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Sirguința, seriozitatea strădaniei de zi cu zi, grija 
ca in permanență să existe la locurile de muncă tot ce 
trebuie pentru ca fiecare formație de lucru să poată rea
liza pe deplin sarcinile de producție — iată cîteva din 
atributele colectivului zonei a lll-a de la E. M. Petrila. 
Aceste însușiri care îl fac demn să fie exemplu pentru 
oricare alt colectiv l-au ajutat să obțină o serie de re
zultate, în fruntea cărora se situează sporul de cărbune 
cumulat de la începutul anului : 4 230 de tone, din care 
peste 700 tone numai în luna martie, pînă in prezent.

O contribuție de seamă la acest bilanț cu tendin
țe vădite de îmbunătățire continuă și-au adus brigăzile 
conduse de Mihai Țigăeru și Titu Vlad, de la fronturile 
cu trepte răsturnate din stratul 12 C, respectiv, D, Ludo
vic Fulop de la abatajul cameră 9 vest, din stratul 5.

Din discuțio purtată mai zilele trecute cu șeful zonei, 
ing. Cornel Bosa. am dedus că aici se manifestă fără 
încetare un interes deosebit în ceea ce privește realiza
rea la timp și de bună calitate a lucrărilor de pregătire 
- „condiție expresă în cazul exploatării rodnice a stra- 
telor subțiri”, cum s-a exprimat dinsul. Brigăzile care 
lucrează in acest compartiment - între ele amintim pe 
Iosif Moldovan și loan Gado, din galeria de bază, stratul 
7 — sînt pe de-a-ntregul conștiente de rolul important 
ce le revine și acționează în consecință. Depășirile de 
randament înregistrate se plasează în jurul a 10 la sută.

Nu putem să încheiem aceste rînduri fără a men
ționa numele maistrului principal Peter Moise și al 
maistrului miner Ernest Koszma, cu un aport consistent 
în asigurarea unei asistențe tehnice competente la lo
curile de muncă, in dirijarea corectă a lucrărilor efec
tuate.

T. M.
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La Uzina „Electroputere* 
din Craiova a început fabri
cația primelor două locomo
tive Diesel-electrice de 2 500 
CP destinate exploatării in 
condiții tropicale.

O

De curind a început mo
dernizarea drumurilor națio
nale Băița—Cimpeni, Neho- 
iași — Intorsura Buzăului — 
Brașov și Vălenii de 
Munte — Bratocea — Săcele. 
Modernizarea acestor artere 
de circulație va facilita crea
rea unor legături lesnicioase 
intre localitățile din județele

Buzău, Prahova și Brașov, 
precum și dezvoltarea turis
mului in Carpații Meridionali.

O

Pescarii de la punctul 
.Cetatea" — situat lingă sa
tul .23 August" — au adus zi
lele trecute la bază un tro
feu neașteptat: un morun 
de 80 kg cu icre. Neobișnuitul 
constă in aceea că sturionul 
a fost prins cu unelte pentru 
pește mărunt. Hotăritoare de 
data aceasta a fost măiestria 
pescarilor și... riscul unei 
băi reci. Un morun de peste 
100 kg a fost prins tot de 
acest colectiv in toamna anu
lui trecut.

— AGERPRES —

Plaiurile Văii Jiului oferă condiții 
optime pentru sporirea 
numărului de animale. 

Să le folosim mai bine!
Gradul de dezvoltare a a- 

griculturii unei țări este stabi
lit, așa cum se știe, de ponde
rea și nivelul zootehniei in an
samblul producției și venitu
rilor obținute. Apreciind impor
tanța pe care o are ramura 
creșterii animalelor în aprovi
zionarea populației cu produse 
agroalimentare, in satisfacerea 
multiplelor cerințe ale econo
miei noastre naționale, la ple
nara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1969, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesita
tea luării unor măsuri deose
bite pentru a rezolva intr-un 
timp scurt problema dezvoltă
rii zootehniei în țara noastră.

Pentru ca anul 1970 ca și 
anii cincinalului următor să 
marcheze intr-adevăr o aseme
nea cotitură în acest impor
tant domeniu al agriculturii, 
Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii a elaborat un amplu 
program de acțiuni tehnico- 
organizatorice, sinteză a tuturor 
măsurilor ce se vor întreprinde 
pe linia organizării muncii și 
a producției, a creării condi
țiilor materiale necesare mo
dernizării și rentabilizării zo
otehniei. Din acest program, 
din analiza amănunțită cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii

Pe $■
Tone de cărbune cit mai 

multe peste plan, pentru o- 
nararea angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă ! 
Pornind la muncă în luna 
martie călăuziți de acest în- 
suflețitor și mobilizator cu- 
vînt de ordine, colectivul 
minerilor din zona a Il-a de 
la mina Aninoasa și-a ales, 
pentru înfăptuirea obiective
lor, calea cea mai sigură și 
eficientă de urmat : crește
rea productivității muncii. 
Conducerea zonei a luat mă
suri de reorganizare a bri
găzilor (întărite cu noi șefi 
de schimb dintre minerii cei 
mai pricepuți), de plasare ra
țională a efectivelor în toate 
capacitățile de producție e- 
xistente in cele două raioane, 
de întărire a asistenței teh
nice și a disciplinei de pro
ducție în toate compartimen
tele de activitate din subte
ran.

Și această cale nu a in- 
tîrziat să ducă la rezultatele 
scontate. Colectivul zonei a 
obținut în primele zece zile 
din martie o productivitate 
a muncii ce depășește cu 240 
kg cărbune pe post sarcina 
de plan și la care raionul I 
a contribuit cu 301, iar raio

rezultă că sectorul individual 
trebuie să aducă un aport mai 
substanțial, alături de sectorul 
socialist, la realizarea impor
tantelor sarcini privind crește
rea animalelor. Pornind de la 
aceste considerente, și crescă
torii de animale din Valea Jiu
lui trebuie să răspundă che
mării conducerii de partid și 
de stat în ceea ce privește 
creșterea efectivelor de ani
male.

Valea Jiului, datorită condi
țiilor pedoclimaterice existen
te care se caracterizează prin- 
tr-un relief ca o depresiune 
intramontană, cu un climat li
med și cu suprafețe întinse de 
pășuni și finețe naturale, oferă 
condiții propice creșterii în 
special a taurinelor și ovine
lor în număr mai mare.

Vegetația în împrejurimile 
municipiului este în strînsă le
gătură cu condițiile de relief 
și climă, distingîndu-se două 
mari grupe sau zone de vege
tație : zona pădurilor de fag 
și zona pădurilor alpine. Su
prafața pajiștilor în zona pă
durilor de fag și molid se în
tinde pe 25 000 ha, producția 
medie de iarbă a acestor pa
jiști fiind de 7 000—9 000 kg/ha, 
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nul II cu 180 kg/post, mai 
mult dccit prevede planul. 
Din rindul brigăzilor, cea 
mai mare realizare pe aceas
tă linie au obținut-o mine
rii din brigada condusă de 
Vasile Mereuță din abatajul 
cu front scurt nr. 5 — a- 
proape 2 tone/post depășire 
a randamentului planificat, 
urmați fiind de brigada mi
nerului Constantin Lăbușcă 
de la abatajul cameră nr. 9, 
stratul 3 — cu 1.5 tone/post 
și de cea condusă de Emerik 
Fiiiop de la abatajul cameră 
nr. 0 din stratul 5 — cu 1,2 
tone pe post depășire a ran
damentului planificat.

Aceste substanțiale creșteri 
ale productivității muncii au 
condus la extragerea peste 
plan a 794 tone cărbune pe 
zonă. Raionul I are un aport 
de 418 tone, iar raionul II 
de 377 tone la sporul de pro
ducție realizat pe zonă. Cu 
aceste însemnate succese co
lectivul zonei a II-a, condus 
de ing. Eugen Niță, ocupă 
in prezent primul loc în în
trecerea socialistă din cadrul 
exploatării.

Constantin DĂNILĂ, 
tehnician E. M. Aninoasa

a
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dar prin aplicare de îngrășă
minte naturale (gunoi de grajd, 
tîrlire) și chimice, producția 
acestor terenuri poate fi mă
rită la peste 20 000 kg/ha iarbă 
verde. Acestea sînt in general 
fînețele — proprietatea indivi
duală a crescătorilor de anima
le din cadrul Văii Jiului.

In această zonă se dă o luptă 
continuă cu vegetația lemnoa
să nevaloroasă care caută ne
încetat să ocupe locul vegeta
ției ierboase. De aceea, pe lin
gă fertilizările repetate perio
dic, supraînsămînțări, distruge
rea buruienilor, se impune și 
aplicarea curățirilor și defrișă
rilor de arborete nefolositoa
re, strînsul resturilor lemnoa
se, scoaterea cioatelor, distruge
rea și împrăștierea mușuroaie
lor înțelenite.

