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faptele, maturitatea 
colectivului — premise 
ale realizărilor viitoare

Pe traiectoria marii întreceri

încărcătură prețioasă 
în balanța primelor cinci luni

lua în viitorul dbceniu industria noastră minieră — 
în recentul proiect de Directive ale Congresului 
Comunist Român — impune încă de pe acum mo-

Ing. IRIMIA CÎMPIAN 
directorul F.F.A. Viscoza Lupeni rodnic.

au un cuvînt

Amplul program de dezvol
tare a economiei României so
cialiste — conturat cu clari
tate de Tezele și proiectul de 
directive ale Partidului Comu
nist Român pentru cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R, — au 
găsit un ecou puternic, entu
ziast în rindurile filatorilor lu- 
peneni. Fapt firesc i un viitor 
de lumină bate la ușă și cu 
toții trebuie să-i ieșim în în- 
tîmpinare. Ce dovadă mai con
vingătoare poate fi adusă des
pre strădania colectivului de 
muncă al F.F.A. „Viscoza* Lu
peni de-a se situa în fruntea 
celor care se străduiesc să tra
ducă în viață hotărîrile parti
dului nostru decît aceea că 
prevederile planului cincinal, 
pentru anul 1970, au fost a- 
tinsc încă de anul trecut ?

In 1969 — anul cînd are loc 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
și în care vom sărbători, cu 
mic cu mare, cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării — la 
fabrica noastră se va realiza 
o producție superioară celei 
prevăzute in planul cincinal 
pentru 1970, cu peste 2 500 mii 
lei și peste 50 000 leg mătase 
viscuză. Depășirea prevederilor 
actualului cincinal va fi și mai 
substanțială în anul 1970.

Călăuzit de imperativul per
fecționării continue a activi
tății colectivul de muncă al 
fabricii „Viscoza* privește cu 
deplină încredere programul vi
itorului cincinal, in care toate 
ramurile economiei naționale 
vor înregistra importante creș
teri ale producției. Industria 
va atinge un nivel de produc
ție cu peste 50 la sută superior 
celui care va fi realizat în a- 
nul 1970 iar industria chimică 
va ocupa un loc principal în 
dezvoltarea economiei națio
nale. ținind cont de materiile 
prime din țară. Producția in
dustriei chimice va crește pină

Absolvenții liceelor din mu
nicipiul nostru, trăiesc in a- 
ceste zile emoțiile întîiului 
examen cu viafa. La liceul 
din Uricani insă, emoțiile pro- 
lesorilor și elevilor sînt la cea 
mai înaltă tensiune. Lucru fi
resc de altfel. Absolvenții din 
acest an, formează prima pro
moție a liceului. Și, prima 
promoție a fost întotdeauna 
cea care a deschis tradiția 
unei școli Profesorii își înmă
nunchează roadele a 12 ani 
de muncă, iar elevii se vor 
mîndri că au învățat Ia li
ceul din Uricani, din Uri- 
caniul n6u care se confundă 
cu vîrsta lor.

Inlimplător, în primu zi a 
examenului oral, Ia română, 
am făcut un popas la acest 

in anul 1975 cu Q5—92 la sută, 
intr-un ritm mediu de 13—14 
la sută.

Producția de fibre și firo 
chimice va fi în anul 1975 su
perioară celei din 1970 cu 70— 
97 la sută, realitate care dina
mizează și bucură în același 
timp colectivul fabricii, con
știent că sporul producției de 
fibre și fire chimice se va rea
liza pe baza punerii în func
țiune a noi capacități și moder
nizării celor existente.

Cu toții știm că investițiile 
care se alocă industriei chimi
ce, au o pondere mare în vo
lumul total de investiții, iar fo
losirea acestor fonduri în mod 
judicios, va duce la creșterea, 
fără încetare, a eficienței e- 
conomice.

Mîndri de realizările obținu
te pînă acum, dar și pătrunși 
de o răspundere amplificată, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii oparținînd F.F.A. „Vis
coza* Lupeni și-au reanalizat 
operativ' angajamentele în spi
ritul Tezelor și Directivelor 
recente, suplimentîndu-le con
form noilor cerințe, reieșite 
implicit din perspectiva des
chisă de istoricele documente. 
Astfel, angajamentul anual ini
țial de 100 000 lei la produc
ția globală și marfă s-a mărit 
la 130 000 lei. Se va produce 
mai mult cu 5 000 kg de mă
tase, față de 2 000, cit preve
de angajamentul. In locul u- 
nei depășiri a sarcinilor de 
plan de 6 000 kg sulfură de 
carbon, se preconizează o alta 
aproape triplată : 17 000 kg.

Noul angajament mai inclu
de și 250 000 lei economii la 
prețul de cost.

Succesele obținute pină la 
ora actuală, maturitatea colec
tivului mă îndreptățesc să-mi 
exprim certitudinea că aceste 
angajamente însuflețitoare vor 
fi îndeplinite cum se cuvine.

AȘA ÎNCEPE O TRADIȚIE
liceu. Emoțiile umpleau cu 
prisosință fiecare coif. Pe co
ridor, așa cum multi dintre 
noi, cu ani în urmă, trăiam a- 
celeași emofii, elevii așteptau 
să intre în sala de examene, 
împinși de curiozitate, ori 
poate pentru a retrăi clipele 
de altă dată, intrăm și noi în 
clasa de examen. Și, împre
ună cu profesoara examina
toare. Elena Coslea, și pre
ședintele comisiei coni. dr. 
ing. Ion Scondac, ascultam 
răspunsul elevei Elisabeta Bu- 
zianu. Incintelor răspuns. A- 
naliza romanului „Desculț"

Amploarea pe care o va 
subliniată cu pregna nță
al X-lea al Partidu lui
bilizarea tuturor forțelor pentru crearea condițiilor favorabile îndeplinirii sarcinilor 
sporite ale următorului cincinal. Extracția de cărbuni va trebui să atingă un nivel 
de 36—38 milioane tone în anul 1975 și în această direcție unitățile 
lui mai mare bazin car bonifer al țării — Petroșani — 
pe care-1 dorim cît mai

Paroșeni, cea mai tînără 
mină din Valea Jiului, pune 
în balanța celor cinci luni 
pâre s-au scurs din acest 
an o „încărcătură11 bogată 
de realizări la care a contri
buit întregul colectiv, pe zi 
ce trece mal bine închegat 
și mai sigur de sine.

Dgpășirea substanțială a 
planului de producție cu a- 
proape 8 000 de tone de căr
bune (circa 8 tone revine 
de fiecare angajat productiv 
din subteran!), creșterea 
productivității cu 13.6 la su
tă. reducerea prețului de

ECHIPAMENTUL 
MODERN
DE SUSȚINERE 
IN ATENȚIA 
CERCETĂTORILOR

In ultimul timp, cercetă
torii de la Institutul de pro
iectări și cercetări pentru 
huilă Petroșani au vădit preo
cupări insistente pentru a a- 
sigura fronturile cărbunelui 
cu echipament de susținere 
cit mai corespunzător. Stîl- 
pii de abataj cu pompă in
dividuală SAH 1, 2, 3, au 
trecut prin toate fazele — de 
Ia proiectare la experimen
tare — și actualmente sînt 
„examinați" de comisia de 
omologare. Stîlpul SVJ cu 
pompă centrală a ieșit din 
stadiul proiectării. In mo
mentul de față se execută 
prototipul la Uzina de utilaj 
minier Petroșani, urmînd ca 
un lot să fie supus încercă
rilor de laborator. A mai fost 
experimentată grinda GSM 
60/110 caro a dovedit reale 
virtuții sub copcriș natural.

de Zaharia Slancu și a nuve
lelor lui Ion Slavici — au 
fost Întrebările scrise pe bi
lețel. O clipă de emofie și E- 
lisabeta ne-a fermecat cu o 
adevărată prelegere. Cred că 
orice întrebări i-ar li fost 
puse, răspunsul primea ace
eași notă : zece.

După acest prim examen o- 
ral, am întrebat-o pe Elisa
beta ce simțăminte are ?

— Sînt așa de fericită. Aș
tept cu înfrigurare examenul 
de admitere la filologie, și s-a 
pierdut între colegii care o 
îmbrățișau fericiți. 

cost cu 19 Ici pe tona ex
trasă — sînt dovezile con
cludente ale destoiniciei și 
dăruirii cu care oamenii de 
aici s-au dedicat realizării 
indicatorilor la „cota11 exi
gențelor actuale.

„Panoul de onoare11 al mi
nei are în frunte brigăzile 
conduse de Constantin Zaha- 
ria, Gheorgbe Pîșleac, Ghcor* 
ghe Lebădă și Gheorgbe 
Ursache care au obținut 
plusuri de cărbune cuprin
se, procentual, între 3,3 și 
42,5. 

Peisaj aninosean.

Era înlîiul zece la exame
nul oral. Că pină la sfirșit au 
mai lost și alte multe note 
bune și foarte bune nu ne în
doim. Elevii Marin Geamba- 
șu, Olilia Nicoară, Paraschi- 
va Polcovaru, Mihai Todoran, 
Maria Konoloș pol confirma 
acest lucru. Dar ceea 'ce-i de 
refinul este faptul că roadele 
primei promoții de absolvenți 
a Liceului din Uricani, vor fi 
bogate.

Numai așa poale începe o 
tradifie.

R. S.

4 |Hi"ini 36 buni

miniere ale cc- 
greu de spus,

Trăinicia și priceperea co
lectivului, dirijat și sprijinit 
în permanență do comitetul 
de partid, îmbunătățirea 
treptată a climatului și or
ganizării activității la toate 
nivelele, locul prioritar p< 
care a început să-1 aibă u- 
tilajcle moderne de mare 
productivitate în viața mi
nei, încheagă certitudinea 
că sarcina atingerii la fine
le anului 1974 a capacității 
de producție proiectate, va 
fi îndeplinită în mod exem
plar.

Drum bun I
Direcția circulației din In

spectoratul general al miliției 
a editat o broșură intitulată 
sugestiv j „Drum bun". Broșu
ra este adresată tuturor celor 
care circulă pe drumurile pu
blice. Sub forma unui dialog 
apropiat intre agenții de cir
culație șii pietoni sau conducă
tori de autovehicule se încear
că pe această calo să se atragă 
atenția asupra necesității unei 
discipline rutiere, a respectă
rii regulilor de circulație in 
toate împrejurările. Editată în- 
tr-un tiraj de aproape 300 000 
de exemplare, broșura cuprinde 
recomandări și sfaturi utile 
atît pentru conducătorii de au
tovehicule, cît și pentru pie
toni.

(Agerpres)

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La 6 iunie au continuat Ia 
Moscova in Marele Palat al 
Kremlinului, lucrările Consfă
tuirii internaționale a parti
delor comuniste și muncito
rești. Se dezbate primul punct 
de pe ordinea do zl — Sarci
nile luptei împotriva imperia
lismului în etapa actuală și 
unitatea do acțiune a partide
lor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
listc.

La ședința de dimineață, care 
s-a desfășurat sub președinția

Declarația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în cadrul Coiislăliiirii inlerna|ionale

Stimați tovarăși.
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român a hotă- 
rit să trimită o delegație la 
consfătuirea actuală cu dorința 
de a-și aduce contribuția ia 
buna desfășurare a lucrărilor 
consfătuirii, la găsirea căilor 
pentru depășirea sau cel puțin 
atenuarea divergențelor exis
tente astăzi între partidele co
muniste și muncitorești.

Partidul nostru pornește de 
la aceea că astăzi lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
apărarea păcii, pentru progres 
social cere a se lăsa la o parte 
divergențele și a se acționa 
unit. Numai așa comuniștii își 
indeplinesc răspunderea față 
de clasa muncitoare, față de 
mișcarea comunistă, față de 
cauza păcii.

Am salutat faptul că in pre
gătirea consfătuirii noastre s-a 
renunțat la condamnarea sau 
blamarea altor partide comu
niste și muncitorești. Am sa
lutat, de asemenea, faptul că 
în proiectul de document pre
zentat consfătuirii se spune că

SCRISOAREA
de salut adresată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu lucrătorilor Miliției
Dragi tovarăși.
Cu prilejul aniversării a 20 

de ani de la înființarea mi
liției, in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, 
adresez ofițerilor, subofițerilor, 
tuturor lucrătorilor din unită
țile și formațiunile de miliție 
un cald salut și cele mai cor
diale felicitări pentru rezulta
tele obținute în îndeplinirea 
misiunii încredințate de partid 
și stat de a contribui la apă
rarea intereselor societății 
noastre, a cauzei socialismului.

Sărbătorim împlinirea a două 
decenii de la înființarea mili
ției în anul jubiliar al celei 
dc-a 25-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul fas
cist — piatră de hotar în is
toria patriei — în preajma ce
lui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
eveniment de o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea 
întregii noastre societăți.

Marile realizări obținute in 
construcția socialistă în acest 
sfert do veac, precum și suc
cesele deosebite dobîndite du
pă Congresul al IX-lea în dez
voltarea bazei tehnico-maleria- 
le a socialismului, ridicarea ni

lui J. Marx, președintele Par
tidului Comunist din Africa de 
sud, au rostit cuvintărl C. Ma
ciel, membru al Comisiei poli
tice și al Secretariatului CC. 
al P.C. din Paraguay, W. Go
mulka, prim-sccretar al C.C 
al P. M. U. P., W. Rochet, 
secretar general al P.C. Fran
cez, E. Papaioannu, secretar 
general al Partidului progre
sist al oamenilor muncii din 
Cipru.

După cuvinlul reprezentan

participarea sau neparticiparea 
la consfătuire este o problemă 
internă a fiecărui partid. Am 
salutat faptul că în proiectul 
de document se declară că 
partidele participante la con
sfătuire vor menține și conti
nua colaborarea cu partidei^ 
neparticipante. Discuțiile de 
ieri ne-au făcut să credem că 
intr-adevăr consfătuirea va 
merge pe linia găsirii căilor 
spre unitate.

Spre regretul nostru, în cu- 
vintarea de azi a reprezentan
tului Partidului Comunist din 
Paraguay s-a trecut la atacarea 
și blamarea unui partid care 
nu participă la consfătuire.

