe care 
v-aș pulea-o face, transmitea 
în încheiere Stafford, esle a- 
ceea a unui desert foarte us
cat, asemănător celor din New 
Mexico sau Arizona”.

ZIUA ELIBERĂRII AFRICII
Undeva intr-o carte uitată, 

o anecdotă povestea că. prin 
| nu știu ce miracol, trei bi'oaș- 
; te s-au trezit deodată intr-un 

vas cu lapte. ..Am să mă-ncc", 
. s-a resemnat cea pesimistă, și 
'' în adevăr s-a înecat-. „O să 
.; scap", și-a spus cea optimista 
Ț și. așteptînd să scape, s-a inc- 

«•: „„ a .. „ nj_
s-a 
că 
să

ș cat și ca. A treia n-a zis 
>mic; s-a uitat în dreapta, 
i uitat în stingă și văzînd 

n-are încotro, a început 
\inoate și a înotat alît do mult 

că pînă la urma în lapte a 
apărut un boț de unt, do pe 
care, sărind afară, broasca a 
scăpat cu viață.

Anecdota, un elogiu alego- 
_ric al activității umane, sin
gura în stare să asigure, la fi
gurat vorbind, supraviețuirea 
sau moartea, a fost reamintită 
adesea în legătură cu Africa, 
uriașul flămînd dc pe grăme
zile de aur. considorîndu-so 
că aici, mai mult ca oriunde, 
se resimte cu acuitate nevoia 
acestui efort uman creator.

Noi. oamenii secolului XX, 
scotocim astăzi printre tainele 
atomului, scormonim adîncu- 
rile străvezii alo apelor, des
coperim Cosmosul, miinc se
menii noștri vor cerne printre 
degete țări na lunară, dar ui
tăm uneori că infinit mai a- 
proape. aici, pe Pămînt. alfa
betul rămine o șaradă pentru 
80 Ia sulă din populația unui 
continent, că foametea conti
nuă să fie un spectru perpe
tuu

Africa și a dobindil in cea

mai mare parte, treptat, inde
pendența politică ; cea de-a 
25-a zi a lunii mai denumită 
„Ziua eliberării Africii" come
morează izbînzilc trecute și 
cele viitoare, cind zonele eli
berate vor coincide cu supra
fața întregului continent. Pen
tru înfăptuirea acestui vis de 
eliberare, forțele patriotice din 
Angola, Mozambic, Insulele 
Capului Verde, din Rhodesia 
și Republica Sud-Africană con
tinuă lupta puterii

coloniale sau a rasiștilor albi 
aflați la conducere.

Cucerirea independenței po
litice nu poate rămine însă o- 
biectivul final : o dată dobin- 
dită. ea se transformă in pre
misa necesară declanșării unui 
proces, adesea sinuos și dificil, 
avînd ca clape formarea și 
consolidarea națiunii, lichida
rea înapoierii culturale, pro
movarea limbii și a valorilor 
tradiționale, dezvoltarea învă- 
țămîntului, formarea unei in
telectualități și a unui personal 
instruit și îndeosebi realiza-

rea unei reale independențe e- 
conomice a țării respective.

într-o seric de țări 
primii pași au și fost 
Congo (Kinshasa), 
dezvoltă o puternică 
extractivă a cuprului, 
ritania s-a inaugurat 
calc ferată de G50 kilometri, 
menită să contribuie la popu- 
larca deșertului ce ocupă o 
parte însemnată din suprafața 
țării, o fabrică de anvelope 
și camere auto care urmează 
să intre în funcțiune în Tan
zania, o fabrică dc textile 
inaugurată în Tunisia, prima 
promoție de mediei în Tanza
nia. Toate acestea reprezintă 
cîteva din fazele de început 
ale drumului pe care s-a an
gajat marca majoritate a sta
telor africane eliberate.

Sursa principală a dificultă
ților întîmpinate de tinerele 
state ale continentului negru 
o constituie moștenirea lăsată 
dc secolele dc dominație colo
nială care au frinat brutal e- 
voluția spre progres a lumii 
africane. într-o serie de țări 
africane nu se poate vorbi do 
o industrie propriu-zisă: in pre
zent Africa contribuie nlunui 
cu 2 la sută la producția in
dustrială mondială. Paradoxul 
african este cel al bogatului 
flămînd : unor zăcăi)iinte imen- 
s<? de minereuri de fier, man- 
gan. uraniu, pietre și metale 
prețioase le corespunde o in
dustrie dc debut. Africa dispu
ne do 40 la sută din resursele 
hidroenergetice ale lumii- și 
realizează doar 1 la sulă din

africane, 
schițați i 
Zambia, 

industrie 
în Mau- 
recent o

producția dc energie electrică ; 
continentul furnizează 34 la 
sută din fosfații naturali, dar 
își fertilizează propriile ogoa
re cu a noua parte din can
titatea de îngrășăminte utili
zate pe glob.

Pe dc o parte o industrio 
nedezvoltată, o agricultură ba
zată pe sistemul monoculturii, 
lipsa de cadre specializate, la 
caro se adaugă tendințele con
tinue ale marilor companii e- 
conomice de a pune stăpînira 
pe subsolul Africii, unde s-au 
strîns parcă toate bogățiile pă
mintului. constituie principa
lele dificultăți întîmpinate de 
tinerele state africane în lupta 
lor pentru cucerirea unei in
dependențe reale și depline. 
Do aceea, în această etapă cer
curile politico africane pun cu 
acuitate problema realizării li
nei unități și solidarități a tu
turor statelor africane, anima
te do obiective și aspirații co
mune. pentru ca fiecare popor, 
în funcție de tradițiile sale, de 
istoria și mentalitatea sa să-și 
poală afla calea necesară pen
tru a atinge un stadiu supe
rior dc dezvoltare.

Se spune că întotdeauna în
ceputul c greu : dar fără în
doială că generația noastră sau 
altele ce \or veni vor consem
na la un alt 25 mai eliberarea 
deplină a acestui continent cu 
o atit dc zbuciumată istorie. 
Africa va înceta atunci să se 
reducă la o simplă imagine exo
tică a uni i vegetații luxurian
te, pierdută în memoria timpu
lui. cu ritualuri ciudate și im
penetrabile, dobîndind dimen
siunile 
museț i 
rane.

noi ale unei alte fru- 
moderne și contempo-
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