Aplicîndu-se măsurile prevă
zute prin Legea nr. 12/1968 cît 
și H.C.M. 2 497/1969, vor putea 
fi obligați și țăranii indivi
duali să ia măsuri mai eficien-

Ing. Elena ZEȚA, 
agronom

Consiliul popular municipal 
circumscripția veterinară

Continuare in pag. a 3-a
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Centenarul nașterii 
iui V. I. Lenin

Sărbătorirea a 100 de ani 
de la nașterea-lui V. I. Le
nin constituie un prilej de 
evocare a personalității mare
lui gînditor, continuatorul ge
nial al operei lui Marx și 
Engels. Comitetul municipal 
pentru cultură și artă a ini
țiat un ciclu de conferințe 
la Iscroni, Jieț (ieri), Cîmpu 
lui Neag, Bănița (astăzi) și 
Cimpa (miine), privind viața, 
activitatea și opera multila
terală a lui V. I. Lenin.

Modernă unitate a T.A.P.L.
In orașul Vulcan s-a deschis azi o nouă și modernă uni

tate a T.A.P.L. Prin locul unde este amplasată, pe strada 
Republicii, în apropiere de binecunoscuta cofetărie ..Tranda
firul", această unitate își propune să satisfacă cele mai exi
gente gusturi în domeniul artei culinare și al băuturilor. 
Gestionarul, Gheorghe Isai, s-a străduit să-și utilizeze bine 
unitatea, ea fiind la această oră singulară în Valea Jiului 
prin originalitate.

Expunere pe tema regulilor de circulație»

300 de elevi de la școlile generale nr. 1. 3. 4, un număr apreciabil de salariați de la 
sectorul I.G.C., F.F.A. „Viscoza", spitalul unificat, de la alte întreprinderi și instituții din lo
calitate, au audiat la mijlocul acestei săptămîni, la cinematograful „Cultural" din Lupeni, ex
punerea ținută de cpt. Gheorghe Pletea, de la miliția orașului, despre cunoașterea și respecta
rea regulilor de circulație. Au fost apoi prezentate 5 filme de scurt-metraj pe această temă.<_______________________ /

La sera (lin Petroșani a venit de mult... primăvara.

Au sosit 
filtrele rapide !
După o așteptare de peste 

1 an, cele două filtre rapide 
necesare a fi introduse în 
circuitul de alimentare cu 
apă a comunei Aninoasa, au 
sosit zilele trecute, livrate de 
uzinele Vulcan — București. 
Ele vor fi montate in stația 
de filtre de la Iscroni, deja 
construită.

Constructorul — Grupul 2 
de șantiere al T.C.H. — apre
ciază că cel tîrziu în luna 
iunie montarea filtrelor va fi 
terminată.

Magazin 
pentru copii

Tot astăzi a fost deschisă 
o nouă unitate comercială in 
orașul Vulcan. Magazinul, a- 
menajat cu gust și fantezie, 
aparține O.C.L. produse in
dustriale și este profilat pe 
desfacerea articolelor pentru 
copii.

„Revista 
șlagărelor14

Așa se intitulează specta
colul muzical-coregrafic pe 

/ care-l vor prezenta elevii 
Școlii generale nr. 3 Lupeni, 
azi la ora 18, in sala cine
matografului „7 Noiembrie" 
din Uricahi. in program fi
gurează melodii de muzică 
populară pe care le vor adu
ce pe scenă elevii Marius 
Pienaru, Rodica Apostol, Va
sile Macavei, Adela Bărbuș. 
Steluța Pompei. Ana Bărbu- 
lescu, secvențe coregrafice 
susținute de elevii Viorica- 
Crișan, Ana Peterupa, An
gela Moraru. momente vesele. 
Spectacolul este conceput și 
pregătit de către profesorul 
Petru Bilț.

Itinerar
la sfîrșit de 
săptămînă

CULTURAL
• Astăzi și miine in sala 

mare a Casei de cultură din 
Petroșani, actorii Teatrului 
de stat vor prezenta încă două 
spectacole cu piesa contem
porană „Pe ușa din dos" a 
scriitorului maghiar Thurzo 
Gabor. Spectacolele vor în
cepe la ora 19.

© Astăzi, la ora 16, elevii 
Liceului din Petroșani vor 
susține un concert muzical 
în sala mare a Casei de cul
tură.

® Mîine dimineață, la ora 
10, actorii amatori de pe lin
gă Casa de cultură din Pe
troșani vor pieze 4a in fața 
publicului comedia „Taxe, 
lanke și Coc*ir" de V. I. Po
pa.

SPORTIV
R U G B I

Prima etapă a returului 
campionatului diviziei A de 
rugbi programează miine, la 
ora 10, pe terenul din Lonea, 
intîlrirea dintre echipele Ști
ința Petroșani - Progresul 
București.

BASCHET
Miine dimineață, la ora 9, 

în sala de sport a I.M.P., sa 
confruntă, in prima etapă a 
returului campionatului di- 
vi7*ei B, baschclbalișlii de 
la Știința Petroșani cu cei 
oe la Știința Sf. Gheorghe.

VOLEI
După două înfrîngeri con

secutive în primele două 
etape ale returului campio
natului diviziei B de volei, 
Știința Petroșani intîlnește 
mîine, după baschet, la ora 
10,30, in saia de sooit a 
I.M.P, Foimația Constructorul 
Suceava.

LUPTE
In sălile ce sport ale I.M.P. 

și • Liceului teoretic Petroșani 
au loc azi după-amiază :n tre
ceri le etapei județene de 
lupte libere juniori. Se întrec 
cei mai bun- luptători juniori 
din Deva, Hunedoara, Petrila, 
Petroșani (Școala sportivă).

POPICE
Ultima etapă a campiona

tului municipal de popice 
programează az> după-amiază 
și mîine dimir -ață întîlnirile ; 
Jiul Petrila - Minerul Vulcan, 
Minerul Petroșani - Viscoza 
Lupeni, Parîngul Lonea — 
Utilajul Petroșani.

Ca intr-o
mare familie
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cultură-arm
Înființată cu cîteva luni în 

urmă, Casa de copii cu școală 
generală de S am din Uricaai 
este o adevărată familie pentru 
copii, olerindu-le condiții op
time de viață, învățătură și 
educație — expresie elocventă 
a grijii ce o poartă partidul 
și statui nostru tuturor copi
ilor.

Era o zi calmă, de iarnă, ză
pada strălucea orbilor sub 
razele soarelui ce se arăta 
printre nori. Era liniște în a- 
cesl colț, sfîșiată doar in pauze 
de glasurile elevilor. Clădirile 
In care se află această școală 
au suferit radicale transformări 
Interioare, au apărut clase, noi 
spații școlare. Pretutindeni, pe 
coridoare sau in clase, in dor- 
mitoaie, în bucătărie sau în 
sala de mese, le îrilîmpină flori 
și o curățenie exemplară. La 
un moment dat, ureînd scările, 
îți închipui că din eroare, ai 
intrat intr-o seră. Se ailă în 
această școală 11 săli de clasă 
(]—VIII) de elevi care, animați 
de cadrele didactice, au înce
put să dea o personalitate 
distinctă școlii lor. Profesorul 
Pompiliu Caragea. directorul, 
ne amintea cîteva din amenajă
rile ce se ailă în faza de pro
iect sau în stadiul definitivării: 
pînă la vară va li gata un 

ștrand în care apa va li diri
jată pentru a se schimba ne
contenit ; se va aranja chiar 
și o păslrăvărie. Ascultam cu 
interes proiectele de viilor și 
parcă vedeam cum prind con
tur terenul de sport și celelalte 
baze sportive școlare, cum se 
transformă, încet dar insistent, 
fosta clădire a băii minerilor 
intr-o, poate, falnică sală a 
sporturilor.

Sînt 100 de copii Interni care 
se odihnesc în dormitoare bine 
întreținute și mănîncă înlr-o 
sală de mese, ce îndeplinește 
foaie condițiile de igienă, de 
cinci ori pe zi, o hrană consis
tentă.