Noi considerăm că dacă a- 
ceastă cale va fi continuată și 
de alte partide, se va deschide 
un curs periculos pentru suc
cesul consfătuirii noastre.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român m-a îm
puternicit ca, în cazul cînd se 
va întîmpla o asemenea ac
țiune, să fatem apel călduros 
la reprezentanții tuturor parti
delor participante, pentru a nu 

velului de trai al poporului și 
înflorirea multilaterală a socie
tății își au izvorul in uriașa 
activitate creatoare desfășurată 
de clasa muncitoare — clasa 
conducătoare a societății noas
tre — de țărănime, intelec
tualitate, de toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, în eroismul și abnegația 
cu care întreaga națiune înfăp
tuiește politica partidului. Che
zășia mersului nostru victorios 
înainte- este conducerea uria
șei opere înnoitoare a edifică
rii socialismului de către Par
tidul Comunist Român, care 
își îndeplinește cu cinste înaltă 
sa misiune istorică asigurînd 
înaintarea patriei pe calea lu
minoasă a progresului și civili
zației. Succesele obținute de 
poporul român pe calea fău
ririi vieții sale noi sînt o con
firmare grăitoare a justeții po
liticii partidului care aplică 
creator principiile generale ale 
marxism-leninismului la con
dițiile concrete ale țării noas
tre.

O caracteristică fundamenta
lă a dezvoltării societății noas
tre socialiste în ultimii ani este 
perfecționarea continuă a de
mocrației socialiste, asigurarea 
condițiilor pentru antrenarea 
tot mai largă a maselor la 

tului P.C. din Paraguay, tova
rășul Nicolao Ccau.șescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a prezentat o moțiune 
de ordine.

Ședința de seară a fost pre
zidată de F. Muhri, președin
tele P.C. din Austria. La șe
dință au rostit cuvintărl L. 
Aarons, secretarul național al 
P.C. din Australia, G. Vielra, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Columbia. S. Carpio, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Salvador.

merge pe această cale. Consi
der că fiecare dintre noi tre
buie să ne ridicăm deasupra 
divergențelor de moment, să 
privim interesele clasei mun
citoare, interesele socialismului 
și păcii, să pornim de la faptul 
că numai unite țările socialis
te, partidele comuniste, toate 
forțele antiimperialiste vom pu
tea bara calea activității agre
sive a imperialismului, vom 
putea asigura dezvoltarea pro
gresistă a omenirii, vom putea 
apăra pacea.

In acest spirit, apelăm la 
toți reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești să se 
abțină de la punerea în discu
ție și condamnarea altor parti
de, fie că sînt sau nu partici
pante la consfătuire. Apelăm 
Ia reprezentanții tuturor parti
delor de a face totul pentru ca 
consfătuirea noastră să fie o 
manifestare a unității și soli
darității comuniștilor în lupta 
împotriva imperialismului, a 
hotăririi noastre de a restabili 
unitatea comuniștilor.

Vă mulțumesc pentru aten
ție 1 

dezbaterea și înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru pune
rea în valoare a tuturor ener
giilor creatoare ale națiunii, 
pentru exercitarea nestinghe
rită de către toți cetățenii a 
drepturilor .și libertăților cu
cerite de socialism. In cadrul 
larg democratic, propriu vieții 
noastre sociale și de stat, se 
îmbină armonios afirmarea li
beră a inițiativei, spiritului 
critic constructiv al oamenilor 
muncii cu creșterea responsa
bilității fiecărui cetățean pen
tru interesele generale și bunul, 
mers al societății.

Victoria socialismului, ata
șamentul poporului față de 
noua orînduire, față de politi
ca partidului, au sudat legătu
rile dintre statul socialist și 
masele de oameni ai muncii, 
au asigurat întărirea continuă 
a coeziunii societății.

Sub conducerea și îndruma
rea nemijlocită a partidului, 
miliția noastră, cu sprijinul 
larg și activ al maselor, a adus 
o contribuție prețioasă la apă
rarea cuceririlor revoluționare, 
a proprietății socialiste, la asi
gurarea ordinii .și liniștii pu
blice. la apărarea legalității, a

(Continuare in pag. a 4-a)

Zăpada mai zăbovea incă 
prin gropi și locuri ferite de 
s-are Întrec indu se cu ghioce
lul. bobocii florilor dc- alun 
au explodat pnunțind că pri
măvara este aproape. Simțind 
că vremea se încălzește, și-au 
lepădat veșmintele de frunze 
și florile de corn galben palide 
șj cele de ciuboțica cucului 
care au împestrițat poiana cu 
licăriri aurii. Spre sfirșilul lui 
martie s-au deschis florile de 
magnolii inii- cromatică r<»z- 
m i moreanâ Parfumul lor a 
dăi - ’» pină in clipa cind sau 
gălit de sărbătoare cireșul ja
pan z i călinul, salcîmul gal
ben și castanul care au aprins 
in parc mii de candelabre.

1'ii’năvara a- devenit slănină 
al'.!:aiternicâ pesle naVuă ! 
Sevele ci circulă grăbite prin 
IrnnchiririJe viguroase, m'.i<l'‘sr 
in frunze.

Am ajun*; in iunie. Acum

Coordonate
hunedorene

predomină verdele intr-o gamă 
ncsfîrșită de nuanțe. Verdele 
întunecat al țepilor de brad 
și-al țugei canadiene, verdele 

EXPLOZIE DE CULORI Șl PARFUMURI
roșcat arămiu, bătut parcă de 
brumă, al alunului european i 
corcodușului asiatic, verdele 
alburiu, scărnos al unor răși- 
nouse exotice, verdele palid, 
nod' finit și suav al Xanlhoce- 
ras sorbifoliei. adusă aici toc
mai din China și, in sfir>it. 
galbenul verde al arțarului a- 
merican.

O nouă generație de culori 
și parfumuri inundă parcul. 
Lingă florile de liliac, prefăcute 
în scrum, se aprind cele de 
magnolii și Chionanthus virgi- 
nica de culoarea zăpezii, subțiri 
și ascuțite ca niște ace. Peta
lele Diervilla floridei, stropite 
parcă cu sînge, sînt împresu
rate de fluturi care le sorb ne
sățioși nectarul. în urma lor 

pctalele se închid la culoare, 
se ofilesc iar parfumul dens 
se pulverizează in jur acopc- 
rindu 1 pe al lâmiițelor care 
rid la marginea potecilor ca 
ni .te fi te vesele.

In poiană au intrat cosașii, 
în urma lor se înșiră brazde 
inul le de iarbă. Mirosul finu
lui -osit nu se simte însă do

cît pină in vecinătatea socului 
înflorit care a acoperit totul 
pe o mare distanță. Lingă el, 
florile liliacului asiatic stau 
posomorite că n-au avut no
rocul să scape nici acum de 
vecinul lor hrăpăreț. Pudoarea 
exagerată le costă, căci puțini 
trecători le bagă in seamă 
deși degajă o aromă îmbătă
toare care-ți amintește de pri- 

ina dragoste a adolescenței... 
în plopii deșirați și visători 

so iscă, pe neașteptate, o gîl- 
ceavă de vrăbii pe caro mier
lele se străduiesc degeaba s-o 
curme. Ciorovăiala a atras a- 
tenția broașlelor care au ieșit 
ca niște babe pe malul bălților 
să vadă cine o fi mai tare. 
Abia cînd aud zgomot de pași 

șar în apă, toate deodată, ca 
niște înotători de profesie, a- 
postrofindu-1 în cor pe trecă
tor. Curiozitatea le împinge 
însă, din nou, deasupra apel 
dar le incomodează grozav 
frunzele de iriși și nufăr care 
și-au întins talerele pe toată 
oglinda apei.

Explozia do culori și parfu- 
muri va continua, neîntrerupt 

de 
in 
de

pînă la toamnă cind florile 
acum se vor metamorfoza 
fructe rumene, încărcate

■ esențe.
O vizită făcută in parcul 

dendrologic din Simeria acum, 
la începutul verii, rămîne do 
neuitat. Ea ne oferă posibili
tatea să facem cunoștință qu 
întregul său arsenal de frumU

seți. Arboretumul (denumirea 
științifică a rezervației), așe
zat pe malul Mureșului pe o 
suprafață de 70 de hectare, a 
fost întemeiat cu peste două 
secole și jumătate în urmă, 
devenind astfel una din cele 
mai valoroase, mai vechi și 
mai pitorești colecții de plante 
lemnoase din țara noastră. M. 
P. Korjev — arhitect peisagist 

al orașului Moscova, nota, cu 
ci ți va ani in urmă, in cartea 
de impresii că acesta este un 
„monument național în arta 
parcurilor11, iar alții il consi
deră cel mai frumos parc din 
România. In perimetrul său 
își duc existența aproape 1000 
do specii do arborj și arbuști 
exotici provenlți din 23 dc 

țări împrăștiate pe toate con
tinentele lumii. Mîini grijulii 
le-au ajutat în decursul a zeci 
șl sute de ani să-și uite solu
rile și clima țărilor de baștină 
și să se acomodeze aici, în lun
ca Mureșului. Unele specii 
(magnolii, bambuși) sînt foarte 
rare în țara noastră, iar altele 
sînt unice i Abies delavayi.

Magnolia virginiana, Tillia pal
lida și altele. Unii arbori și ar
buști au ajuns la dimensiuni 
neinlilnite in țările lor natale. 
Plopul negru, situat in parce
la 26, are un diametru al trun
chiului de 3 metri, ulmul de 
cîmp asiatic (parcela 7) a atins 
înălțimea de 32 metri iar co

ronamentul unui exemplar al 
fagului asiatic (parcela 20) o- 
cupă o suprafață cu un diame
tru de 20 metri.

Unele exemplare trăiesc aici 
de la începutul existenței par
cului. Quercus robur, o varie
tate de stejar din Africa de 
nord (parcela 47), are respec
tabila vîrstă dc 200 dc ani, iar 
ulmul de cîmp din Asia de
vest (parcela 47) trăiește pe 
meleagurile Simcriei de peste 
210 ani.

Dacă la acestea mai adău
găm și faptul că parcul dispu
ne do un interesant colț zoolo
gic (urși, cerbi lopătați, fazani, 
păuni, vulpi, rațe turcești -etc), 
construcții de stil asortate pei
sajul ui (ceainărie japoneză), dc
o bogată rețea de izvoare și 
pîrîiașe. ne fate o imagine și 
mai completă a frumuseților 
de neasemuit pe care le conți
ne rezervația dendrologieă din
Simeria. vizitată anual de pes
te 50 000 dc turiști.
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Revendicarea
unui mit

( • (ina-mpunge noaptea cu degete albe 
Dor de galop ' egclal înspre sus 
Acrul (remtirS-n Juru-i beat și supus 
Noaptea c albă de-atîten degete albe.

I n tablou cu o Dafne neimblinzită 
Miaminti despre fata schimbotft-n copac 
Poate că mitul exotic
Se născu din puterea zeului dac 7

S

II

Dc ce pe-o exotică Dafne. A polo
Să cred c-a iubit-o și ca l-a respins ? 
T’natc făcu dintr-o Cetina. Dafne, 
( iodva. cine» a dinadins

AHfcl. dc ce. ca-ntr-o rugă, 
întinde Cetina degete albe in sus ? 
Pnatr-i apnio pe-aproapc. supus 
șî. tot ne-mblînzifă ea-l roagă s-o lase, să fugă.

Contribuție
sî lipul cosei noastre

a cioplii două tălpi 
adăugat gambe 
de clari

Pc
Străbunul
Bunicul a 
torsionate
fota a modelai un trup de nllcl tură miini 
iar eu i-am pus miini.
Cel de dincolo de mine
1i vor așeza pe miini 
imaginea timpului InfrJnl.

Inn CIOCLEI
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Valorile
sniriluakI
și masele

își îndeplinește nii- 
cliberatoare și con-

Cui tura 
siunca sa 
atractivă numai dacă pălrun- 
«b adine în maso, în modul de 
gind ic, de muncă și dc trai 
ai oamenilor. Jn acest sens, in
telectualității îi revine un rol 
deosebit dc important. Funcția 
culturală a intelectualității nu

Opinii
se reduce la activitatea dc cre
are — alături de ceilalți oa
meni ai muncii — a actului de 
cultură. Tot atît de importan
tă este activitatea de răspin- 
dire ;i valorilor culturale și de 
atragere a oamenilor muncii 
la- opera de realizare a acestor 
valori Din acest punct de vo
dci. atitudinea „angaintă* a 
omului de cultură si c;i: torul 
militant al arrivitâții sile ob
ștești pe linia atragerii mase
lor spre cultură constituie, după 
părerea mea. cele mai impor
tante atribuie ale intelectualu
lui d" tip nou.

Într adevăr, socialismului îi 
este străin intelectualul de eru
diție seacă, diletantul superfi
cial sau specialistul măr
ginit, ancorat exclusiv în sfera 
preocupărilor profesionale, după 
cum îi este străină mentalita
tea „splendidei izolări" a unor 
„elite"' culturalo care practică 
un iluminism de tip contem
plativ care nu depășește pragul 
cabinetului de lucru ori al bi
bliotecii sau care este tributar 
catedrei, scenei, barei (în jus
tiție), fără un contact viu. per
manent și înnoitor, cu masele. 
„A știut pentru alții' devine 
aslf« 1 lozinca intelectualului 
activist cultural iar „ieșirea în 
arenă' lupta cu ignoranța, cu 
falsele valori sau idoli, cu ere
zia științifică sau cu prostul 
gust în artă, calea cea mai in
dicată pentru reușita operei de 
pătrundere a valorilor culturii 
în —indi'l maselor.

Din păcate, tocmai aceste a- 
tribute lipsesc multora dintre 
intelectualii municipiului nos
tru, iar Comitetul municipal 
pentru cultură și artă n-a reu
șit nici să polarizeze toate encr- 
giile în activitatea de cultura
lizare .și nici să găsească cele 
mai judicioase forme .și metode 
pentru a imprima un caracter 
militant acestei activități (de 
multe orî formală).

Răspunderea cea mai mare 
7)c- revine insă, nouă, intelec
tualilor. Astfel, deși este știut 
eă ridicarea nivelului cultural 
»1 salariaților de toate gradele 
implică adaptarea cunoștințelor 
Io cerințele sporite ale progre
sului tehnleo-.șthnțifie, populari
zarea celor mai noi cuceriri în 
acest domeniu — mai ales prin
tre cadrele tehnice medii și 
muncitorii calificați în scopul 
realizării unității dintre teorie 
și practică — nu constituie o 
preocupare suficientă din par
tea oamenilor de la catedră, 
din institute sau servicii de cer
cetare, deși avem un institut 
superior.

Tn domeniul educației esteti
ce, funcția social-educativă a 
artei, menită să realizeze uni
tatea dintre etic și estetic, și 
să înnobileze pe om, implică un 
contact permanent al artistu
lui creator sau interpret — pic
tor, muzician, sculptor, actor 
etc. — cu masele participante 
la însăși opera de creare a va
lorilor artistice.