Colectivul didactic al acestei 
școli, formal din 5 . educatori. 
6 învățători și mai mulți pro
fesori pentru toate materiile, 
se ocupă cu atenție de instru
irea șl educarea copiilor. Men
ționăm dintre educatorii care 
se ocupă de elevi în special 
după terminarea orelor de curs, 
pe Dumitru Feloiu, sludent la 
secția fără frecvență a Facul
tății de istorie și Ol ilia Patri
ciu, iar dintre învățători și

S. TI BERI U 
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I.C.S. Hunedoara 
— șantierul mon
taj.

Maistrul MOȚ 
AUREL împreună 
cu o parle din c- 
chipa de lăcătuși 
montori condusă 
de GABRIEL 
GROSS, verifică 
pinioanelc de an
grenare ale reduc- 
torului turbocoin- 
presorului K 1 500 
ce se află în curs 
de montare.

ducă din nou. Evenimentul 
— marcat de producerea pri
mei șarje din noua perioadă 
de funcționare — se înscrie 
in cadrul preocupărilor con
ducerii Combinatului Side
rurgic Hunedoara, de a asi
gura capacitățile de produc
ție necesare realizării exem
plare a sarcinilor sporite de 
plan.

Tovarășul Gh. Pavel, ingi
ner șef al sectorului cocso- 
chimic, a participat la pu

nerea în funcțiune și a altor 
baterii de cocs. L-am rugat, 
deci, să prezinte pentru ci
titorii ziarului „Steagul ro
șu** cîteva din modificările 
aduse bateriei numărul 1.

— Intr-adevăr, o dală cu 
lucrările de reconstrucție s-au 
adus acestui obiectiv, la pro
punerile noastre, mai multe 
îmbunătățiri constructive ca
re să conducă la o mai bu
nă funcționare și, in același 
timp, la creșterea producti 
vității cuptoarelor. Este vor
ba de modificarea formate 
lor de cărămizi, de la ca
petele cuptoarelor pentru re

Dacă cineva ar vrea să cu
noască mai îndeaproape rela
țiile de colaborare dintre mi
neri și siderurgiști, trebuie 
să facă un scurt popas la u- 
zina cocso-chimică din Hu
nedoara. Aici se poate obser
va, mai mult ca oriunde, a- 
portul direct pe care îl aduc 
minerii Văii Jiului la creș
terea producției de cocs. In 
cuptoarele bateriilor, cărbu
nele trece prin transformări 
spectaculoase, ajungind apoi 
să asigure furnalelor tempe
ratura necesară topirii mine
reului și aglomeratului. 
Ne-am reamintit de aceste re
lații cu prilejul unui eveni
ment petrecut la începutul 
acestei săptămîni.

După o perioadă de inacti
vitate. timp in care s-a aflat 
în reparație capitală planifi
cată, bateria numărul 1, de 
la uzina cocso-chimică din 
Hunedoara, a început să pro-

Coordonate 
hunedorene
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?; al istă, dra- 
riar Thurzo 
în piesa „l’e 
a cărei pre- 

nvut

îlerizeze răul din 
celor care se 

personajele de

cultzira-AK
n>.< ră petroșancană a a
Jor nu demult — o spum

conaedie de moravuri
care risul. departe de
răntine un gest
sine. este investit
adinei implicații curai:
menite să 
conștiințe 
oglindesc 
pe scenă.

Pretextul intrigii il consti
tuie dragostea, compromiță
toare. a profesorului univer
sitar Zcyk, in virstă de 47 
de ani, pentru frivola și de- 
teusolala Ani. o fetișcană cu 
twi decenii mai tinără decît 
el. La început intrigat de 
comportarea libertină a „mi
cii lepădături", profesorul ce
tipază treptat asalturilor ero
tice (interesante) ale acesteia, 
ăupt care-: declanșează o serie 
întreagă de complicații în 
familie și la locul de muncă. 
Prilejul se dovedește nime
rit pentru o sondare in ex- 
tenso a caracterelor celor doi 
protagoniști, cu accent 
dinamica interioară care 
tează comportarea lor 
contradicție cu normele 
ralc. Refuzînd șablonul. 
Ierul schițează cu dezinvol
tură și finețe psihologică pe 
Ani și Zeyk. realizind ființe 
male cu umbre dense dar și 
cu învăluitoare lumini. Evo
luția lor sufletească apare, 
așa cum e firesc, dramatică 
și surprinzătoare.

Contradicția dinire convin
gerile sale, declarate în ne
numărate prilejuri, și reac
țiile dovedite în situația pe
nibilă in carp se află îl con
sumă pe Zeyk și dacă, spre 
final, luciditatea îi revine 
fapiul se datorează reazimu- 
lui moral oferit de familie și 
societate. Ani. această ado
lescentă fără adolescență, o- 
hișnuită să mintă și să fure, 
extoreînd cu singe rece în
crederea celor din jur, ne 
surprinde ades prin undele 
sale de lirism și puritate.

Fără a stărui prea mult a- 
supra celorlalte personaje, 
autorul reușește să Ie indivi
dualizeze pregnant prin citeva 
trăsături de condei, inves- 
tindu-Ie cu multă putere de 
convingere. Excepție face, 
poate, Laci Bartha, sche
matic in judecăți Și compor
tare.

Pornind de la înțelegerea 
fiecărui resort psihic al per
sonajelor, regizorul MARCEL 
ȘOMA a omogenizat o echipă 
a fericească in stare să rea
lizeze partituri convingătoare

dic- 
în 

mo- 
au-

CARNET
Spectacol teatral

Mîine după-amiază, for
mația căminului cultural 
din Cimpa va prezenta, (în 
cadrul fazei intercomunale 
o concursului bienal de tea
tru „I. L. Carogiale", rezer
vat formațiilor de amatori) 
spectacolul -cu piesa „Lele 
Ană gură multă", în sala 
de festivități o căminului 
cultural din Jieț.

Orchestră de muzică
de cameră

Aflăm că juriștii din Pe
troșani sint pe cale să rea
lizeze o formație de muzică 
de cameră în cadrul sindi
catului lor. Repetițiile se 
vor desfășura Io Cosa de 
cultură. Așadar, în curind 
o nouă formație orchestrală 
de cameră în Valea Jiului.

Brigada științifică
în acțiune

Brigoda științifică o Comi
tetului municipal pentru 
cultură și artă, formoto din 
medici, juriști, profesori, se 
va deplasa duminică 
martie, la sectorul 
Lupeni - Voleo de
Membrii brigăzii vor prezen
ta în fața muncitorilor pro
bleme ale politicii 
și internaționale, de 
ție, igienă, N.T.S., 
popularizata etc.
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interne 
legislo- 
științo
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și nuanțate. Piesa are atmos
feră, ritm alert (pe alocuri), 
momente de bună factură 
comică, lirism și dramatism. 
Soiicitind protagoniștilor o 
trăire intensă, ovilind reto
rismul și ținînd o dreap
tă cumpănă intre comi
cul elevat și solicitările spre 
burlesc ale textului 
cel Șoma a reușit. în 
măsură, să depășească 
montele de fragilitate ale pie
sei și să realizeze un specta
col la care se ride și se 
meditează deopotrivă. Sarcina

Cronică 
teatrală

sa a fost ușurată de o dis
tribuție adecvată, echilibrată. 
Se cuvine să remarcăm în 
primul rind interesanta com
poziție a PAULINEI CO
DREANU în rolul tinerei 
Ani. L'zind, așa cum cerea 
rolul, de farmecul fizic Pau
lina Codreanu aduce în scenă 
cu un bogat registru afectiv, 
naivitatea, lipsa de pudoare, 
frivolitatea, cupiditatea, ci
nismul, dar și aspirația spre 
puri late și demnitate a ne- 
vîrstnicei Ani. Actrița trece 
cu ușurință de la o stare la 
alta, dovedind notabile resur
se comice care-i atrag nu de 
puține ori aplauze la scenă 
deschisă.

In rolul lui Tomâs Zeyk, 
DUMITRU D.RACEA actor 
cu experiență și cu rezultate 
de prestigiu in carieră, folo
sește variate mijloace de ex
presie pentru a reliefa zbu
ciumul sufletesc al profeso
rului. Cu subtilitate, măsu
ră. naturalețe, obținute fără 
îndoială prinlr-un intens 
travaliu artistic, actorul pune 
resorturile simțirii în miș
care apărindu-ne, ca un om 
în sufletul căruia coabitează

dragostea pentru familia 
cu cea pentru fala frustrată 
de o ihață cu adevărat 
demnă, care i se destăinuie 
și îi cerșește iubirea. Evitînd 
șarja excesivă, liniile groase. 
Dumitru Drăcea se menține 
In marginile cerute de bunul 
gust.

C partitură atent concepută 
realizează actrița ELISA- 
BETA BELBA în rolul Irc- 
nei, soția lui Zcyk. Plină de 
demnitate, inteligență. înțe
legere, Tren nu ezită să facă 
totul atunci cînd faptele iau 
h turnură gravă, pentru a-și 
salva familia. Prin prestanța 
sa naturală, prin talentul său, 
Elisabeta Belba este interpre
ta ideală a acestui destul de 
dificil rol.

Adam. fiul lui Zeyk 
este interpretat de ac
torul CONSTANTIN DUMI
TRA care a realizat un rol 
plin de dinamism și culoare. 
Am avut în față un tînăr lu
cid care-și judecă așa cum se 
cuvine tatăl rătăcit, încer- 
cînd să-i trezească sentimen
tele pe care a fost deprins să 
i le admire.

Handicapat de lipsa de dra
matism a personajului. ALE
XANDRU CODREANU (Laci 
Bartha) s-a străduit să aducă 
fn scenă un om care nu se 
abate niciodată de la morală, 
luind hotărît atitudine împo
triva decăderii lui Zeyk.

MIRCEA PINIȘOARA 
(Sulkovics) a surprins carac
terul obsecvios al personaju
lui său, iar JEAN TOMESCU 
a reliefat tot ridicolul scrii
torului Bâlkanyi. In alte roluri 
au apărut, în general cu bune 
rezultate scenice, actorii VA- 
LER DONCA, FLORIN PRE- 
DUNA. LUCIA LUCAN, DU
MITRU CÎTA și alții.

Scenograful AUREL FLO- 
REA a realizat (în scenele 
din casa lui Zeyk și de la 
bar) un cadru plastic inge
nios, capabil să devină un 
fundal adecvat pentru ac
țiune.

Constantin PASCU

„ERE! CRAI DE LA

După ultima premieră cu 
piesa „Pe ușa din dos" de 
Thurzo Gabor, același colectiv 
de Ia teatrul „Valea Jiului" se 
încearcă in comedia lui B. P. 
Hașdeu „Trei crai de la răsă
rit", revendicindu-și atenția și 
negreșit... viitoarele aplauze ale 
publicului.

Comedia, scrisă in 1871. pe 
nedrept neglijată, abordează 
clasica temă a rivalității din
tre pețitorii care se înghesuie 
la mina rîvnită a unei fete cu 
stare.

Eroi prezumțioși, demonstrîn- 
du-și suficiența și interesul, 
nu mai rar decît nerozia, for
mează o galerie pestriță de ti
puri coborîtoare dintr-un neaoș 
Babilon de acum un veac !

Cele șase personaje ale pie
se: își găsesc zilnic interpreții 
în ardorile creației, deslușind 
sensuri, doscifrind intenții, câr
tind atitudini, fixînd mișcări, 
material izind măști.

Mircea Pînișoară — după bu
na impresie lăsată de ultimele 
sale roluri — își asumă grija 
de a-și căpătui fata în ipos-

Mirele și mireasa „persona
jele principale” ale nunJiL

de B

la 22 aprilie, întreaga omenire progresistă sărbătorește, prin manifestări de 
amploare fără precedent, centenarul nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, marele ginditor și condu
cător al proletariatului mondial. In vederea acestei sărbători, secretariatul Comitetului mu
nicipal de partid a preconizat manifestări variate și cu un bogat conținut educativ. Se vor 
organiza simpozioane cu temele „Centenarul nașterii lui V. 1 Lenin", „Lenin despre tineret", 
expuneri în cadrul Universității serale de partid privind „Leninismul, marxismul epocii con- 

iporane", „Leninismul și construcția socialismului în România", seri culturale, montaje 
•rare, expoziții, gale de filme artistice și documentare etc. dedicate vieții și activității lui 
1. Lenin.

Teatrul do stat ..Valea Jiului" va pregăti un recital de versuri ale poeților români și 
din literatura universală despre figura lui Lenin, iar cenaclul „Meșterul Munolc" și cercu
rile literqre din Valea Jiului vor organiza șezători literare cu versuri originale, dedicate lui 
Lenin.

Librăriile vor organiza standuri de cărți, vitrine cu operele marelui ginditor, cercu
rile filatelice vor realiza expoziții de timbre, iar în școli, la orele de dirigințîe, se vor pre
zenta evocări despre Lenin.'

Cadrele didactice dt la Institutul de mine din Petroșani vor contribui la acest an
samblu de manifestări legate de. aniversarea lui Lenin, cu un simpozion pe tema ..Leninis
mul și construcția socialismului in România" care va fi urmat de un recital de versuri a! 
actorilor de la Teatrul „Valea Jiului".

Un portret pe săptămînă 3 Un portret pe săptămînă
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„Era mai mare ilecît 
credeam noi"
(Degas despre Manei)

In scara de 23 ianuarie 1832, 
în casa familiei Manet venea 
pe lume Edouard, primul co
pil. Aparținind burgheziei pa
riziene mijlocii, Auguste, tatăl, 
se gindea ca fiul lui cel mai 
mare să se dedice magistratu
rii, menținînd poziția și bună
starea unei întregi generații de 
Manet. Dar, anii de școală il 
arată pe Manet un copil ciu
dat, nesilitor, plutind fără re- 
mușcări într-o „aurea mediocri- 
tas‘. II pasiona însă un sin
gur lucru : desenul pentru care 
avea aplicație, lua note bune 
și era încurajat de un unchi 
militar. încă foarte tînăr, lasă 
baltă și Parisul și planurile 
tatălui de a deveni un înalt 
funcționar și se îmbarcă pe va
sul Le Hâvre cu destinația Rio 
de Janeiro. Ajuns la Rio, E- 
douard va face și prima ..pic
tură" comandată : va vopsi, la 
cererea căpitanului vasului, ca
lupurile de brinză de Olanda^ 
mîncate în unele părți de apa 
mării.

Reîntors la Paris, își va de-

RĂSĂRI!

taza de părinte iubitor, sub 
identitatea lui Hagi Pană, ne
gustor necioplit dar... stringă- 
tor.

Florin Predună, îl investeș
te pe al său Petrică eu toată 
șiretenia și iscusința practică, 
încureînd și descurcind ițe spre 
a-și doborî adversarii seniimen-

AVANPREMIERA
tali. Interpretul, deja familia
rizat cu publicul local, dorește 
să-i cî.știge definitiv adeziunea.

Pe Numa Consule, latinist în
verșunat. plin de farmec nega
tiv. i] compune in tonuri sa
tirice Nicolae Gherghe. Impo- 
poțonindu-se cu un limbaj pre
tențios, ilustrul .profesore" este 
neînduplecat cu cei ce nu-i 
țeleg elucubrațiile. Apropos 
interpret : numai modestia 
împiedică să se considere 
favorit al publicului iubitor 
comedii.

Constantin Dumitra, după 
a demonstrat publicului certe 
calități abordînd o gamă va
riată de roluri, își ajustează 
tehnica actoricească conform 
datelor celui mai spilcuit din
tre cei trei crai, domnul Jorj. 
Avid de căpătuială, pișicher și

în- 
de 
îl 

un 
de

ce
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termina tatăl să-i permită să 
încerce în pictură. Primii ani 
de școală la pictorul Couture 
vor însemna și primele cioc
niri între el și maestrul său, 
cunoscut în lumea Parisului ca 
autor al 
„Romanii 
ței".
- Tînărul 
o cultură 
mania, Belgia, Olanda, unde a 
putut să admire numeroase ca
podopere. In sufletul artistului 
Manet la loc de cinste vor fi 
Velazquez, Goya, Rafael. Frans 
Hals. Dintre italieni, va avea 
un cult deosebit pentru Gior
gione și marele venețian Ti- 
zian. Și realistul Courbet l-a 
influențat pe Manet, dar n-a 
reușit să-l transforme într-un 
imitator. Tînărul „dandy", a- 
mabil. seducător, elegant și me
reu zîmbitor, „Un suflet in va- ' 
dat de soare", cum va spune 
despre Manet alt mare pictor 
francez, Renoir, va face un alt 
gen de pictură. Va respinge re
prezentarea mecanică, fotogra
fică a realității. El va compu
ne’ imagini, trecînd obiectul 
prin filtrul sensibilității lui și 
va ajunge. în acest fel. la o 
artă adevărată, arta lui Manet, 
deschizător de drumuri în pic
tura franceză de la mijlocul 
secolului XIX. In anul 1863 va 
scandaliza Parisul artistic, ex- 
punînd o pictură nemaipome
nită : o femeie goală, alături 
de bărbați îmbrăcați. Nimeni 
nu mai pomenise așa ceva. Era 
„Prinzul pe iarbă", tablou care 
reprezenta căutările lui Manet 
de a depăși maniera lui Courbet,

unui tablou intitulat 
In timpul decadcn-

Edouard își va face 
bogată, vizitînd Ger-

renurițind la clasicul pro
cedeu zone dc clar și de obscur. 
Lumea nici nu s-a trezit din 
acest șoc, și Manet va expune 
un nud : ,,Olympia", pentru ca
re pozase Victorina Meurend. 
Nimeni pînă la eJ nu mai fă
cuse un asemenea nud care a- 
părea privitorului ca un baso
relief. in culori groase, fără 
zone de lumină și umbră; dar 
de o coerență plastică și cro
matică neatinsă de altul.