Dai id MAN1U
procuror șef

Petroșani
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81MBATA 7 IVNIB 186»

Acum zece ani, un tînăr 
înalt, vinjos și blond, atras dc 
valul rock-and-roll-ului a nă
vălit ca un uragan în music- 
hallul francez. Sărmanele două 
sau trei vedete care fascinase
ră publicul î-au cedat repede 
locul dc frunte lui Johnny 
Hallyday. Numele lui, care se 
ortografia la început greșit 
Uollyday sau Halliday, a înce
put să se scrie din ce în ce 
mai corect, cîntărcțul devenind 
celebru.

Jcan-Philippe Smet, Lco Bal 
Ivday, zis Johnny s-a născut 
l.i 15 aprilie 1943 la Paris. Du
pă ce studiază muzica cu Jose 
Aspiazu la Genova, debutează 
ca artist liric în acest oraș. In 
1965 se căsătorește cu cîntâ- 
reața Sylvie Varlan. cu caro 
are un singur copil — David.

Tn 1959 TTnllvdnv introduce 
în Franța rock-and-roll-ul a- 
poi twistul. Cînlă cu mult suc 
cos la radio și televiziune, 
pleacă în numeroase turnee 
prin (ară si peste hotare, joa
că în diferite filme 
viens-tu Johnny?" 
l-ChrM-chez l’idole" (1964). serie 
cîntece.

Astăzi, după ce furtunile 
mai mult sau mai puțin pro
vocate, adeseori dorite și une
ori nedorite au fost uitate

Johnny este un tată care face 
bilanțul unui deceniu dc flirt 
cu gloria.

înainte dc 17 aprilie a.c si
tuația financiară a lui Jcan- 
Philippe Smet, vedeta nr. 1 
a music-hallului francez era 
departe dc a fi strălucită. Deși 
posedă o vilă, un apartament 
și două mașini, ol avea datorii 
de 500 000 franci la fisc.

Pe de o parte din cauza si-

latul Sporturilor. T-a 20,30 — 
întilnirc cu un cineast. La 21 
— înregistrarea spectacolului 
televizat, repetat după-amiază. 
La 2 noaptea — cina, singura 
masă din toată ziua. Un pa
har dat repede pc git undeva 
în Paris, căci a doua zi ur
mează din nou scularea la ora 
9. Nu este tocmai ziua unui 
tată. Și tocmai acest lucru 11 
regretă Hallyday cel mai mult

(..D’ofl 
(1963).

I. NAGY

tuației financiare precare, pe 
de altă parte, munca șa mono
tonă dc cârc începuse să se 
plictisească 1 au împins să cau
te altceva. Și iată că la 26 de 
ani Johnny încearcă ceva nou i 
în urma unui pariu pc 300 000 
franci, el organizează împreu
nă cu impresarul său Jean 
l'ons (în vîrstă de 27 dc ani), 
un ..show", adică un spectacol 
complet american, cel mai 
grandios din cîte au fost pre
zentate pînă acum în Eurdpa. 
la Palatul Sporturilor. Tea mai 
mare sală din Paris (cu aproa
pe 5 000 dc locuri).

La 26 aprilie, cînd avea ^oc 
premiera spectacolului,* datori
ile lui Hally day crescuseră 
considerabil. Pentru a putea 
face față, Johnny și Pons și-au 
pus la bătaie tot ce posedau. 
Căci aveau de plătit 24 de mu
zicieni, 20 de dansatori, 6 girls 
și 12 cascadori, 2 luptători de 
catch, 2 formații muzicale, un 
maestru de balet, total 200 000 
franci personalul, plus cons
truirea a trei podiumuri, de
corurile. cinci aparate dc fil
mat, patru aparate de proiecție, 
o baterie de 300 de proiectoa
re, 18 km de fir electric, 200 
dc costume dc la Bouquin, 170 
de peruci de la Dessange, to
tul 300 000 franci. La aefestea 
trebuie adăugate cheltuielile 
neprevăzute, ca dc pildă un 
sabotaj în urma căruia au tre
buit înlocuiți 18 km de fir, 
adică 20 000 franci. Tn total 
550 000 franci.

Johnny muncește din 
teri. Iată de exemplu 
oarecare — 14 aprilie 
zi trăită într-un ritm 
ral, sacadat trepidant, 
ca într-un film vechi _ . 
mări. Urmăritul este Hallyday. 
La 8 dimineața scularea. La 
9 — înregistrare la studio pî
nă la ora 13. Urmează un re
portaj pentru televiziune. La 
ora 16 — repetiție într-un stu
dio al televiziunii pînă 'la ora 
18 pentru „show". Apoi, la Pa-

— Cînd muncești cum mun 
cesc eu, spune el, ai nevoie să 
mai stai puțin pc acasă din 
cînd în cind. Dar ce înseamnă 
acasă ? Cind eu sînt la Paris, 
soția mea se află în Canada. 
Și săptămîna următoare se în- 
tîmplă invers. Pe David îl văd 
doar cîteva clipe. Constat că 
este foarte frumos și atît. Din 
punctul de vedere al îndatoriri
lor mele familiale lucrez cam 
de mîntuială. Dar cum aș pu
tea face altfel ? Să-mi schimb 
acum meseria ? Nu pot și nici 
nu vreau. Simt nevoia să cînt. 
să fiu pe scenă. Nu trăiesc 
decît pentru asta. Regret ade
seori că Sylvie și cu mine n- 
vom aceeași meserie. Dar as
ta este. O situație fără ieșire.

Tată-1 pe Johnny Hallyday. 
73 kg greutate, contra... De 
fapt adevărata luptă pe care 
Johnny o dă la Palatul Spor
turilor nu este un meci de box 
in două runde. De trei ani 
idolui tinerelului nu a mai 
apărut pc o scenă marc. Dc 
cînd și-a reluat munca, Johnny 
a devenit un businessman, el 
lansează ..Afacerea Hallyday",

cel mai 
băgat în 
riscul — 
la punct, 
cei 
sar în gol dc la o înălțime 
de 17 m ; dansul 
girls dirijate dc coregraful lui 
Sammie Davis. Lester Wilson : 
violența — propria sa luptă : 
evadarea — un joc de lumini 
uluitor care afundă spectacolul 
in plină hipnoză : pînă și vi
teza — orchestra reproduce 
uneori zgomotul asurzitor al 
mașinilor de curse făcînd un 
tărăboi infernal. Spectacolul 
fusese pr»'văzut initial pentru 
15 zile. FI a trebuit prelungit 
încă o săplămină. După achi
tarea cheltuielilor, i-au rămas 
180 000 de franci, dar și aceștia 
sînt ipotccați Este drept că 
Johnny_ a produs un film dc 
45 ne minute cu spectacolul 
de la Palatul Sporturilor. L-a 
costat 80 000 de franci, nu știe 
însă cînd îl va putea vinde.

Totuși Hallyday nu se neli
niștește învingător solitar în 
partida grandiosă de la Palatul 
Soorturilor. el nu sc mai mul
țumește cu un public de 
100 000 dc spectatori. Pentru 
pariul următor el vrea un mi
lion de spectatori. Cu 100 000 
de franci în buzunar el 
se lansează în producția 
unui film de lung metraj — 
primul western italian. care 
deocamdată nu arc nici vede
tă. nici titlu de scenariu. To
tuși turnarea lui începe peste 
o săptămînă.

După zece ani de activitate 
este poate momentul primelor 
bilanțuri serioase, dar și cel al 
regretelor :

— Dacă ar fi s-o iau dc ]a 
început, declară Johnny, 
proceda la fol. Am comis 
șeii, firește. Dar greșelile 
experiențe mai utile decît 
cosele. In cele șapte luni 
odihnă forțată din cauza acci
dentului meu (este vorba de 
piciorul fracturat anul trecut) 
am avut timp suficient să mă 
gindcsc. Am chibzuit bine și 
nu regret deloc acești zerc ani.

mai

grandios spectacol. A 
el tot cei place — 
Yvan Chiffrc a pus 
un număr în care 
buni zece cascadori

30 dr immium
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din municipiul Petroșani 
le doresc împliniri pe toate 

meridianele spiritului
Interviu cu scriitorul Radu Theodora, secreta
rul Asociației Brașov a Uniunii Scriitorilor

RADU CIOBANU

rîisp'u- 
o zi 

a.c. O 
nccele-

O zl 
cu ur-

N. Mureșan — Hațeg : Ne 
pare rău dar ceea ce ne-ați 
trimis nu întrunește condi
țiile publicării. Sentimentele 
frumoaso nu ajung pentru 
crearea poeziei, trebuie să vă 
formați o cultură cit mai bo
gată, să stăruiți cu răbdare 
asupra manuscrisului și să 
mai aveți, pe deasupra,- și o 
fărîmă de talent. Abia apoi 
putem sta de vorbă.

Ioan Gabor: Din poezia 
„Eu cred* am reținut doar 
primele trei versuri. In rest 
cuvinte și imagini uzate. Re
veniți după un timp cu alte 
lucrări.

Stănilă Hildca — Dea Iu 
Babii: Culegerile folclorice

aș 
gre- 
sînt 
sue

de

Constantin PASCU

nc interesează în măsura în 
care avem certitudinea că 
sînt inedite și aparțin locu
itorilor Văii Jiului. „Glumele" 
trimise sînt lipsite de haz.

C. Croitoru — Bănița : In 
poezia „Seara în sat" se simt 
ecouri din versurile lui Ale- 
csandri, Eminescu, Coșbuc.Se 
pare că versificați cu ușurin
ță și cîteodată surprindeți 
unele imagini apte de a crea 
o stare lirică. Dar trebuie să 
vă smulgeți de sub influen-

SEARA SOLEMNA
(Acțiunea fragmentului 

petrece în lunile imediat ur
mătoare actului dc la 23 Au
gust 1944).

(„) In ziua holărjtă, înspre 
seară, își perie pârul frumos, 
alb, vag ondulat Reuși să-î 
dea un luciu ca de mătase. Tot 
in fața oglinzii își îmbrăcă a- 
poi fracul. Nu-1 mai purtase 
de mult poate dc la înmor- 
mîntarea lui fie iertat Livius, 
și azi Olimpia și Roji îl peria- 
seră îndelung, punindu-1 apoi 
ia aer pentru a-i scoate miro
sul de închis și de naftalină. 
Tși contemplă după aceea ima
ginea din oglindă. Era mulțu
mit, arăta încă bine. Nu se 
privise de mult cu atenție și 
constată acum cu satisfacție că 
pu arăta de loc a bătrîn de
crepit. Fracul îl făcea și mai 
suplu iar părul alb îi sublinia 
distincția și prestanța. Faptul 
că era puțin adus de spate 
nu făcc-a decît să-i dea mai 
multă greutate, impunînd res
pect. Un adevărat gentleman, 
cum astăzi nu prea mai ai o- 
cazia să vezi Tn Anglia ar fi 
fost locul lui. Acolo oamenii 
știau să prețuiască încă și dis
tincția șj tradiția

Olimpia îl smulse din reve
rie. anunțindu-1 că sosise Pe
ter. fostul său șofer. îl angaja
se să-l ducă cu mașina și să-l 
aștepte apoi pînă se termină 
ședința. Deși pînă la Prefec
tură nu erau mai mult de 
300 de metri, nu putea merge 
pe jos într-o asemenea oca-- 
zio. Sosirea și plecarea cu ma
șina făcea parte din planul 
de acțiune. Tn vestibul. Roii îi 
ținu paltonul căptușit cu blană 
de sobol $î cu guler negru, 
de jder. Tși puse pălăria tare 
și-și atîrnă de braț bastonul de 
zile mari, din lemn de abanos, 
cu măciulie de fildeș încrustat 
cu argint. O privi o secundă 
cu gravitate pe Olimpia. Și 
pentru ca toate să sc împli
nească întoemai, se aplecă 
o sărută ușor pe frunte Se 
simți el însuși emoționat și as
ta 11 bucură : însemna că in
trase in rn» Din u«ă se mai

întoarse o dată spre cele două 
femei și le făcu un semn vag 
din mină i

— Rămîneți 
și porni grav, 
maseră privind 
fără să știe de ce, își simțiră 
amindouă ochii umezi.

Cind sosiră în fața Prefectu
rii avu o deziluzie, constatind 
că nu se afla nici un om în
sărcinat să deschidă ușile ma
șinilor. Peter, care avea ex
periență în relațiile cu bâtrî- 
nul, intui situația, ocoli mași
na în fugă și deschise portiera 
dinspre trotuar. In fața clădi
rii nu se mai afla nici o altă 
mașină și asta îl neliniști. Se 
temea să nu fie primul sosit, 
dar acum nu mai putea da 
înapoi. Se îndreptă cu pași 
rnăsurați înspre intrarea prin
cipală, puternic luminată. Urca 
scările largi, constatind cu sa
tisfacție că erau așternute cu 
covorul purpuriu de zile mari. 
Omul de la garderobă se pre
cipită ploconindu-se în calea 
sa, luîndu-i din mers pălăria 
și bastonul. Ti ajută apoi să-și 
dezbrace paltonul și cu o mă- 
turîce îi scutură de pe haine 
scame imaginare. Sever era 
mulțumit. Aici treburile mer
geau bine, se simțea ca în vre
murile bune. Se îndreptă îns
pre ușile înalte, de stejar sculp
tat ale sălii de ședințe. După 
doi pași însă se opri. Se în
toarse insnre garderobier:

— Fă bine, dă mî bite
Fă^ea parte din r 1 "ritâ. 

Porni mai departe, spriiinln- 
du-se in bastonul elegant, a- 
grnvfrvlu si senectutea dintr-nn 
șinei»’’ gest. enn<tient si cu 
de-*«Ur<:ii

Deschise ușa imnozantă și se 
opri in prag simțind acut lip
sa unui herald rare să anunțe 
cnqirp;i inx’jtațilov. Tn fa*a sa 
se întindea sala vastă cu fe
restre înalte acoperite de dra
perii grele dc pluș purouriu. 
cu coloanele de marmură albă 
și parchetul lustruit, așternut 
eu un covor enorm dc Ispahan. 
Sosiseră vreo douăzeci de in- 

vorbă

în pace, spuse 
Cele două ră- 
în urma lui șl,

încet, în grupuri. La apariția 
sa discuțiile încetară iar cei 
care ședeau se ridicară. Doar 
episcopul Nicodim rămase în 
jilțul de pluș roșu. Abunden
ța stofelor negre în care era 
îmbrăcat, satinul roșu^al ..căp
tușelii, briul lat, roșu, barba 
albă răsfirată pe piept, stră
lucirea engolpionului și a oche
larilor cd ramă de aur și ca- 
milafca înaltă cu crucea seîn- 
teietoare îi dădeau o înfățișare 
stranie, de zeitate a somptuozi
tății.