Vor urma ani de amărăciuni, 
cînd Manet va fi considerat de 
către oficialități și lumea pic
torilor servili Academiei un a- 
devărat pericol public. Manot 
va avea însă și sprijinitori. 
Cîțiva artiști, scandalizați de 
hetărîrea juriului de a respin
ge tablourile lui Manet, de la 
Salon se vor încolona pe bu
levardele Parisului scandind la 
adresa celor ce i-au făcut ne
dreptatea : ..Asasini, asasini !" 
Ultimii ani de viață vor fi și 
anii de aur ai creației, și din 
mina lui Edouard Manet nu 
vor ieși decît capodopere : ..Co
pil do trupă cu piculină", ..In 
barcă", „Chelnerița". „Un bar 
la Fol ies Rergeres", și multe, 
foarte multe tablouri cu flori.

Tn vremea cînd numele crea
torului Olympiei începuse să se 
impună, la 51 de ani, Manet 
moare. O boală incurabilă se 
cuibărise în trupul lui Manet 
încă pe vremea cînd era- elev 
marinar. într^p noapte sub ce
rul austral în îndepărtatul 
înfiorat ca și Edouard de 
navalul „intrudes".
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Nicolae lorga, scrie G. Călincscu in densa și vibranta 
micromonografie cbnsacrată ilustrului savant, în „Istoria li
teral urii române de la origini pină in prezent", avea ase
mănări cu zmeul din poveste : intrarea lui în amfiteatrul 
arhiplin era procedată de vocea caro se auzea din ce in ce 
mai aproape, pînă cind se instala, demiurgică, peste sutele 
de perechi de ochi. Și buzduganul anunța sosirea zmeului, 
bâtea in poartă, in ușă. apoi se instala in cui... Comparația 
este copleșitoare prin forța ci expresivă și. scriind-o. G. 
Călinescu iși creiona, ne dăm scama abia acum, proprîa-l 
personalilatc electrizantă ce și-a luat locul în linia 
umaniști români Dimitrie Cantomir. B. P. Hașdeu. 
lorga.

...Era in primăvara lui 1964. In holul Facultății de filo
logie din București, o bucățică de birlic afișată discret a- 
nunța ziua cînd G. Călinescu își ținea cursul special dăspre 
Ion Creangă. Vestea a trecut cu iuțeala fulgerului din' om 
în om și ziua sorocită ora așteptată cu înfrigurare. Prclc 
gorea, se știa, ținea o oră și începea la ora 12. Tn acea zi 
amfiteatrul Odobescu al Facultății de filologie a fost lite
ralmente asaltat dc sludenți de la toate facultățile, de cadr- 
didactice universitare, de o mulțime de oameni, tineri sau 
albiți de vreme, care doreau să mai asculte pe Maestru 
Cursurile și seminariilc studenților filologi suferiseră o sus
pendare neprevăzută dar acceptată tacit de loțj. in aștep
tarea deliciilor spirituale din timpul unei singure ore. La 
ora 9 sutele de locuri ale amfiteatrului erau ocupate deja, 
chiar dacă in băncile lungi nu erau decît cîțiva studonți 
răbdători, diversele obiecte vestimentare, cărți sau reviste 
arătau fără echivoc că locul nu c liber... La ora 11 și jumă
tate amfiteatrul era un cazan in clocot. Cu citeva minute 
înainte do ora 12 o rumoare se auzea întîi mai slab, apoi 
din ce în ce mai aproape pină cînd în sală și-a făcut apari
ția G. Călinescu însoțit do cîțiva apropiați de-ai săi Încă
pătorul coridor era înțesat dc retardatarii care nu mai a- 
veau loc în amfiteatrul în care nu putea fi arunca' niri 
măcar un ac; catedra era înconjurată de zeci do auditori, 
care. în picioare, stăteau la cinci palme do Maestrul ver
bului ce privea cu malițiozitate sutele de chipuri nerăbdă
toare, zvîrlea cîte o săgeată iron,că spre unui sau altul 
din jurul său. făcea aluzii — era inepuizabil. Și a început 
prelegerea despre Ion Creangă, un simbol al geniului ro
mânesc. Nimeni nu-și lua notițe și dacă cineva 
o asemenea intenție (ceea ce era un sacrilegiu 
dc oficiere) n-ar fi reușit. In timp de o oră am 
lația spiritualității moldoveanului din regiunea
am ascultat asocieri psihologice și antropologice, l-am avut 
pe Creangă între noi cu întreaga-î înțelepciune coborîtoare 
din veacuri. A fost o vrajă care a durat doar o oră. scursă 
pe nesimțite, destrămată la ora 13 fix insă cu promisiunea 
că săptămînă viitoare va continua.

La celelalte două cursuri care au urmat, itmo-fcra 
fost aceeași. Tomuri după tomuri dacă citeam n-am fi aflat 
atîtea lucruri noi, surprinzătoare cîte am aflat doar în trei 
ore... Apoi prelegerile au fost curmate. Profesorul era bol
nav și așteptam noutăți de la cei cărora li se permiteau vizi
tele. De atunci nu l-am mai văzut. La 12 martie 1965 su- 
fletu-i bogat a trecut în eternitate. La Ateneul român i-am 
revăzut chipul spiritualizat, fin, parcă sculptat în marmură.

Romancier de uimitoare resurse, dramaturg, eseist, isto
ric literar și, mai presus, critic înzestrat cu acută percepție 
a fenomenului literar, călăuzit de o intuiție axiologică fără 
greș, care vine din instinctul său creator nativ, G. Călinescu 
a fost un homo universalis, coborîtor din spiritele renas
centiste din urmă cu 6 secole.

La 5 ani de la dispariție îi închinăm acest modest o- 
magiu pășjrîndu-î o neștirbită recunoștință pentru ce ne-a 
lăsat în memorie și în suflet.

ar fi avu' 
la o astfel 
avut reve
de munte.
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fante, Jorj, strămoș superb al 
lui Rică Venturiano, își etalea
ză neobosit franțuzismele.

Nelipsită dintr-o schemă cu- 
pretendenti, pețitoarea poartă 
In piesă delicatul nume de 
Trandafira („o domnișoară ma
tură"), calitate în care înnoadă 
intriga, după șart. O întruchi
pează Ludmila Petrov, actriță 
cu o notorie activitate artis
tică, de curînd angajată la 
teatrul nostru.

In sfîrșit, apreciata actriță 
Paulina Codreanu — alias Ma- 
rița, din familia caragialenei 
Zița, are grijile ei. asaltată 
cum e de pețitori, nehotărîtă, 
răsfățată. Ca una ce a trecut 
pe la pensionul doamnei 
Fîrundțwanțig, pe lingă însuși
rea preceptelor de bon ton a 
învățat să cugete la foloasele 
măritișului.

Antrenat în munca de crea
ție este’ și Marcel Șoma, preo
cupat de traducerea scenică a 
concepției sale regizorale pre
cum și scenograful Aurel Flo- 
rea. realizatorul cadrului plas
tic al spectacolului.

Parfum arhaic, miraj de e- 
pocă. poante irezistibile, iată 
arsenalul cu care va întîmpina 
colectivul artistic pe pașnicii 
asediatori ai sălii de spectacole.

O FATA DE PE JIURI
Cind a cîntat pentru prima 

oară in fața publicului, in 
1966 pe scena căminului cul
tural din Paroșeni, Elena Me
rișoreanu, avea 18 ani și mul
te, multe vise. Dar oricit de 
îndrăznețe erau aceste vise, 
nu-i puteau totuși prevesti vi
itorul care o aștepta, pe ea 
o simplă funcționară la Ex
ploatarea minieră Vulcan. 
Zveltă, cu un păr bogat care 
ii încadrează fața luminată 
de niște ochi vii și de un zîm- 
bet deschis, cuceritor, cu un 
glas cald, vibrînd de emoție 
și pasiune. Elena a făcut pro
grese rapide fiind încurajată 
și îndrumată cu 
ruință în cadrul 
lare de artă din

In 1967 a fost 
tr-o formație de 
tori, din Sibiu, cu 
făcut prima sa deplasare peste 
hotarele țării. Acolo in Fran
ța. in localitățile La Rockel 
și Vitri, la festivitățile pri
lejuite de „Sărbătoarea lilia
cului", Elena și-a cucerit sti- 

exigentului public fran

multă slă- 
Școlii popu- 
Petroșani.
cooptată in
ert iști auto

care a și

cez care a ascultat uimit cin- 
tecele acelea cu aromă de 
brad și fîn cosit proaspăt, ciu
tele de o frică de țărani din 
Valea Jiului.

Întoarsă în patrie, tînăr a 
solistă s-a prezentat la con
cursul organizat de Ansamblul 
artistic al U.G.S.R. A reușit, 
firește. Și din nou au început 
turneele prin țară și in străi
nătate. A colindat Austria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Unga
ria. Bulgaria, Elveția, purtind 
ca pe o comoară de preț cin- 
tecul popular românesc.

Anul acesta frumoasa și ta- 
. tentata Elena Merișoreanu a 
adăugat un nou trofeu la sal
ba celor de pînă acum. îm
preună cu ansamblul- „Junii 
Sibiului" e.a a participat la 
Festivalul International de fol
clor desfășurat la Agrigento 
în Italia. Alături de partici
pa nții din 16 țări ale lumii, 
artiștii noștri amatori au pre
zentat crîmpeie din cele mai 
frumoase produse ale spiritua
lității românești: cin' ■ <-. dan
suri, podoabele portului, vo-

ioșia și comunicabilitatea lor. 
Cele 8 spectacole de gală pre
zentate la Templul Concordia 
au fost urmărite de zeci de 
mii de spectatori electrizați. 
Italienii, sensibili la tot ce 
poartă harul muzelor, au pre
țuit nu numai talentul Ele
nei, ci și frumusețea ei fe
ciorelnică, împlinită din gin
gășie și temperament și au 
declarat-o „Miss Primăvara 
Europa 1970“. A doua zi după 
concurs, ziarul italian „La Si
cilia" îi publica fotografia 
însoțită de un titlu cu carac
tere mari : .Românca aleasă 
la Agrigento Miss Primăvara 
Europa 1970“. In trecere prin 
Roma Elena s-a oprit și în 
fața Columnei lui Traian fra
pată de asemănarea vestimen
tară și de trăsături a dacilor 
de pe bazoreliefuri cu țăranii 
din Valea Jiului natală.

Acasă, interviuri, felicitări, 
flori. Și din nou muncă răb- 
durie, de pătrundere a taine
lor melosului popular, de îm
bogățire permanentă a reper
toriului. Cuprinzind cîntece

din zona pădurenilor, din Va
lea Jiului, culese de multe 
ori chiar de ea, (amintim: 
„Strigă badea după mine", 
„Badea meu e ardelean*, 
„Mindre-s horele la noi“, „Sa
tul meu mă cheamă acasă", 
„Mîndră-i Valea Jiului", „Ba
dea meu lucrează-n mină*) 
repertoriul său a fost popu
larizat nu numai in turneele 
efectuate de-a lungul și de-a 
latul țării, dar și prin cele 
peste 45 de melodii imprimate 
pînă acum la Radio. In curind 
ii va apare un disc cuprin
zind patru din cele mai fru
moase melodii ale sale. Dar 
cariera sa muzicală e doar la 
început, și avem toate mo
tivele să credem că viitorul 
ii rezervă încă- multe izbînzi.

Elena Merișoreanu. fata de 
pe Jiuri, a dus faima oame
nilor din aceste locuri pînă 
departe în lume.

P. CONSTANTIN 
după o corespondentă de 

Ion COȚOI

99

Zenobia ILIEȘ. 
referent literar

E

l/jei pe piază de Vioz/ca leler — LupeniPRIMĂVARĂPloscaruj închină pentru mireasă.

In cadrul concursului de tea
tru „I. L. Caragiatc" artiștii 
aniaLori de la căminul cultural 
din Banița au pregătit ud 
interesant spectacol folcloric in
titulat „Nunta ca-n Banița". 
Așadar, după ..Nunta din Valea 
Jiului" in interpretarea artiști
lor amatori de la ^asa de cul
tură din Petroșani un nou 
spectacol menit să aducă pe sce
nă minunatele obiceiuri popu
lare din municipiul nostru.

In fotografii: aspecte din 
spectacol.
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• De cine depind
succesele și in-
succesele

• Tineri căzuți la

ductiei

Petroșani, strada 
nr. 2, unde veți 
toate informațiile 
problema care vă

• O inițiativă ce
trebuie conți-

„Argus"

examenul pro-
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Virgil BUTARIU

Poate acum
6 sau 7 ani, Con-

Jiului oferă

de animalenumărului
DI MINICA 15 MARTIE

PROGRAMUL I :

Legea

PROGRAMUL 11 :

die fruntași

4 Urmare din peg. I

a Radiodifu-

M. ȘTEFAN

Prima baterie de cocs produce din nou
+ Urmare din pag- I
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pentru viscoza
lei.

solici- 
Petro- 
ounoș-

de 
sau 

la

însă 
ca 

prin 
sau
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ca 

larr

locuitori 
Uriconi

nate 162 de insigne celor mai 
harnici muncitori. Titlul de 
sector fruntaș i-a revenit sec
torului transport, condus de 
Nieolae Ilroștea.

i

din L’ 
ext/osc

/ci.
68,

pe 
educatorii 
educație,

La preparația Lupcni a a- 
vut loc zilele acestea inmi- 
narea insignelor si distinc
țiilor de fruntași in întrece
rea socialistă. Au fost inmi-

ducerea fisurilor din această 
zonă cu șocuri termice foar
te frecvente, precum și mon
tarea a două colectoare de

sinqe, 
de lransln/ie. Co- 
(lirecțle al între- 

lăcul upel la sala-

mai 
im

t

i

0 Urmare din pay I

DE ȘTIRI :
6,00; 11.00;

individuale, 
din școală, 
Pornind de

calorller se P‘‘

Un grup de 
din Popești -

impracticabil, iar 
poți merge d^ai 
de cauciuc. < "

BULETINE
Programul I :
17,00; 20.80: 24,00; 2,00; 4,00. 
Programul II : 7.30 14,00;
23.00; 0,55.

ȘCOIIIOR l’HIIIISIIINAII :’
An după an, școlile prcrfrsio- 

rw'țc împrospătează cu noi dc- 
1,-rsanu'ntc rindurilc muncitori
lor calificați. Absolvenților șco
lilor profesionale li se incre- 
dmt ‘ "~ ~
d»*c
Ir

lenxâ răspunderea dc a pro- 
c pentru societate și pen
ei întrind în cimpul mun- 
acești tineri Tac deci pri
păși spre maturitate. Co- 

■velr de muncă i-au primit 
brațele deschise, cu inere- 
I., cft vor deveni meseriași 
nădejde. Prima zi de pro
tic a trecut apoi s-au scurs 

I- - Cum s-au inlcgrat ah<ol- 
vrntii școlilor profesionale in 
colectivele dc muncă ? Au dc- 
x^nit muncitori dc nădejde" 
«V au căzut la examenul pro
ducției " Răspunsul ' > i. este 
H»TTcbfir> a fost căutat in cadrul 
imftnirilor organizate dc Comi
telui municipal Petroșani d 
l’ T.C. la Vulcan si la Petrila 
trier absolvenții școlilor pro- 
ti nalc. promoțiile I960 «i 
I

d<

venți ai școlilor profesionale, 
153 urmează cursurile serale 
sau fără frecvență Mc lic< ului. 
Mircea Sloinescn. lonn Nicoară. 
loan Fană. Ana Popa. Maria 
Vlaicu și mulți alți tineri care, 
după orele de lucru, urmează 
liceul seral, dau doxadâ prin 
comportarea lor de seriozitate 
și perseverență, de răspundere, 
fiind purtători ai ștafetei îna
intașilor lor. In mod evident, 
meritul pentru fa pinii că s-au 
integrat cu sdcccs în rândurile

țiativa organizării inlilni- 
» iur este lăudabilă. Fiindcă in 
v'limii doi ani circa 360 de 
tive-ri au intrat de pe băncile 
școlilor în producție la Vul
can si Potrila la vîrsta cînd 
ci își făuresc planuri îndrăzne
țe de viitor. Iar rezultatele în- 
lî'nirilor sînt un prilej de inin- 
drr nu numai pentru tineri, 
ci și pentru cei vîrstnici. Marea 
majoritate a absolvenților au 
reușit sâ se integreze în rit
mul muncii colectivelor, să do
vedească pricepere și măiestrie 
in cunoașterea și mînuirea uti
lajelor. mașinilor și agregate
lor cc le-au fost încredințate. 
Fyprrsia hărniciei. conștHncio- 
z ’ății de care au dat dovadă 
1- orii absolvenți o constituie 
4 -4ul că mai bine de jumătate 
d r numărul lor au fosî de
clarați fruntași în întrecerea 

-lalislă pe anul 1969. Prin
tre ej $c numără Victor Opri
ră de la E. M. Vulcan, Ale
xandru P-ar și Tlie Trîncă de 
Ta E M. Paroșeni, Pavel Bujor 
ș> Adalbert Pall dc la prepa- 
v. ‘in Corocști. Mihai Murpilă ri 
P-irn Morar dc la Fabrica de 
stîlpi hidraulici din Vulcan. 
l..i Termocentrala Paroșeni ri la 
exploatările miniere nu rare 
au fost cazurile cînd echipe 
cnmoactc de tineri au adus con
tribuții prețioase la urgentarea 
remedierii unor avarii.