Bătrînul rămase cîteva se
cunde clipind, orbit dc scânte
ierea celor trei candelabre de 
cristal ce atirnau enorme din 
tavanul cu stucărie aurită. 
Porni apoi spre ceilalți și în 
timp ce traversă sala sc între
bă unde le erau mașinile. In 
realitate mașinile le erau de 
mult rechiziționate și fiecare 
venise pe jos, cu excepția e- 
piscopului a) cărui șofer ple
case insă să alimenteze și de 
aceea bătrînul nu-i văzuse 
mașina în stradă. Dădu mina 
cu Nicodim și se înclină, ca 
la biserică, spre stingă și spre 
dreapta, către cei din sală. 
Episcopul îi făcu semn să sc 
așeze în fotoliul de alături :

— A ce-ți miroase întrunirea 
asta ? întrebă el cu glas scă
zut, gîdilindu-i urechea lui Se
ver cu barba.

Sever își întoarse ciocul spre 
el și răspunse la fel de cons
pirativ. numindu-1 ca de «obi
cei. cu numele lui laic, ca pe 
vremea cînd fuseseră colegi de 
bancă la liceu :

— Măi Niculaie. țic-ți pot 
spune, mă. dar să nu mă pî
răști. Mie-mi miroase a rahat.

Rosti cuvîntul neaoș și apă
sat. O clină rămast'ră amindoi 
cu bărbile împreunate, privin 
du-se in ochi. Sever savurînd 
efectul, iar Nicodim ca lovit 
în frunte de 
lentă a vorbei, 
amindoi în rîs. 
dim ce apucă 
plin. încit toți 
vorbă și îi priviră surprinși.

- Asta-i iară o mașinație

ge-

Se- 
din 

a-

mireasma vio 
Apoi izbucniră 
mai ales Nice 
să hohotească 
se opriră din

de-a țărăniștilor, adăugă Se
ver, care era liberal. Da’ o să 
vezi ce cacealma o să le trag 
eu la toți. Numai să nu mă 
pîrăști, mă...

Nicodim încă ridea și-l bătu 
admirativ cu palma peste 
nunchi:

— Bată-te sfîntu’ soare, 
vere, n-am mai rîs așa 
vremurile bune! Iși șterse
poi, mereu rîzînd, ochelarii care 
i sc aburiseră.

Bătrînul, mulțumit de vese
lia lui Nicodim, se apucă să 
examineze tihnit asistența. Du
pă două fotolii goale, în ace
lași rînd cu ei, ședeau discreți 
și tăcuți, Izidor Marcus, repre
zentantul Comunității izraelite 
de rit occidental și domnul 
Goldstein, președintele Asocia
ției proprietarilor de imobile. 
Schimbă cu ei zîmbetc dc a- 
mabilă politețe. De Goldstein 
nu se mira că fusese invitat 
însă îl surprindea prezența lui 
Marcus. Se vede că Pompiliu 
Matei era hotărît să întindă 
punți în toate direcțiile, așa, 
pentru orice eventualitate

Tn dreapta lor. la vreo rinei 
pași, stăteau de vorbă Angliei 
Neagu. directorul Băncii Națio
nale. avocatul Beșa și Stan 
Măzărin. directorul Societății 
de tramvaie. înalt și slab, cu 
o față osoasă și ochi cenușii, 
triști. Era îmbrăcat într-un 
costum gri. decolorat și defor
mat. cu n»ste pantaloni nrriil- 
cați. caro făceau genunchi. Cra
vata roșie îi stătea strîmh la 
gulerul cămășii nosorobito -'U 
pătrățele albastre și violele. 
„Ar trebui mai bine să facem 
o subscripție ca șă-1 îmbrăcăm 
no Măzărin". reflectă bătrînul. 
Cu mărul lui Aclam proeminent 
si cu urechi clăpăuge. Măză
rin forma» , îi lămurea pe cei
lalți că de-o vreme încoace rju 
mai putea dormi noaptea din 
cauza arsurilor. Nu-1 mai ciu
la nici bicrn-hnnatul.

— Asta-i pentru că mănînci 
prea mult seara, se repezi gî- 
fiind. congestionat, avocatul 
Beșa.

Nu mănînc aproape ni-

— Care este ultima dv. 
carte apărută în librării ?

— „Taina Racifului", un 
roman științifico-fantastic 
caro s-a dorit altceva dccit o 
carte de ficțiune și anticipa
ție.

— Ați 
romane 
Preferați

semnat mai multe 
istorice apreciate, 
acest gen ?

— Atunci cind doresc să
comunic literar o experien
ță fundamentală a poporului 
nostru, consider construcția 
epică do largă respirație cu 
implicații în social. în rela
țiile dintre clase și popoare, 
ca pe mijlocul cel mai efica
ce de investigare a epocilor 
hotărîtoare.

— Cîndva aț: scris și piese 
de teatru. Nu doriți să vă 
întoarceți în domeniul dra
maturgiei ?

— Tn actuala situație de 
„adm-inistratizare" a drama
turgiei, nu 1

— Ce aveți pe masa de lu
cru?

— Două romane: „A sosit 
ora", un roman al condiției

intelectualului legat de indus
trie și „Aproape de zei*, o 
carte a unei experiențe ne
mijlocite : omul și transcen
dența condiției lui prin zbor. 
Aștept cu nerăbdare apariția 
primei cărți ilustrate pentru 
copii. „Șoimii Moldovei" care 
deschide un ciclu a) „Letopi
sețului patriei" pentru coi 
mici.

— Care este cartea dv. pe 
care o prețuiți cel mai mult ?

— Cea pe care poate n-o 
voi scrie niciodată, dar la 
care năzuiesc cu fiecare car
te ieșită de sub teasc.,

— Ce doriți să transmiteți 
membrilor Cenaclului literar 
„Meșterul Manole* și tuturor 
iubitorilor de literatură din 
Valea Jiului ?

— O apropiere caldă dc 
literatură, acest cel mai fi
del prieten și sfătuitor prin 
intermediul căruia ne regă
sim înnobilați și oameni în 
înțelesul plenar al cuvîntu- 
lui. împliniri pe toate meri
dianele spiritului.

ța înaintașilor și să căutați 
tonul care să vă reprezinte. 
Piuă atunci vă recomandăm 
să citiți cit mai multă poezie 
modernă și studii pe margi
nea acesteia. In orice caz 
ați făcut un oarecare progres.

Valerian Șocu — Lupeni: 
Ne trimiteți de data aceasta 
cîteva „însemnări despre po
ezia nouă* în care repetați 
judecăți enunțate, pe ici pe 
colo, de alții. N-am înțeles, 

aceste însemnări ne sînt adre-

sate nouă celor care vă răs
pundem la această rubrică 
sau ele sînt scrise pentru a 
vedea lumina tiparului?! In 
prima ipoteză, vă mulțumim 
pentru efort dar nu făcea să 
vă osteniți înainte de a ne 
cunoaște, iar în a doua, pre
feram să vă exprimați mai 
puțin bombastic, mai puțin 
„neologic* (sic) cu mai multe 
idei personale, eventual, ba
zate pe exemple din poezia 
modernă.

mic, protestă cu glas jalnic 
Măzărin.

— Mănînci prea mult. .is< 
tă-mă pe mine! Eu știi ce 
mănînc seara ? Eu seara mînc 
un măr și beau un pahar de 
apă rece! Spuse asta repezin- 
du-și înainte bărbia dublă, cu 
mîndria cu care și-ar fi anun
țat o performanță. Apoi ținu 
să mai repete o dată : Mînc 
un măr și beau un pahar cu 
apă rece!

— Pe excrocul ăsta de ce 
l-or fi invitat? se întoarse Se
ver spre Nicodim.

— Dacă i-au invitat pe toți 
excrocii, pe ăsta de ce să nu-1 
cheme ? Cum gindești tu că se 
face democrația ?

— He-he! făcu Sever, dar 
dc data aceasta cumva amar, 
fără veselie, căci de cite ori 
îl vedea pe Beșa prosper și a- 
poplcctic, își amintea de Li
vius al lui care trebuise să 
sc prăpădească așa... Tși aduse 
apoi aminte prin cine știe ce 
asociație de ideea Olimpici .și 
asta îl însenină iar căci 
amuzantă prin naivitatea 
inedită, specific femeiască.

— Știi ce i-a dat prin 
‘ ’ măi Niculaie ?

toa-

"are 
de

era 
ei

cap— Știi 
Olimpiei.

— Ce?
- Să 

piei tale.
Nicodim clipi de cîteva ori 

în dosul ochelarilor pînă reali
ză adevăratul sens al uvin- 
telor lui Sever. Cînd vorbi, 
doar tremurul ușor al glasului 
îi trădă zîmbetul mascat sub 
mustața stufoasă.

— Are gînduri frumoase O- 
limpia și răsplata ei va fi 
multă în ceruri.

— Zice că biserica trebuie 
ajutată Pricind.

— Și vrei să spui că nu-i 
așa ?

— O fi, dar cu am zis că a 
cuina, cînd numai numele mai 
e de mine, 
mă mai 
mine.

Surisul 
vărsă de

— Sâ no iu» uni» nrr alții 
ca într -»n gînd să .mărturisim ! 
spuse el cu un ton parodic. 
Apoi, revenind >n vn-va sa 
firească, 'idmirativ : Ho» ești 
tn. mâi Sever, și tot tn pi
cioare cozi ca un mîrtan hă- 
trîn ! Sînt curios ce ai pus la 

pentru ăștia...
Sever rise măgulit ri satis

făcut și aruncă o privire in 
snate să vadă dacă nu fnusc 
râ auziți dc urechi indiscrete. 
Dădu cu ochii de prietenul și 
medicul său curant. Avram Da
mian, enorm și jovial, care stă
tea de vorbă cu loncscu. di
rectorul ziarului ..Făclia". Cei-

donăm casa episco- 
Adică bisericii...

ar fi vremea 
ajute și biserica

lui Nicodim se 
sub mustață •

să 
pe

lalți ziariști, de la ..Dacia". ,U- 
nirea românească" și „Craini
cul" ședeau în același rînd ț..).

— Știi că l-am cunoscut pe 
doctorul Ion Ton ? îl întrebă 
bătrînul pc Avram.

Avram strîmbă din nasul lui 
ca o gogoașă și flutură palma 
a lehamite :

— Nu era nici o pagubă da
că nu-1 cunoșteai...

— Neam prost! șopti Tones 
cu de la „Făclia".

— Ce să faci ? spuse Sever 
împăciuitor. Oamcnii-s de 
te felurile...

Privi apoi spre Ton Ton 
stătea mai izolat, la fel
impenetrabil și glacial ca in 
după-amiaza în care venise la 
el să-l invite. împreună cu So- 
fron Marcu răsfoiau un dosar 
schîmbînd din cînd în cînd cîte 
un cuvînt in șoaptă. (...).

Tn clipa aceea intrară în sulă 
Daniel Scutaru. prefectul jude 
(ului, Pompiliu Matei, liderul 
țărăniștilor și Tlie Mănâilă. pri 
mărul. Erau în ținută festivă 
și cum străbăteau aferați ma
rea sală, in liniștea care sc 
lăsă li se auzi distinct scir 
țiitul pantofilor dc lac. ca și 
cînd covorul enorm pc care 
călcau ar fi fost de zăpadă. în 
spatele lor. la vreo patru pași 
venea o stenodactilografă blon 
dă, coafată ca Alida Văii, pur 
tind în mină, ca pe niște tro
fee. un bloc-notes și un pahar 
cu creioane Hnrdmuth psmțite

Cei trei se opriră surizind și 
încîiniridu-so în fața epîscoptr 
lui jar pentru 
fia evident 
cu acesta, se văzură 
să-1 salute și pe el, 
din toată sala, 
dădu bătrinulni o 
tîsfacție si răspunse 
lor cu o demnități 
șea pc aceea a 
rare își rehiase 
de zeitate a somntuoziințîi 
ocrotitor al muniriniiibii. 
cei trei 
vastă dr lemn dr nur. arene 
vită cu o imensă p'ncă do "ris 
fal. SîtenoAnctilowfa sr așeză 
la' un mir birou dr mrhon a 
flat in dreapta sMji. Pămusc 
în picioare doar Pn»» •» vii» • .
tei. rare, după o privire t-mră 
asupra asistentei. am»nt» «avwij 
consfătuirii, deși onm-:-<u ir»» ; 
tați fusrqf-ă infnrn'M» în l>nii 
generale despre ce vn f> vorba. 
Totodată linca să informeze 
onorata asistrn’ă ră nartubil 
său. din a ră-m iniHntîvă avea 
loc această înălțătoare acțiune 
de ridicare culturală, a ținui 
ca la această consfătuire să 
participe și să-și aducă aportul 
reprezentanți ai tuturor partî-

că Sever se a- 
într-o convorbire 

sc văzură nevoiți. 
singurul 

Asta îi 
mare sa- 

sahituh»' 
!c ce o depă 

lui Nicodim 
poza of r-'iată 

și 
A poi 

se așezară la masa

dolor politice, indiferent de o- 
rientarea lor, reprezentanți aî 
cultelor și ai naționalităților i 
..Trebuie — încheie el — să 
fim în aceste clipe de cumpă
nă uniți în jurul unui țel no
bil Ridică palma cu degetele 
răsfirate și apoi le strînse 
brusc, pumn : Uniți ca dege
tele unei miini !

Se auziră cîteva aplauze des
tul de lipsite dc convingere 
și. în clipa de liniște care ur
mă. bătrînul iși drese glasul 
și se ridică. Rămase o secundă 
astfel, puțin ’ ’ .
sprijinindu-se în bastonul ele
gant :

— Stimate

adus de spate.

domnule țpleg, " 
onorați domni. Cu permisiunea 
domniilor voastre aș vrea ^3 
ridic o întrebare, care rog '-â 
fie consemnată în procesul v. r- . 
bal.

Pompiliu Matei, mereu în 
picioare. își frecă palmele și 
umplu sala cu surisul său :

— Desigur, stimate domnule 
doctor Moldovanu. desigur 1 Tc- ’ 
tul va fi consemnat. Poftiți, 
;-v- i.i cuvîntul !

Alida Vali își propti virful 
Hardmuthului in foaia albă și, 
gata de start, scoase în colțul 
buzelor capătul trandafiriu al 
limbii.