Merită scoasă în evidență 
preocuparea multor tineri pen
tru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale și după absolvirea 
școlii, sau pentru a învăța me
serii înrudite cu cea pe care 
și-au ales-o. frecventând în a- 
cest scop cursuri de califica
re la locul de muncă. Numai 
în Vulcan, din cei 247 absol-

colectivelor de muncă revine in 
primul rind tinerilor. Căci de 
ei, de comportarea lor de zi 
cu zi depind succesele sau in
succesele în muncă, în perfec
ționare. Insă, trebuie precizat 
că și conducătorilor procesului 
producției, ingineri, maiștri, 
muncitori mai vîrstnici, le re
vine îndatorirea de a-i încon
jura cu grijă părintească, de 
a-i ajuta pe tineri să devină 
oameni de nădejde în produc
ție. Dar uneori pot fi întîlniți 
conducători ei procesului de 
producție care manifestă un in
teres deosebit pentru un utilaj 
nou — .și aceasta este bine — 
nemanifestind concomitent ace
lași interes pentru un muncitor 
nou sosit...

Eără a căuta să cxcamotăni 
răspunderea ce le rovine tine
rilor în primul rind, reamintim 
. â organizațiilor LLT.C. și con
ducătorilor procesului de pro
ducție trebuie să le dea de 
gindit că un număr destul de 
marc de tineri calcă în c 
(ratimp cu marea majorii ai 
celor in mijlocul cărora m 
rose și trăiesc. In unele t 
lăți economice, cum sini dc 
pildă E. M. Potrila. E. M Vul
can. E. M. Paroșeni, Fabrica do 
sti’pi hidraulici, există tineri 
noi angajați care manifestă 
tendința dc a se feri dc greu
tăți. de a munci mai puțin și 
de a pretinde concomitent mai 
mult, de a nu respecta N.T.S. 
din spirit dc bravadă ieftină. 
Numai in unitățile economice 
din Potrila au fost sancționați 
116 tineri pentru diferite aba
teri do la regulamentul dc or- 
dirfe interioară sau pentru ne- 
rrspectarca N T.S Alții, prin
tre caro se numără Nieolae 
Minu, Virgil Grecu. Constantin 
Colonolu, Nieolae Sulnrea, sînt 
lipsiți de interes și răspundere 
față de soarta producției, nu-și 
realizează sarcinile profesiona
le. execută lucrări și repara
ții de slabă calitate. Organi
zațiilor U.T.C. din cadrul uni
tăților economice le revine în
datorirea de a desfășura o in
tensă activitate educativă pen
tru a-i ajuta pe astfel de tineri 
să se încadreze în mod armo
nios în eforturile colectivelor. 
Dincolo de sancțiunile adminis
trative aplicate celor vinovați 
trebuie să se creeze o opinie 
de masă, să se acționeze pe 
plan politico-educativ pentru 
înfierarea unor mentalități ana
cronice. Or. din acest punct de 
vedere organizațiile U.T.C. res
pective nu fac tot ceea ce le 
stă în putință, așteaptă uneori 
invitații de la organele supe
rioare pentru a acționa operativ, 
botâril și eficace împotriva tine
rilor care prin faptele lor dove
desc că nu căzut la examenul 
producției.

Rezultatele întîlnirilor organi
zate la Vulcan și Petrila însu
mează un bilanț fructuos. Din 
confruntarea planurilor de via
ță pe care și le construiesc ti
nerii muncitori înainte de a 
păși în producție, cu ceea ce 
înfăptuiesc în practică, ei_ au 
numai de câștigat. Un cîștig 
concretizat în deprinderi noi, 
în sporirea aportului lor la 
viața socială, în formarea unor 
trăsături de caracter specifice 
tinerilor de azi. Tată de ce con
siderăm necesară continuarea 
organizării unor întâlniri simi
lare și la nivelul unităților e- 
conomice ale altor orașe 
municipiului Petroșani.

Viorel STRAUȚ

NOTA
Cînd

ațipește...
Maternitatea din Petroșani 

este o unitate spitalicească... 
ce cunoaște o mare afluență 
de paciente. Poate că și fi
nind cont de acest fapt me
dicii acestei unități sanitare 
refuză, pe bună dreptate, a- 
cordarea de vizite in incinta 
maternității a rudelor femei
lor internate, a taților nerăb
dători.

La amiază insă, medicii 
pieacă La maternitate rămî- 
ne doar schimbul de gardă. 
Profitînd de arcasta, după- 
amiaza șî seara, unele rude 
sau proaspeți tați sar gardul 
maternității (dinspre strada 
prinripală. unde este mai 
scund) mergînd Ia ferestre, 
iar dinăuntru femeile deschid 
ferestrele pentru a si a de 
vorbă cu vizitatorii.

Aceasta creează insă peri
colul introducerii unor ni- 
crobi sau viruși in mediul 
septic al matern’lății : orici
ne își poate închipui ce ra
vagii ar face gripa, de pil
dă. printre noii născuți sau 
lăuze — dacă ar reu» să in
tre pe această cale.

Ar trebui instituit un con
trol sever după-amiaza și 
seara în jurul clădirii mater
nității pentru a alunga pe 
intrușii nepoftiți care, incon- 

taclale la fe- 
aduce necazuri

știenți, prin 
restre, pot 
mari celor aflați în matei- 
nitate.

LOTO
La tragerea Loto 

martie 1970. au lost 
următoarele numere:

Extragerea I : 57, 40, 1 
37, 61, 67, 17. S0.

Fond de premii 607 755
Extragerea a II-a: 82. 

46, 15. 29, 70. 81.
Fond de premiJ 591 255

< IOAN MUNTEANU, Vul
can. Pentru a vă putea da un 
răspuns competent în proble
ma litigiului dintre dv. și uni
tatea unde munciți, am 
tat avizul Judecătoriei 
șani care ne aduce la 
tință următoarele :

-Conform art. 43 din 
59/1968, hotărârile date de Co
misia de judecată în rezolva
rea litigiilor de muncă sînt 
executorii (adică se execută 
imediat după ce se pronunță).

Ele sînt și definitive dacă 
au fost date în litigii al că-

ror obiect are o valoare ce nu 
depășește l 000 lei.

Cum în cazul reclamantului 
loan Munteanu, litigiul a fost 
sub 1 000 lei hotărirea Comisiei 
de judecată este definitivă, iar 
unitatea trebuie să-i restituie 
suma reținută1*.
• DUMITRU DALA1DIS, 

Vulcan. Prezentați-vă la Cen
trul militar “ 
Constructorul 
putea obține 
cu privire la 
interesează.

A

Eliminarea insignelor

Avancronică fotbalistică

„SOLISTE" Șl
MAI PUTIN

Interlocutor prof. GHEORGHE IRIMIE
Începutul returului diviziei A a fost așa cum ne aștep

tam : cu bucurii și necazuri, cu nelipsitele surprize. Pentru 
clapa de mîine am solicitat pronosticuri unui interlocutor 
care iubește fotbalul in general, dar suferă pentru cel dc 
.,C“. De ce ? Pentru că antrenează de mulți ani echipa Ști
ința Petroșani, deci :

— Cc vor face învinșii de duminică ai Jiului ?
— Ei nu pot scăpa victoria în intîlnirca cu 

crsitarii clujeni, deși aceștia i-au incomodat nu o dată pe 
dinamoviști chiar în Capitală.

— Mi se pare că internaționalii de la Dinamo nu prea- 
în apele lor.

— Asta-i cam așa, insă Dinamo n-a renunțat la titlul 
de campioană pe care-l urmărește cu toate forțele anul a- 
ccsta. Deci 1 solist, adică Dinamo București. Dușul de la 
Petroșani, cred, nu i-a stricat.

— Altă garnitură studențească — cea ieșeană — se zbate 
din răsputeri să cx adeze din zona periculoasă. Credeți că 
Farul se va întoarce mîine fără puncte pe litoral ?