— Vă mulțămesc, spuse Se
ver calm. Deoarece văd că în- 

' tr-udevăr sînt de față repre
zentanții mai multor partide 
și grupări politice, aș vrea 
dar să vă întreb dacă este de 
față și reprezentantul unui 
partid care îmi pare vrednic 
sî de nădejde Mă gindesc la 
P;.-< idol Comunist...

l'rmară eilova secunde de 
licore -'roftindă în care epis- 
rontil Nicodim îri trecu peste 
)v s. mustntă și barbă, batista 

1 albă. scro»'itâ. d«n care se răs- 
pin'ii un u<or o 'Ffnm de la- 1 
' :n-’A Aoo> snrisul ••« raltaat I 
<lr' sh»n''r:K-'îe a» lui Pompiliu 
M i"i s»» reanimă :

— Desî«ur. ••■mOp doctor. 
ParDdu’ Comunist, este reppe- 
/mint dc domn"! doctor Ton 

medicul sef al municipiu- 
'Inî

Sever, in ear<’ă răsp»inse cu 
același calf" .' ' mi)Ițin;c§c" 
*•) <e ren«''’ă nu a ceda
încâ îsnitei de a rrivi sure Ton 
Ton. Privirile 1» se întîlniră o 
(•’ii'ă ri l^ătrin”) sp înfieră vfi- 
zînd zîmbetul r re și ironie al 
<lo -torului Tnf-nlesc că Ton era 
de faot simuirul dintre cei de 
față care ii vedea cit se poate 
de limpede cărțile pe care el. 
Sever, avea de gind să le joa
ce în scara aceasta.

Co%25c8%2599buc.Se
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Cu

pe
drumurile 

publice
• Lacune mai vechi 

in Teluare
• Alcoolul — hun 

conducător spre... 
contravenție

• ..Boala viterei" e
chiar o boală ? 1

• Semaforul — me
reu verde la ieșirea 
din garaje

• Pietonul nu se poa
te apăra singur de 
accidente ?

Este inutil, poate, să mai 
spunem <h pe măsură ce pă
trundem moi mult in vară, in 
sezonul estival, circulația ru
tieră crește in intensitate. Din 
toate părțile, drumurile publi
ce sînt străbătute zilnic do 
sute, do mii de autovehicule. 
Bparținind unor întreprinderi 
și instituții și. mai ales, perso
nale. Din păcate, nu toți con
ducătorii auto. profesioniști 
sau amatori. cunosc la perfec
ție regulile de circulație, sau 
< hiar daca le cunosc, mulți 
dintre ci Ic încalcă cu ușurin
ță. cu seninătate am zice. Și 
așa se produc accidentele, mai 
ușoare sau mai crave, iar de 
multe ori — tragice.

în scopul prevenirii pe cit 
e posibil a accidentelor de cir
culație. in scopul educării con
ducătorilor auto și a pietoni
lor care ignoră cele mai ele
mentare reguli de circulație 
pe drumurile publice. Servi
ciul miliției municipale Petro
șani. împreună cu redacția 
ziarului nostru a organizat in 
zilele do 24 si 25 mai a. c. un 
rnid-anchctă pe arterele de 
circulație din Valea Jiului Bi
lanțul a fost fructuos : 91 do 
persoane sancționate, conform 
Ionilor în vigoare, cu o sumă 
de 2 695 lei — dovadă că in 
acest domeniu al circulației 
rutiere există încă multe ne
reguli do care se fac vinovati 
conducătorii auto, șefii de ga
raje. pietonii aparent inofen
sivi de pe stradă.

lată, sumar, cîteva consta
tări din limpul raidului nos
tru. fără pretenția de a te fi 
subliniat cu suficientă acui
tate. dar în speranța că cei 
vizați și alții de-o seamă cu 
ei vor lua aminte atunci cînd 
ies din garaje, cînd pleacă in 
excursii sau la plimbare pe 
străzi.

Izvorul 
abaterilor 
frecvente

Dintre abaterile cele mai 
frecvente pe care le comit con
ducătorii auto, pe care Ic am 
depistat și noi în timpul rai
dului. amintim nercspcclaroa 
de către șoferi a obligațiilor 
pe care le au înainte de a 
pleca în cursă, respectiv ve
rificarea atentă a stării teh
nice a autovehiculelor; neres- 
pcctarca obligațiilor de a face 
mențiuni în foaia de parcurs. 
In asemenea situații — circulînd 
cu defecțiuni tehnice la auto
vehicule — au fost surprinși 
conducătorii auto Dumitru Tu
dor (I.M.T.F. Sebeș, coloana 
Petroșani). Vasilc Frătuț 
(Î.M.TF Sebeș, coloana Lu- 
peni). Ton Popcangă (T.A.P.L. 
Petroșani) și mulți alții. Din
tre conducătorii auto caro nu 
aveau asupra lor toate actele 
sau nu erau complotate 1-nni 
notat pe Constantin Gală (Co
operativa meșteșugărească
,Jiuî“ Petroșani). De aceste 
abateri se fac vinovați în pri
mul rînd conducătorii auto 
care pornesc în cursă deși 
știu că mașinile lor nrezintă 
unele defecțiuni tehni*’", dar 
și șefii de garaje care le apro
bă plecarea în cursă, egro le 
semnează foile de parcurs

Superficialitatea unor șefi de 
garaje conduce și la alte a- 
bateri alo conducătorilor auto. 
După terminarea misiunii, șo
ferii nu se mai întorc în ga
rajele întreprinderilor sau ins
tituțiilor. parchează mașinile 
acasă ori pe străzi. în locuri 
nopermise. motiv pentru caro 
sînt sancționați. A doua zi ei 
pleacă din nou în cursă fără 
ca șeful do garaj să mai aibă 
cunoștință de starea tehnică a

mașinii, fără ca foaia do par
curs să mai poaitc semnătura 
lui. Frntiu motivul <ă au par
cat mașinile in locuri neper- 
mise, conducătorii auto l’rccup 
Țărani» (I.C.RM Petroșani), 
Pomplliu Vilsan (I.M.T.F. Se
beș, gara mică Petroșani) și 
Petru Popa (I.P.l P. Petroșani) 
au fost sancționați de orga
nele de miliție.

Un control efectuat cu cile- 
va zile in urmă In C.S.A. Uri- 
cani a găsit în garaj doar 24 
do autovehicule, multe fiind 
parcate în Uricani. Lupeni, 
Vulcan. Printre/ conducătorii 
auto ai acestor din urmă au
tovehicule s-au aflat Vasile 
Gherman. Pavel Sidorov. Ilie 
Ciubea, Mărgărit Răduică. Ion 
Cornea, llic 7?r >’ă. <• •■/• au 
circulat și eu defecțiuni tehni
co la mașini.

lată dar că in multe cazuri, 
de încălcarea regulilor de cir
culație do către șoferi se fac 
vinovați. indirect, și unii șefi 
do garaje. E bine do ținut min
te acest lucru de către toți 
aceia caro dau liberă plecare 
în cursă autovehiculelor ru
tiere.

Epoca vitezei 
greșit înțelese

Da, sîntom în epoca vitezei. 
Dar fiecare înțelege viteza în 
felul lui. în rînrlul șoferilor, 
mai ales, tronează o adevărată 
boală a vitezei. Mulți se 'red 
ași în meserie, intră spectacu
los în curbe, nu se lasă de 
nimeni depășiți, constituie per
manente noricolo pentru ci. în 
primul rînd. și pentru alții. 
Unii o fac din grandomanie, 
alții — conștient», din grabă, 
iar o parte — din impulsul al
coolului. Rău este că mania 
aceasta a vitezei cucerește , tot

mai mult teren în rîndul con
ducătorilor auto, în loc să șl 
reducă numărul adopțllor. Or
ganele do miliție au amendat 
in repetate rinduri pe șoferii 
surprinși conducînd cu viteză 
excesivă care s-au aflat la un 
pas de accidente sau care le-au 
generat chiar.

Pentru că au condus cu vi
teză excesivă, controlul circu
lației i-a amendat cu 250 lei 
pe șoferul Ton Turbata 
(I.M.T.F. Sebeș, sector Lupeni) 
și cu 50 lei pe Ghcorghe Co
li-ă (I.M.T.F. Sebeș, coloana 
Petroșani). Oare oamenii aceș
tia dacă vin do la pădure cred 
că... ce cred oare ? Sînt însă 
destui ca ol caro accelerează, 
cu gindul dus departe, sfidîhd 
regulile do oirculațic, caro nu 
anticipează măcar o clipă mi
nutele următoare.

Tot din grabă, din necunoaș
terea sau ignorarea regulilor 
do circulație, din urmărirea 
unor cî.știguri ilicite, unii șo
feri Iau in cabină. în autotu
risme sau pe motociclete și bi
ciclete mai multe persoane 
deeît cele stabilite legal în 
certificatele de imatriculare a 
autovehiculelor, transportă clan
destin diferite materiale. Tn 24 
mai, ora 18.30, deci după ter
minarea' programului de lucru, 
șoferul Grigore Berbec (O C.L. 
Alimentara Petroșani) transpor
ta ilegal o cantitate apreciabi
lă-do șeîndură lui Petru Dască 
din Boloni nr. 64. Aplioîndu- 
li-se prevederile legale. Dașcă 
s-a căutat rapid în buzu
nare și a plătit pe loc a- 
monda. Amenzi substanțiale au 
plătit și Vasilc Chiptea care 
trnnsnorta mai multe persoane 
pe motocicletă si Nicolae Gher
man din Pctrila pentru că du
cea pe bicicletă copii mai mari 
de 7 ani.

Tată dar că legile circulației 
sînț severe dar drepte și se a- 
plifă fără rezerve tuturor ace
lora care le încalcă.

A bea înseamnă 
a nu conduce

Norma], legal așa ar trebui 
să tic. Cine consumă băuturi 
alcoolice nu arc voie să urce 
la volanul mașinii. Sînt cunos
cute ,n’ cazuri cînd oameni 
care au condus mașinile sub 
influența alcoolului au provo
cat accidente grave și tragice. 
Mai sînt încă destui conducă
tori auto care nu respectă a- 
cest lucru, care beau apoi șo
fează. Șoferul Vasilc Ristciu 
(autobaza T.A. Petroșani) a 
fost surprins beat la volan șl 
amendat cu 300 Ici. Pentru a- 
cclași lucru a fost amendat în 
orașul Petrila șl conducătorul 
auto Ton Tosa Dc altfel, în 
tichetul dc evidență a contra
vențiilor, Ton Tosa avea deja 
trecută o mențiune tot pentru 
conducere sub influența bău
turilor alcoolice. Se angajase 
atunci că nu va mai bea cînd 
c pe mașină. La întîlnirca cu 
noi și-a „reînnoit" angajamen
tul. Cît l-o ține ? Cert r«=te un 
lucru pe care mulți conducă
tori auto îl neglijează și core 
are dc cele mai multe ori ur
mări nefaste : dacă boi nu tre
buie să conduci. Dc ce oare 
atîta iresponsabilitate la unii 
oameni ? De cc-și pun oare 
singuri în pericol propria via
ță și pe aceea a semenilor 
lor ? Este de neînțeles...

Doar șoferii 
sînt de vină?

Că în multe, chiar în foarte 
multe cazuri dc accidente, sînt 
de vină conducătorii auto este 
foarte adevărat. La fel de ade
vărat este însă că nu de puține

ori, simplul trecător pe stra
dă, pietonul aparent inofensiv 
poartă vina principală a acci
dentului. Mulți pietoni nu cu
nosc regulile elementare de 
circulație sau, chiar dacă le 
cunosc, nu le respectă. Deși 
paralel cu strada- sînt trotua
re, pietonul merge pe str dă; 
crede cl că-i mai comod. Mă
car dc-ar merge bine, dar cir
culă pe partea dreaptă în di
recția de mers, fapt sancționat 
prin legi- Și-apoi neatenția. 
Vede că din toate direcțiile 
trec mașini, dar el nu se fe
rește. Considera că c doar de 
datoria șoferilor dc a I prote
ja. ră lui. pietonului, i se per
mite orice încălcare a legii

Alți pietoni traversează stră
zile pe unde cred ei că i bine 
ți nu doar prin locurile mar
cate, pe la intersecțiile de 
străzi, bineînțeles, cu condiția 
de a sc asigura mai înlîi dacă 
din vreo direcție nu vin ma
șini. In prima zi a raidului 
nostru, puțin i-a lipsit Floare! 
Asaftei din Pctrila ca să fio 
victima unui tragic accident 
Deși dinspre Petroșani venea 
în viteză (normală) un auto
turism. ea tocmai atunci și-a 
găsit să traverseze în fugă stra
da Numai prezenta dc spirit 
a șoferului a împiedicat pro
ducerea unui accident care ar 
fi puiuț avea urmări nefaste. 
Copiii, mai ales, circulă alan
dala pc străzi, zburdalnici și 
distrați, fără a sc gîndi cît î’ 
poate costa neatenția lor. Șî 
se cunosc alîtea cazuri dc ac
cidente soldate cu pierderi Ire
cuperabile dc vieți.

Deci, nu întotdeauna doar 
șoferii sînt dc vină, ci și pie
tonii — bărbați, femei, copii — 
care subestimează regulile de 
circulație, rare cred ră e nu
mai de datoria șoferilor de a-î 
proteja de accidente.

Să punem aici STOP raidu
lui nostru.

Dumitru GIIEONEA 
Cpt. Ioan DU RECI

SIMBAtA 7 IUNIE

17,25 Telex Tv.
17.30 Concursul internațional 

de atletism: R.D.G, — 
România — Bulgaria. 
Transmisiune de la So
fia.

18,15 Școala specială de mi
liție.

19.00 Constelația Lirei — c- 
niisiunc pentru tineret

19.30 Telejurnalul de scară. 
Hulei in meteorologic. 
ReportaJ-anehctă prin 
piețele orașului.

20.00 Tele-cnciclopedia.
21,00 O oră cu Alfred Hit* 

chock. „Alct nu sc in- 
timplă niciodată ni
mic

21,50 întrecere lăutărească 
— Interviziune.

22.10 Recital Luminița Do- 
brcscu.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

radio

S-a mutat oare I.G.L.-ul

Amurg 
de 

campionat
Razele dogoritoare ale campionatului diviziei A coboară 

încet spre asfințit. Intensitatea lor se păstrează însă ridi
cată. Dacă se știe cine vine de dincolo în primul eșalon 
(C.F.R. Cluj și Steagul roșu Brașov), dacă se știe — aproape 
sigur — cine pleacă dincolo din primul eșalon (Vagonul 
Arad și F. C. Argeș), nu se știe încă precis cine va urca 
în vîrful piramidei. Dacă echipele noastre își vor păstra 
„obiceiul* — victorie acasă, înfrîngere în deplasare — atunci 
U.T.A. va rămîne sus pînă în final, cu cele două puncte 
avans pe care le are acum. In orice caz, anul acesta, titlul 
de campioană trece pe la Cluj...

Dar să vedem care-s cele opt „dueluri" de miine?
VAGONUL — POLITEHNICA. Meci deschis oricărui 

rezultat Vagonul și-a făcut de mult bagajele pentru călă
toria spre B, așa că acum joacă relaxat, dacă mai are cum
va chef de relaxare. Ieșenii au un loc bun sub soarele pri
mei divizii, mai au un meci acasă, cu Steaua, deci n-au 
motive de îngrijorare. Ei pot juca cu adevărat relaxat

boxeri 
români

Avancronică fotbalistică
A5.A. TG. MUREȘ — PROGRESUL. Mureșenii au pri

mit nouă goluri în două meciuri, ambele în deplasare, și au 
înscris numai două. Ei ocupă acum locul 13 în clasament 
cu 25 puncte. „Bancarii* ii urmează cu 24 de puncte. Pen
tru a nu face rocada de locuri echipa lui Bone trebuie să 
cîșlige. Progresul va rămîne in continuare sub amenințarea 
argeșenilor

DINAMO BACAL — U.T.A. Cu o victorie asupra ară- 
danilur, in cazul înfrîngerii dinamoviștilor Ia Cluj, elevii 
lui Nicușor ii egalează la puncte pe colegii lor din Șoseaua 
Ștefan cel Mare și vor avea aceleași pretenții la titlu ca și 
aceștia. U.T.A. va lupta la Bacău penlru X dar nu cred că-l 
'a putea obține.

RAPID — CRIȘUL Vijeliosul Rapid a mers opt etape 
fără oprire si a fost oprit la cantonul 9 — Pitești. De atunci 
a făcut mai multe „halte" șj s-a resemnat, luindu-și gindul 
și dc la Cupă și de la campionat. In meciul cu Crișul, giu- 
leștenii vor ax ea o misiune ușoară, pentru că orădenii au 
scăpat și ei de emoții. Să nu uităm insă că Crișul a în
vins-o in Capitală pc Steaua.

JILL — PETROLUL Meci nu tocmai ușor pentru lo
calnici. Petroliștii au doar 25 de puncte și un singur meci 
acasă. Chiar dacă oi au ciștigat greu duminică la Ploiești 
cu X agunul. jiuliștîi trebuie să abordeze jocul cu toată se
riozitatea După un amar 0—3 la Crișul, spectatorii petro- 
șaneni așteaptă de la Jiul un rezultat bun, pe care Libardi 
și colegii lui îl pol realiza. Am dori un redivivus Jiul — 
Steaua. Se poate băieți ! Cînd vreți voi.» Doar și în tur, 
la Ploiești, ați făcui o figură frumoasă.

STEAUA — FARUL Cred că militarii bucureșteni vor 
proceda cu constantinii ca și cu rapidiștii. Adică, după ce 
i-au eliminat din Cupă ii vor înv inge și-n campionat. Și nu-i 
greu. După un 5—2...

F. C. ARGEȘ — „U" CRAIOVA. Numai trei victorii 
în lanț i-ar mai putea *-alta pe argeșeni de retrogradare. 
Miioe, pc olteni nu-i tor ierta, deși Oblemenco și-a reglat 
bine tirul și nu vrea să abandoneze lupta cu Dumitrachc.

,.U" CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI. Meci de egală 
importanță cu acela de la Bacău. Și (ot la fel de dificil 
pentru oaspeți. Anul trecut, clujenii i-au învins la ei acasă 
cu 5—1 pe dinamoviștii bucureșteni. Ca-n vis jucau atunci 
studenții! Poate nici miine nu lor Juca mai râu. Rămîne 
de văzut și, mai ales, de.» citit.

G. DINU

vor urca 
treptele 

„finalelor*1: 
Ciucă, 

Dumitrescu, 
Cuțov, 

Silberman, 
Monea 

și Alexe
România va fi prezentă în 

finalele campionatelor europe
ne de box, care se vor desfă
șura duminică, cu începere de 
la ora 18,00 pe arena „23 Au
gust" din Capitală, cu șase pu- 
giliști: Constantin Ciucă, Au
rel Dumitrescu, Calistrat Cu
țov, Victor Silberman, Ton Mo
nea și Ion Alexe.

In gala semifinalelor de vi
neri seara, boxerul român Vic
tor Silberman (categoria semi- 
mijlocie) l-a întrecut la puncte 
pe bulgarul Tvan Kiriakov, în 
limitele categorici semigrea 
Ton Monea I-a învins la puncte 
pe Jurgen Schlegel (RD.G), 
iar la categoria grea. Ion Alexe 
a dispus la puncte de Peter 
Mussing (R.F.G.). Ton Covaci 
(categ. mijlocie mică) a pier
dut la puncte meciul cu ita
lianul Bruno Facchetti.

(Agerpres)

DIN NOU DESPRE 
L’N LUCRU VECHI

Tn toate domeniile de acti
vitate, pulsul accelerat al vre
mii noastre se simte cu inten
sitate. Imperturbabile însă, în 
Piața Victoriei din inima Pe- 
troșaniului, lucrările de trans
formări și reparații la clădi
rea unde-și are sediul și ho
telul „Jiul*, sc- desfășoară în 
ritm de melc dc aproape 6 
luni. Deh, că n-o fi foc! „Foc 
n-o fi", dar să nu fie cumva., 
apă (de intrat 1). Că hotelul e 
loc de dormit este adevărat, 
dar cine doarme... plătește !

Pe scurt, despre ce e vorba. 
La 2 decembrie anul trecut, 
I.G.L. Petroșani (director ing. 
Ghcorghe Galan) s-a angajat în 
realizarea unei investiții de 
270 300 lei la clădirea hotelu
lui Jiul. In principal, lucră
rile constau din înlocuirea ve
chiului planșeu, de peste încă
perile de la parter ale fostu
lui magazin de articole spor
tive și al filialei O.N.T., cu 
un altul din beton armat și 
executarea unor ziduri peste 
planșeu care urmau a compar
timenta opt camere pentru ex
tinderea actualului hotel. Pe 
lingă acestea, la parter și e- 
taj, mai erau necesare lucrări 
de tencuieli, vopsitorii și in
stalații.

începutul lucrărilor a fost 
făcut cu... stîngul. Din pricina 
beneficiarului — T.A.P.L. Pe
troșani (director Constantin 
Celofan) care, deși era obligat, 
conform contractului, să asigu
re deschiderea finanțării și e- 
liberarea amplasamentului (mu
tarea magazinului și a filialei 
O.N.T. de la parter) în luna 
septembrie 1968, a făcut-o par
țial abia în luna noiembrie, 
iar total abia după patru luni 
— în ianuarie 1969. Astfel, de 
la bun început termenul de

la hotelul,,Jiul“ ?!
predare spre recepție a lucră
rilor (30 decembrie 1968 par
țial și 30 ianuarie 1969 total) 
nu a mai putut fi respectat.

„Din motive de frig turna
rea planșeului nu s-a putut e- 
xecuta dccit în a doua decadă 
a lunii martie. Celelalte lucrări 
din fluxul normal dc execuție 
(zidărie la etaj, decofrări etc.) 
nu se puteau ataca dccit du
pă întărirea betonului (in 10— 
15 aprilie). Iată dc ce se mai 
lucrează și astăzi aici" — ne-a 
relatat inginerul șef al I.G.L. 
Petroșani, tovarășul Ștefan 
Krachtus.

r\m trecut pe la acest obiec
tiv pentru a ne convinge pe 
viu „cum stau lucrurile". La în
căperea ce-a găzduit înainte 
de începerea lucrărilor maga
zinul de articole sportive, „o 
simplă" decalare a axei grin
zii longitudinale față de cea 
a stilpului pe care se sprijină, 
îți provoacă o „jenă senzoria
lă". In camera unde înainte 
îșFavea O.N.T.-ul un oficiu, lă
țimea diferită a grinzii princi
pale in cele două deschideri 
ale sale supără la privire; fără 
să mai vorbim că lingă ușă, 
pe dreapta cum intri, linia ra
cordului dintre stîlpi și grindă 
e atit dc „elegantă" îneît o 
dezaprobă chiar și tovarășul 
inginer Ștefan Krachtus.

Se desprind cîteva concluzii 
pline de învățăminte și semne 
de întrebare pentru constructor 
și proiectant (I.G.L.) cît și pen
tru beneficiar (T.A.P.L.) i

9 De ce proiectul (proiec
tant I.G.L. Petroșani) nu se 
ridică la nivelul cerințelor teh
nice ?
t De ce a fost refăcut în 

atitea rîndurî proiectul ? Nu 
camuflează oare acest lucru — 
cu acordul „înțelegător" al be-

neficiarului — niște nereguli ? 
0 Oare de ce beneficiarul

— T.A.P.L. Petroșani — își per
mite să dea cu piciorul la niște 
beneficii, prin amînarea recep
ției lucrărilor, datorită întârzie
rii deschiderii finanțării și-a 
eliberării amplasamentului ? 1 
Nu are oare în fața cui să 
răspundă pentru aceasta ?

# Lucrările de bctonarc pe 
timp friguros Ia planșeu, pot 
oare constitui o motivare a în- 
tîrzierii lucrărilor din partea

constructorului, atîta timp cît 
exista un spațiu închis ce se 
putea încălzi foarte bine pen
tru ca lucrările să fie conti
nuate și iarna ? !

Lucrările dc transformări și 
reparații efectuate la clădirea 
hotelului „Jiul", sperăm, că se 
vor termina în curînd. învă
țămintele ce se trag din acestea, 
e bine să nu se uite în viitor. 
Pină atunci, însă, se așteaptă 
măsuri ir.âi c-nergicc m prezent

Ion MÂRG1NEANU
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Jn etu'uul

□ O

tyetEO-șxLtd
va redeschide bufetul „Expres“ din Piața Vic
toriei, complet renovat și reprofilat în restau
rant de categoria a Il-a, unde se va servi zilnic

■
■

■■

■
mîncăruri, băuturi alese

(dintre care se remarcă

■
aperi-

un bogat sortiment de

vinurile I.A.S.).

De asemenea, în Piața

Victoriei se va deschide o

nouă unitate, bodega „Zori 

de zi“, care va funcționa, 

zilnic, între orele

23,30 unde se pot 

băuturi, gustări și

5 și 

servi

■■■

■ ■ ■■ ■■

Fabrica 
dc produse lactate 
PETROȘANI-UVEZENI 

angajează de urgență 
Hi MM

CONDIȚII DE ANGAJARE :

• absolvent de liceu

• 7 ani vechime în funcții economice

• de preferință bărbat
Limite de salarizare : 1 280—1 640 lei.
Informații suplimentare se pot primi la tele

fon 1824.

în anul școlar 1969/1970 in cadrul grupurilor școlare 
miniere din Petroșani și Lupeni, județul Hunedoara, vor 
funcționa ȘCOLI PROFESIONALE MINIERE - CURS DE ZI.

§

I

CONDIȚIILE DE ADMITERE :

— Absolvenți ai școlii generale de 6 ani.
— Virsto : pînă la 18 ani.
Pe timpul școlarizării elevii sînt bursieri și beneficiază 

de uniforme și echipament gratuit.
înscrierile pentru concursul de odmitere se fac pină 

Io 30 iunie 1969 la sediul școlilor menționate unde can- 
didații vor prezenta :

1. Cerere de înscriere ; 2. Certificat de naștere in 
original și In copie ; 9. Certificat de absolvire in original ; 
4. Buletin de analiză a sîngelui efectuată cu maximum 
3 săptămîni înainte de concurs ; 5. Rezultatul examenului 
radiologie pulmonar sau fișa medicală a elevului ; 6. Ade
verință de sănătate eliberată de circumscripția sanitară 
unde sînt luați in evidență - numai pentru candidați! 
din mediul urban.

Concursul de admitere se va ține intre 1—12 iulie a.c. 
și va consta din :

— vizita medicală
— limba româna și motenr tică, scris și oral, din ma

teria claselor V-VIII.

Informații suplimentare se rot obține zilnic de la se
cretariatele școlilor, intre orele 7-15.

«:

DUMINICA 8 IUNIE

PROGRAMUL I:

6,05 Cu cîntecul și jocul pe 
plaiurile patriei; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 7,10 
Concertul dimineții; 8,00 Re
vista presei; 8,10 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Radiomagazi- 
nu] femeilor: 9,30 Avanpre
mieră cotidiană: 9,42 Cintă 
formația .The Rolling Slo
nes"; 10,00 Ora satului; 10,45 
Cîntec, joc .și voie bună; 11,05 
De la munte, la mare; 12,00 
Dc toate pentru toți; 13.00 
Radiojurnal. Sport; 13,15 Mu
zică ușoară; 13,30 Cine știe 
cîștigă; 14,00 Estrada dumi
nicală; 17,00 Muzică popu
lară; 17,15 Varietăți muzica
le; 17,45—21,30 Sport și mu
zică; 20,10 Tableta de scară, 
dc Marin Sorescu; 20,30 Emi
nesciana. „Dorința". Recită 
Silviu Stănculescu; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Scară de roman
țe; 22,30 Moment poetic; 22,40 
Carnavalul ritmurilor; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 In excursie cu melo
diile îndrăgite; 7,00 Cîntec și 
joc; 7,30 Sumarul presei; 7,35 
Cîntă fanfara; 8,00 Mazurci 
și valsuri de Frederic Cho
pin; 8,15 Teatru radiofonici 
pentru copii; 9,00 Avanpre
mieră cotidiană; 9,12 Album 
do madrigale; 9,30 Drag mi-e 
cîntccul și jocul; 9,45 Radio 
publicitate; 10,00 Tnterpreți 
de muzică ușoară; 10,20 Pa
gini celebre din opere; 10,40 
A 7-a artă; 11,00 Concert 
de duminică dimineață: 12,45 
Orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 13,00 
Caleidoscop muzical; 13.40 
Din creația compozitorului 
Ion Vasilescu; 14,05 Albumul 
vocilor celebre; 14,45 Emi
siune de cîntece și jocuri; 
15,45 O melodie dintr-o mic;
16.30 Panoramic — opera: 
17,15 Miine, în emisiunile 
muzicale: 17.20 Muzică ușoa
ră; 17,30 Caravana fanteziei;
18.30 Lucrări de Johann Se
bastian Bach: 19,03 Muzică 
populară; 19,13 Teatru scurt; 
20,00 Dansul notelor; 20,35 
Cintâ Maria Cornescu, Dumi
tru Constantin și Constantin 
Bordeianu; 21,00 Suită de rit
muri; 21,50 Canțonete; 22,40 
Studioul de poezie. Țării, ini
ma și versul; 23,05 înregis
trări de la Festivalul interna
țional „Sâptămînile muzicale 
budapestane* — 1963; 23,41 
Melodii cîntate de Trini Lo
pez; 0,02—1,00 Concert sim
fonic

filme
DUMINICA 8 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vremuri minunate la 
Spessart; Republica : Pc pla
jele lumii; PE'I'RII.A : I- Id- 
mareșala; LONEA — Mine
rul: Rio Bravo, scria I și II; 
ANINOASA : Totul pentru 
ris; VULCAN : Astă seară 
mă distrez; LUPENI — Cul
tural: Ziua în care vin peș
tii; Muncitoresc: Falsa liră 
de aur; PAROȘENI : WL 
netou 111; LîRlCANl : Intîi- 
nire în munți.

L O T O
La tragerea Loto din 6 iu

nie 1969 au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

Extragerea I-a : 49 6 1 88 
71 4 13 83 82 12 31 5.

Fond de premii:* .">82 372 
4- 65 191 lei report cat. A.

Extragerea a II-a : 68 45 
31 14.

l'ond de premii : 320 724 lei.
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Nicolae Ceaușescu
lucrătorilor Miliției

(Urmare din pag. 1)

âreplurilor și libertăților cetă
țenești.

Partidul Comunist Român, 
întregul nostru popoY dau o 
înalta prețuire activității neo
bosite, pline de abnegație a 
lucrătorilor din miliție, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor parti
dului și statului, devotamen
tului cu care își fac datoria 
față de popor, față de patrie, 
față de cauza sfintă a socialis
mului.

Noi și mărețe perspective de 
dezvoltare a României va des
chide Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru întimpinarea căruia 
muncește cu avînt întregul 
nostru popor. Tn anii următori, 
întreaga societate va face un 
nou și însemnat pas înainto
pe calea edificării depline a
socialisnnîlui : industria și a-
grieultura. se vor ridica pe 0
treaptă c.alitativ superioară, va
spor; și mai mult avuția na-
tională. 1oamenii muncii vor
beneficia de condiții tot mai
bune de viață, se va per fee-
ționa continuu întreaga orga
nizare a societății, se va dez
volta democrația socialistă, a- 
firmîndu-se tot mai plenar for
ța creatoare a maselor, perso
nalitatea fiecărui om al muncii.

Tn cadrul vastei opere da 
dezvoltare și întărire a orîndui- 
rii socialiste, miliția, desfâșu- 
rîndu-și întreaga activitate sub 
conducerea partidului, este che
mată să vegheze, împreună cu 
toți cei ce muncesc, cu cele
lalte organe de stat, la apă
rarea proprietății socialiste — 
temelia orînduirii noastre, a 
progresului multilateral al pa
triei. a bunăstării și fericirii 
fiecărui om al muncii.

Criticînd fenomenele negati
ve din trecut, abuzurile și ile
galitățile comise, partidul a 
pus în fața miliției, a tuturor 
organelor de stat, ca o obli
gație de prim ordin, sarcina 
do a acționa în spiritul stric
tei respectări a legilor — ema
nație a voinței și intereselor 
maselor — de a-și organiza în
treaga activitate corespunzător 
legalității noastre socialiste. 
Respectarea neabătută a legi
lor tării, atît de către cetățeni 
cît : J,' către cei chemați să

urmărească aplicarea lor, este 
o cerință majoră a întăririi 
Statului și dezvoltării democra
ției socialiste, a înfăptuirii ne
știrbite a drepturilor și liber
tăților garantate de Constitu
ție. . .Lucrătorii din miliție trebuie 
să dovedească vigilență și ho- 
tărîre față de elementele care 
comit acte antisociale, aten
tează la bunurjle cetățenilor, 
încalcă normele de conviețuire 
statornicite în societatea noas
tră. apărînd cu fermitate ordi
nea și liniștea publică.

în actualele condiții, miliția 
este chemată să aducă o con
tribuție sporită la buna desfă
șurare a circulației — expresie 
a modernizării vieții economi
ce și a creșterii nivelului de 
trai al populației.

în îndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin, lucrătorii de mili
ție trebuie să-și sporească e- 
forturile pentru ridicarea ni
velului politic, ideologic și pro
fesional, să manifeste atenție 
și solicitudine față de cetă
țeni. față de problemele și ne
voile acestora, să soluționeze 
operativ cererile ce le siht a- 
dresate, să aibă o atitudine ci
vilizată și demnă în relațiile 
cu populația.

împreună cu organele de 
stat și organizațiile do masă, 
cu toți factorii de influențare 
obștească, miliția trebuie să-și 
aducă contribuția la educația 
civică a oamenilor muncii, să 
acorde o deosebită atenție cul
tivării în rîndul populației a 
respectului pentru legile statu
lui. a atitudinii înaintate în 
societate, să se sprijine tot mai 
mult pe opinia publică socia
listă — factor important în a- 
părarea valorilor noii orînduiri. 
în reglementarea relațiilor so
cialo si promovarea eticii co
munisto.

La aniversarea a două dece
nii de la înființarea miliției, 
urez ofițerilor. subofițerilor, 
tuturor lucrătorilor miliției noi 
succese în activitatea lor. îmi 
exprim încrederea Drofundă că. 
însuflețiți de spiritul datoriei, 
do răsmmdero si patriotism, ei 
îsi vor consacra în continuare 
toată priceperea și capacitatea 
intereselor patriei. poporului, 
cauzei edificării depline a so
cialismului în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

fu prilejul aniversării 
înființării Miliției ;

Adunarea festivă
din Capitală

In sala Palatului Republicii 
a avut loc, vineri după-amia- 
ză, adunarea festivă organiza
tă cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a înființării Miliției.

Primiți cu aplauze puternice, 
in prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol. Emil Bod- 
naras. Virgil Trofin, Dumitru 
Popa, Vasile Patilineț, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Cornel Onescu,
ministru] afacerilor interne, ge
nerali și ofițeri superiori din 
Ministerul Afacerilor Interne, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Capitală.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Interne, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri supe
riori. lucrători din aparatul 
central și teritorial de mili
ție. numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni din întreprin
derile bucureștene, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de
tovarășul Dumitru 
bru supleant al 
Executiv al C.C.

Popa, mem- 
Comitetului 
al P.C.R.,

prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

S-a dat citire Decretului Con
siliului de Stat prin care, pen
tru activitate îndelungată in 
cadrul organelor de miliție și 
merite deosebite în muncă, cu 
prilejul aniversării a 20 de ani 
de la înființarea Miliției, se 
conferă ordine și medalii alo 
Republicii Socialiste România 
unui număr de peste 2 000 lu
crători din Miliție.

Intr-o atmosferă entuzias
tă. tovarășul Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a înminat înaltele 
distincții unor cadre ale mili
ției.

Felicilîndu-i călduros pe coi 
decorați, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului 
do Stat și al guvernului, in 
numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu personal, tovarășul 
Emil Bodnaraș a urat tuturor 
lucrătorilor din miliție, condu
cerii sale, să persevereze cu 
hotărire și pricepere in întă

rirea orînduirii noastre socia
liste, să stăruie neabătut în 
afirmarea cu competență a or
dinii de drept în statul nostru 
socialist

Tovarășul Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
dat apoi citire scrisorii de sa
lut adresate de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
lucrătorilor Miliției cu prilejul 
aniversării a 20 de ani de la 
înființare.

Minute in șir răsună urale 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Despre cea de-a XX-a aniver
sare a miliției a vorbit tovară
șul Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne.

Florea Oprescu, maistru la 
Uzinele „Grivița Roșie", Lau- 
rențiu Fulga, vicepreședinte q1 
Uniunii Scriitorilor, Nicolae 
Tomcscu, economist la Uzinele 
«Republica* și Tănase Avram, 
colonel în rezervă, au rostit 
cuvîntări de salut adresate lu
crătorilor din miliție.

In încheierea festivității, în- 
tr-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții au adop
tat în unanimitate textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Festivitatea ia sfîr.șit in a- 
plauzele entuziaste ale întregii 
asistențe. Urale îndelungi pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al 
Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimă fi
delitatea neclintită a tuturor 
lucrătorilor din miliție față de 
partid, față de patrie, față de 
poporul român, constructor al 
socialismului, căruia ii consa
cră toate forțele sale, întreaga 
sa muncă.

O
După festivitate a avut loc 

un spectacol, care s-a bucurat 
de succes, și la c-arc și-au dat 
concursul ansamblul artist ia 
„Ciocirlia" și cel al Armatei, 
alte formațiuni artistice pro
fesioniste din Capitală, actori 
de scamă ai scenelor bucu
reștene,

(Agcrpres)
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Declarație 
de 

protest 
a 

R. D. Vietnam 
HANOI G (Agcrpres). — Un 

purtător de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care pro
testează împotriva noilor acte 
do violare a suveranității și 
securității Vietnamului de nord 
de către aviația americană.

Tn declarație se arată că in 
ultimele zile aviația america
nă a continuat să bombardeze 
și să arunce rachete asupra u- 
nor localități din provinciile 
Nghe An, Quang Binh și din 
regiunea Vinh Linh. cauzînd 
pierderi de vieți omenești și 
bunuri materiale.

După ce protestează împo
triva acestor acțiuni agresive, 
declarația cere ca Statele U- 
nite să pună capăt imediat tu
turor actelor îndreptate împo
triva suveranității și securității 
R.D. Vietnam.

Marea Britanie

Poziția S. U. A. in unele 
probleme internaționale

WASHINGTON 0 (Agerpres). 
înainte de a pleca spre 

Insula Midway din Pacific pen
tru a participa la întrevederea 
dintre președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, și șeful regimu
lui saigonez, Nguyen Van 
Thieu, secretarul de stat Wil
liam Rogers, a ținut o confe
rință dc presă în care a expus 
poziția Statelor Unite în unele 
probleme internaționale.

Tn legătură cu situația din 
Vietnam, el a reafirmat spriji
nul american față de poziția 
obstrucționistă a Saigonului in 
ceea ce privește principalele 
probleme ale negocierilor de la 
Paris. In special, Rogers a res
pins propunerea formulată de 
F.N.E. cu privire la formarea 
unui guvern de coaliție care 
să organizeze alegerile in Viet
namul de sud.

Refcrindu-sc .la perspectivele 
de reglementaro a situației din 
Orientul Apropiat, secretarul

0. S. A
nu a acceptat

UNGARA:
Budapesta este in con
strucție noul sistem de 
trafic pe șine, în Piața 
Baross și pasajul sub
teran care leagă stra
da Rakoczi de Piața 
Baross.

IN CLIȘEl t.uciă- 
rile de suprafața..t

VIETNAMUL DE SUD

Puternică explozie

Ușa tratativelor dintre guvern 
și sindicate rămîne întredeschisă

lingă Tan
SAIGON 6 (Agerpres). — Ca

pitala sud-vietnameză a fosb 
trezită joi noaptea de o puter
nică explozie, produsă la un 
depozit de muniții situat în a- 
propierea aeroportului Tan Son 
Nhut. Potrivit agenției ameri
cane Associated Press, explozia 
s-a datorat unui bombardament 
cu rachete inițiat de forțele 
patriotice.

In noaptea de joi spre vineri, 
unitățile F.N.E. au bombardat 
cu rachete și mortiere peste 
100 de obiective amcricano- 
saigoneze, situate în special în 
regiunea capitalei. S-a detașat 
ca intensitate atacul efectuat 
asupra bazei aeriene de la Bien 
Hoa (cea mai importantă do 
pe teritoriul sud-vietnamez), si
tuată la 24 km nord de Sai
gon. Au fost, de asemenea, in-

Succese 
ale mișcării 
de eliberare 

națională 
din Angola
BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). 

— Mișcarea Populară pentru E- 
liberarea Angolei (M.P.L.A.) a 
dat publicității la Brazzaville 
un comunicat în legătură cu 
succesele obținute de detașa
mentele armate ale mișcării de 
eliberare națională în primele 
luni ale acestui an. Potrivit co
municatului. 445 de soldați por
tughezi au fost scoși din luptă, 
două cazărmi ale trupelor colo
nialiste din Angola au fost in
cendiate, iar nouă mașini mili
tare au fost distruse. Acțiuni 
de mare amploare au fost ini
țiate de patrioții angolezi în 
regiunile Lunda și Malanga, 
unde inamicul a pierdut în
semnate forțe umane .și tehni
că militară. In ultimele două 
luni, se arată în comunicat, 
în regiunea Cabinda, detașa
mentele M.P.L.A. au ucis și ră
nit 72 de soldați portughezi. Pe 
frontul din nord-estu] Angolei, 
detașamentele M.P.L.A. au ex
tins ofensiva împotriva trupe
lor colonialiste. Populația din 
această regiune a constituit u- 
nități armato de autoapărare, 
care susțin acțiunile lansate de 
M.P.L.A. asupra obiectivelor 
strategice și militare ale ar
matei portugheze.

Incidente 
israeliauo-libaneze

BEIRUT 6 (Agerpres). — Un 
comunicat militar libanez a- 
nunță că vineri dimineața zona 
Raybey et Rachaya-Fakhar, si
tuată la trei kilometri nord-est 
de Khiyem, a fost supusă unui 
tir dc mortiere declanșat de 
pe teritoriul ocupat de trupele 
israeliene. Forțele libaneze au 
ripostat. Pe dc altă parte, zia
rul „Le Jour" afirmă că un 
violent duel dc artilerie a opus 
în cursul nopții de joi spre vi
neri forțele libaneze și cele is- 
țaelienc. in regiunea salului 
Hei ta.

O
TEL AVIV 6 (Agcrpres). — 

Un purtător dc cuvint militar 
israel ian a făcut cunoscut că 
in noaptea dc joi spre vineri, 
„proiectile reactive au fost 
lansate de pe teritoriul libanez 
împotriva unor ferme israe
liene".

Son Mini

cererea
de stat a spus că, după păre
rea sa, unul din aspectele în
curajatoare ale convorbirilor 
cvadripartito între reprezen
tanții permanent! la O.N.U. al 
Statelor Unite, Uniunii Sovie
tice, Marii Britanii șl Franței, 
constă in faptul că „pare să 
existe un acord general ca a- 
ranjamentul final să conste 
d intr-un plan-pachet* și a pre
cizat că aceasta ar presupune 
„ca toate recomandările Con
siliului de Securitate să fie în
deplinite simultan*.

Abordînd problema eventua
lelor convorbiri amcricano-so- 
victice pentru limitarea arma
mentelor nucleare strategice, 
William Rogers a declarat că 
ele vor începe, probabil. în 
viitorul apropiat. Secretarul de 
stat a precizat că după întoar
cerea președintelui Nixon la 
Washington, această problemă 
va constitui obiectul unei 
reuniuni a Consiliului Securi
tății naționale al S.U.A.

Ocupîndu-se de relațiile din
tre S.U.A. și țările Amcricii 
Latine, secretarul de stat a spus 
că ar fi „tragic" dacă aceste 
relații s-ar înrăutăți, adăugind 
că Rockefeller intenționează 
să-și continue misiunea do son
daj în ciuda demonstrațiilor 
ostile cu care a fost întîmpi- 
nat și a anulării vizitelor in 
Peru, Venezuela și Chile. Wil
liam Rogers a fost nevoit să 
recunoască, în legătură cu de
monstrațiile de protest, că a- 
cestca „reflectă nemulțumirile 
existente în ceea ce privește 
relațiile dintre noi".

guvernului

WASHINGTON 6 (Agcrprcs). 
— Cererea guvernului haitian 
privind convocarea unei reu
niuni consultative interamerlca- 
ne, nu a fost acceptată, cel 
puțin pentru moment, de Con
siliul Organizației Statelor A- 
mcricanc, care în scurta sa șe
dință dc joi a solicitat infor
mații suplimentare în sprijinul 
acestei cereri. Delegatul haitian 
a declarat că va înainta aceas
tă solicitare guvernului său.

După cum s-a mal anunțat, 
invocînd prevederile „tratatului 
de apărare mutuală de la Rio 
de Janeiro", guvernul haitian 
a cerut convocarea unei reu
niuni interamcricane care să 
ia măsuri pentru apărarea in
tegrității teritoriului haitian, 
ca urmare a recentului bom
bardament efectuat asupra 
rașului Port au Prince de 
avion neidentificat.

Anterior, Haiti a apelat
asistența S.U.A., tot in virtu
tea tratatului de la Rio de Ja
neiro, dar, după cît se pare, 
nu a primit nici un răspuns.

o-
un

la
de Congresul extraordinar al 
T.U.C., în cursul căruia vor
bitorii au condamnat intenția 
guvernului de a impune legea 
antisindicală : 1) Sindicatele au 
anunțat că sînt „în mod ire
versibil contra" intenției guver
nului de a-și asuma împuter
niciri speciale pentru a impu
ne sancțiuni financiare munci
torilor sau uniunilor sindicale) 
2) Congresul a dat împuterni
ciri Consiliului general ca să 
prezinte propriile sale contra
propuneri în vederea 
mentării conflictelor în dome
niul industrial : 3) S-a accep
tat ideea că anumite propuneri 
prezentate de guvern pot con
tribui la îmbunătățirea rela
țiilor în industrie.

Ușa tratativelor dintre sin
dicate și guvern, care vor fi 
reluate luni, rămîne întredes
chisă. dar nu există o perspec
tivă clară asupra posibilităților 
unei înțelegeri'.

S-a anunțat că guvernul bri
tanic se va întruni. în mod ex
cepțional. duminică, pentru a 
lua în discuție rezultatele Con
gresului sindicatelor.

LONDRA 6 (Agcrpres). — 
Acceptarea platformei Consi
liului general al T.U.C. în pro
porție de 9 la 1 din voturile 
exprimate la Congresul extra
ordinar al sindicatelor britani
ce, care a avut loc joi, a cons
tituit o respingere categorică 
a proiectului de lege elaborat) 
de guvernul laburist cu privi
re Ia relațiile în domeniul in
dustrial. în esență, pozițiile 
sindicatelor și guvernului au 
rămas la fel de îndepărtate ca 
și înainte.

Tn cuvintarea rostită în nu
mele guvernului, ministrul for
ței de muncă și productivită
ții, Barbara Castle, a declarat i 
„Propunerile Consiliului gene
ral al T.U.C. reprezintă un pas 
înainte, dar guvernul are re
zerve serioase în privința efi
cienței propunerilor Consiliu
lui General pentru combaterea 
grevelor ilegale și în special 
în privința măsurilor luate in 
considerare pentru împiedica
rea și soluționarea lor“.

Punctele divergente sînt în
scrise în trei rezoluții adoptata

Prelungirea termenului de închiriere 
a bazelor americaneo-tens bombardate o scrie de 

zona platourilorbiective din 
înalte.

O
se anunță oficialDupă cum . ____

la Saigon, pierderile în morți 
și răniți suferite de forțele 
S.U.A. de la începutul războiu
lui vietnamez au depășit deja 
pe cele din primul război mon
dial. Dacă în urmă cu o jumă
tate dc secol, 53 402 militari 
americani au fost uciși și 
204 002 răniți, în războiul viet
namez și-au pierdut viața sau 
au fost răniți pînă acum 265 174 
militari americani.

regle-
WASHINGTON G (Agerpres). 

— Statele Unite și Spania au 
căzut de acord asupra extin
derii pe încă doi ani a terme
nului de închiriere a bazelor 
americane din Spania, a decla
rat președintele Comisiei se
natoriale pentru problemele ex
terne, William Fulbright, după 
o întilnire cu oficialitățile De
partamentului de Stat. W. Ful
bright a menționat că termenii 
finali ai acordului privitor la 
închirierea a două baze aerie
ne americane și a unei baze de 
submarine „Polaris", în schim
bul sumei de aproximativ 175 
milioane dolari oferită de S.U.A. 
urmează să fie aduși la cunoș-

oficial peste cîteva săp-tință 
tămîni. Fără să menționeze su
ma exactă, Fulbright s-a refe
rit la includerea în această 
sumă a unui împrumut ce va 
fi acordat de S.U.A. guvernului 
spaniol pentru cumpărarea de 
armament american.

Tratativele pentru prelungi
rea termenului de menținere 
a bazelor americane pe teri
toriul Spaniei, relevă agenția 
Reuter, s-au desfășurat în con
dițiile unor puternice critici din 
partea unor membri ai Con
gresului care apreciază ca neo- 
portună menținerea bazelor a- 
mericane peste graniță.
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Un larg evantai de manifes
tări se va desfășura în întrea
ga lume CU PRILEJUL CE
LEI DE A 50-A ANIVERSĂRI 
A ORGANIZAȚIEI INTERNA
ȚIONALE A MUNCII (O.I.M.). 
Aproape în toate țările mem
bre ale organizației — actual
mente în număr de 121 — s-au 
prevăzut programe comemora
tive speciale, spectacole, concer
te, expoziții, filme, conferințe, 
„Săptămîni ale O.I.M.", con
cursuri sportive, dezbateri par
lamentare.

Publicul din orașul Bordeaux 
a făcut O PRIMIRE ENTU
ZIASTĂ ANSAMBLULUI DE 
BALET AL OPEREI DIN Bl - 
BUREȘTI, care a prezentat Joi 
un spectacol în cadrul celui 
de-al „XX-lea festival fie la 
Bordeaux", scrie agenția France 
Presse.

Baletul pe muzica .Rapso
diei a Il-a" de George Enes- 
cu s-a bucurat de aprecieri u- 
naninie, ca și baletul „Scene 
nocturne", inspirat compozito
rului Anatol Vieru de poemele 
lui Federico Garcia Lorca.

Turneul baletului Operei din 
București la Bordeaux se în
cheie duminică.

Un elicopter ușor de lipul 
„Fairchild Hiller" S-A PRĂBU
ȘIT JOI DIMINEAȚA în tim
pul unui zbor demonstrativ la 
salonul aerian internațional de 
la Paris. Elicopterul participa 
la „Festivalul elicopterelor". 
Un martor ocular a declarat 
că rotorul din spate al apara
tului a începui să funcționeze 
anormal iar la un moment dat 
s-a desprins de fuselaj. Elicop
terul a luat foc și s-a prăbușii 
de Ia înălțimea de 23 de nie- 
tri. Pilotul a fost ucis.

Directorul zborurilor cu eli
copterul din cadrul salonului a 
declarat că accidentul a fost 
filmat în întregime și va fi a- 
nalizat pe secvențe.

casa

VIOLENTELE INCIDENTE 
care au avut loc in ultimele 
zile în provincia indiană 
Andhra Pradesh s-au soldat cu 
moartea a 25 de persoane, a- 
nunță agenția France Presse. 
După cum se știe, incidentele 
au izbucnit ca urmare a agita
ției partizanilor creării în sta
tul Andhra Pradesh a unui stat 
separat — Tclengana.

Prin vot secret, CONSILIUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL AL 
O.N.U. A ALES MEXICUL ȘI 
CUBA ÎN CONSILIUL DE 
CONDUCERE AL PROGRA
MULUI NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU DEZVOLTARE 
(P.N.U.D.), din partea grupului 
țărilor latino-americane.

Reprezentanții Mexicului și 
Cubei vor înlocui pe cei ai 
Braziliei și Paraguayului în 
Consiliul de conducere al Pro
gramului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare, ale căror ter
mene expiră la 31 decembrie 
a. c. Din acest organism, creat 
în 1965, fac parte 37 de țări, 
intre care și România.

Citind surse din cercurile liai- 
tiene din New York, agenția 
France Presse anunță că STA
REA SĂNĂTĂȚII ..PREȘEDIN
TELUI PE VIAȚĂ" AL RE
PUBLICII HAITI, FRANCOIS 
DUVALIER. S-A AGRAVAT 
IN ULTIMELE ZILE. Medicii 
care il îngrijesc ar fi afirmat 
că el suferă de o dilatare a ini
mii ce apare în mod frecvent 
la bolnavii de diabet atunci 
cind se manifestă și complica
ții hepatice și renale. Pentru 
a dezminți zvonurile conform 
cărora el s-ar afla pe patul de 
moarte, Duvalier a ținut joi 
seara un discurs, în cursul că
ruia s-a referit la atacul cu 
bombe incendiare al unui avion 
neidentificat asupra capitalei 
haitiene.

In U.R.S.S. A FOST REALI- 
ZAT CUPTORUL ELECTRIC 
PENTRU ELABORAREA O- 
ȚELULUI „DSP-200", CONSI
DERAT CEL MAI MARE DIN 
LUME. Capacitatea cuptorului 
este de 200 tone de metal. O 
instalație electromagnetică spe
cială amestecă periodic încăr
cătura, ceea ce permite unifor
mizarea temperaturii în întrea
ga masă și asigurarea omoge
nității compoziției. Aceasta 
contribuie la scurtarea duratei 
de elaborare a șarjei de oțel. 
Intr-un cuptor „DSP-200" pot fi 
elaborate 250 000—300 000 t de 
oțel pe an.

In sala „Ceaikovski" din ca
pitala sovietică a avut loc fes
tivitatea de încheiere a mani
festărilor prilejuite de împlini
rea a 170 DE ANI DE LA NAȘ
TEREA LUI PUȘKIN. Din ver
surile marelui poet rus au re
citat participanți la această săr
bătoare a poeziei, sosiți la Mos
cova din întreaga Uniune So
vietică și din alte țări, printre 
care și poetul român Gheor
ghe Tomozei.

JOI AU INTRAT ÎN GRE
VA MUNCITORII DE LA BA
ZELE STATELOR UNITE DIN 
OKINAWA. Această acțiune a 
fost decisă de sindicatul ce reu
nește pe cei 24 400 de munci
tori afectați forțelor armate a- 
mericane în urma eșecului ne
gocierilor purtate in vederea 
măririi salariilor. In momen
tul cînd muncitorii greviști au 
instalat pichete in jurul baze
lor, poliția militară americană 
a intervenit cu forța, ceea ce 
a dus la rănirea unui mare 
număr de persoane de ambele 
părți. Printre cei răniți se află 
președintele Partidului socialist- 
popular, Tsuniichiyo Asato, 
președintele Adunării legislati
ve a Okinawei.

In urma acestor incidente, 
partidele de opoziție au pro
testat oficial pe lingă repre
zentanța diplomatică a Statelor 
Unite.

■■

PRIMUL MINISTRU AL 
ITALIEI, MARIANO RUMOR. 
A SOSIT JOI LA ANKARA 
intr-o vizită oficială de patru 
zile in Turcia. La aeroport, 
oaspetele italian a fost intîin- 
pinat de primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel. 
Rumor urmează să aibă între- 
vederi cu Demirel și cu alte o- 
ficialități turce asupra unor 
probleme privind actuala situa
ție internațională, N.A.T.O., 
Piața comună, relațiile Est- 
Vest, precum și in legătură cu 
relațiile turco-italiene.

O firmă americană a realizat 
UN CIMENT CARE SE ÎNTĂ
REȘTE COMPLET DUPĂ NU
MAI 15 SAU 20 DE MINUTE. 
Din punct de vedere al rezis
tenței și procedeului dc utili
zare, acest ciment nu se deo
sebește de loc de cel utilizat 
pînă in prezent.

Cimentul ultrarapid va fi u- 
tilizat cu precădere în locurile 
unde se efectuează lucrări ur
gente, la autostrăzi sau aero
porturi, precum și pentru rea
lizarea elementelor prefabricate 
pentru construcții.

OFICIALITĂȚILE GHANE- 
ZE AU INTERZIS PARTIDUL 
POPORULUI, creat recent, 
transmite agenția U.P.I. Lide
rilor acestei organizații le-a 
fost, totodată, interzis să parti
cipe la viitoarele alegeri parla
mentare.

40 de persoane au fost u- 
cise și 31 grav rănite în Fiii- 
pine, CA URMARE A PRĂBU
ȘIRII UNUI AUTOCAR ÎN- 
TR-O PRĂPASTIE. Șoferul au
tobuzului, care a supraviețuit, 
a fost reținut de poliție pînă 
la clarificarea cauzelor acci
dentului.

Un număr de 3 500 de mun
citori metalurgiști de la compa
nia „Orino Mining" AU DE
CLARAT GREVA în semn de 
protest față de arestarea ile
gală a liderilor lor sindicali. 
Ei au fost arestați după ce au 
înminat administrației compa
niei o petiție în care se cerea 
majorarea salariilor, îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și 
încetarea concedierilor.

FRANȚA : Salonul Ae
ronautic International de 
la Bourget și-a deschis 
porțile.

IN CLIȘEU: Vedere 
generală a expoziției.
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