— Eu așa cred. Politehnica nu-și mpi poate permite să 
piardă puncte acasă dacă vrea să se salveze de reîntoarcerea 
în -B’*. Și să nu uităm că Farul n-a reușit duminică la 
Constanța decit un egal cu Steagul roșu Brașov. în vreme 
ce Politehnica s-a autoinvins în Giulești, prin lanul.

— întotdeauna, partidele U.T.A. — Steaua, la Arad, 
fost dinamice, interesante, și nu o dată Steaua a plecai 
puncte de pe malul Mureșului. Cum va fj mîine ?

— La fel. Adică meci disputat, deschis oricărui rezul
tat. Tradiția meciurilor dintre cele două echipe și valorile 
pe oare le au fiecare mă îndeamnă să acord un meci egal. 
Steaua deține o formă bună.

— Salvată, anul trecut, în ultimă instanță, de retrogra
dare, la Tg. Mureș, prin acea nesperată victorie cu 3—0. 
F. C. Argeș primește mîine tocmai vizita mureșenilor care, 
se pare, privesc deja cu minie la divizia A.

— Mureșenii sînt, apreciez eu. resemnați cu gindul la 
divizia B, pe cînd argeșenii urmăresc cu atenție liderul. 
Nicii nu se poate pune problema ca F. C. Argeș să nu cîș- 
tige ambele puncte puse în joc.

— Un meci interesant va fi. cred, la Ploiești: Petrolul 
— Rapid. Ce spuneți ?

— Da, va fi interesant, echilibrat, un adevărat derbi 
al etapei, din care primele șanse le au ploicștenii, mai ales 
că locul lor în clasament nu prea-i liniștitor. Este însă po
sibil și un rezultat de egalitate.

— învinșii de miercuri ai lui Arsenal și partenerii de 
miercurea viitoare, la Londra, ai aceluiași Arsenal, Dinamo 
Bacău se deplasează azi la Brașov. Ii va fi greu ?

— Ușor în nici un caz. Echipa băcăuană mi sc pare de
reglată. Poate și din cauza absenței lui Dembrovschi. Dar 
și cu el, chiar dacă echipa va juca mai bine, dacă-și va re- 
cîștiga încrederea în propriile forțe, la Brașov nu pot spera 
să ia vreun punct. Nu vor fi de acord stegarii.

— In sfîrșît, C.F.R. Cluj — Jiul, două merituoase în
vingătoare in meciurile din prima etapă. Ce șanse le a- 
cordați ?

— Poate fi un meci frumos, echilibrat, cu doi fa- 
voriți. Gazdele insă au atuul terenului propriu, al spec
tatorilor, au stimulentul victoriei de duminică la Tg. Mures, 
au deci primele șanse de victorie.

— Dar Jiul ?
— Dacă va reedita jocul bun din meciul cu Dinamo, 

dacă reintrările în echipă se vor integra fericit în ansam
blul formației, dacă va juca degajat și calm, poate spera la 
un posibil meci egal sau chiar la mai mult fără a se consi
dera surpriză.

— Dar pronosticul echipei dv. la Ghelar ?
— N-aș putea să amin răspunsul pină duminică după- 

amiază ?
— De acord...

Dumitru GHEONEA

CA Î1NTR-0 MARE FAMILIE
profesori pe Constantin Srmi- 
onescu. cu o actis Hate didac
tică de 40 de ani, îmățălor 
<iradiil 1, Elena Oprescu, Ana 
Cluțimiu, Aurel Mihaicea, Maria 
Goanță. De lapl, întregul co
lectiv al acestei școli mentă 
stima pentru străduințele^ de
puse la catedră și în alara 
orelor de curs.

— La orele de dirigenție —- 
ne spunea directorul Pompiliu 
Carugea, parcă prevăzînd un 
aspect școlar care ne interesa

— căutăm tot timpul să înche
găm colectivele de elevi 
clase. Săptămînal, * 
au ore speciale de 
iar. lunar, directorul școlii, cu 
toți elevii, are o oră similară. 
In care se analizează aspecte 
educative 
la noi 
generale.
principiul că orientarea profe
sională începe încă din clasele 
mici, organizăm mese rotunde 
cu specialiști din diferite do
menii. Ele s-au dos edil deosebit 
de utile.

Am vrut să cunoaștem mcxla-

litățile de petrecen J tirppuluj 
liber de către elevi și am pri
mit un răspuns concludent ,și 
bogat in exemplificări de la 
profesorul Andrei Drăghici, di
rector adjunct.

— Organizăm periodic pro
iecții de filme școlare, vizio
nări ale programelor televiziunii, 
focuri sportive etc. Cînd timpul 
permite, pornim, alături de ei, 
în drumeții prin locurile pito
rești din împrejurimi. Cea 
recentă excursie, care i-a
■pvesionat pe elevi, a fost la ba
ra /ut de la Valea de Pești. De-

• Umanism
(.u cileva zile in urmă, la 

cariera de piatră de la Gam- 
brinils aparținind de I.I.L. 
Petroșani a avuA l<m un acci
dent. Viel/nwi a lost im ttnăr 
muncilor. Internat de urgen
tă Ia spitalul din Petroșani, I 
s-a tăcut o Intervenite chirur
gicală. Pierzlnd mult 
era nevoie 
miletul de 
prinderii a

riali. Au răspuns prom 
Vasile Cazan, /os// Plngheil 
șl loan Nemeș de la secția 
de mobilă u I.I.L. Singele do
nat de cei trei voluntari a 
■•alvăl \ țața bolnavului. 
Fapta lor depășește granițele 
colegialității de muncă, eu 
Hind de pr-olundă umanitate. 
Am găsit de cuviință să te 
mulțumim pe aceasta cale ■

I
$

gaz.
Aș vrea să mai precizez că 

pentru prima dată la inzidi- 
rca acestei baterii «-a folosit 
material refractor pro'his în 
exclusivitate în Iară. De a-e-

menea, cea mai marc parte 
a utilajului montat aici a 
fost furnizat de uzinele apar
ținătoare Centralei Industria
le Hunedoara.

— Fără îndoială, rezolvarea 
acestor măsuri a necesitat 
eforturi deosebite. Care va 
fi eficiența lor în produc
ție ?

— Pentru a exprima aceas- 
1ă eficiență economică voi 
apela ta cifre semnificata e;

prin creșterea productivității 
cuptoarelor cu !,G la sută, 
se va asigura un spor anual 
de peste 4 000 tone de cocs 
metalurgic. Atenția noastră 
este îndreptată, în prezent, 
spre asigurarea tuturor con
dițiilor pentru ca bateria nu
mărul 1 să atingă perioada 
optimă de funcționare in cel 
mai scurt timp. Avem în ve
dere in acest sens un com
plex de măsuri telinico-orga-

1
I 
I
I

Televiziune
SIMBAtA 14 MARTIE

17.00 Deschiderea emisii 
Emisiune în limba 
mană.

18.05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Desene animate.
19.30 Reportaj TV.
19.45 Tele-enciclopeflia.
20 10 Micrnavanpremicră.
20.15 Film serial : ..Răzbună

torii**.
21,85 „Iubire — bibelou <le 

porțelan" — emisiune 
cu formația „Mondial".

22.10 Telejurnalul dc noapte.
22.20 Fragmente din finala 

festivalului de muz.’Că 
ușoară San Rcnio 1970.

22.40- Telcs-port.
2.1.15 Închiderea emisiunii.

De vreo . — 
siliul popular al orașului Uri- 
cani a tot preconizat să re
pare și să lărgească drumul 
ce duce Spic cătunul Popești. 
Alunei au și lost initiate ac
țiuni de muncă patriotică la 
care au participat mai muJfi 
tineri. Au tăiat linei ii arborii 
de pe marginea drumului șl 
au mulat gardurile. Drumul 
insă și în prezent este nproa- 
pe 
plouă

sini vinovate rele circa 20 
de familii ce locuiesc in Po
pești de trebuie să umble pe 
așa drum. La aceleași canoane 
este pus și deputatul din 
circumscripția noastră, dat 
lotuși nu s-a gindit să orga
nizeze acțiuni de muncă pa
triotică pentru repararea 
mulul. Noi am participa 
plăcere. Poate o va 
acum.

• Inițiativa este 
lăudabilă dar..

IInilaleu nr. 58 din noul 
complex comercial al orașu
lui Vulcan a fost dotată de 
curînd cu un aparat de pre
parat calea. Deci se poate 
servi aici operativ o cafe- 
luță. Deservirea mulțumește, 
de asemenea, pe cumpărători. 
Unii consumatori aruncă 
ambalajul de la zahărul 
care se îndulcește cafeluța 
magazin. Alții lumea/ă 
consumă băuturi alcoolice, 
lată der i trei aspecte ce știr
besc din prestigiul unității. 
Și pentru m lipsurile să lie

cu sol, pe
vedea cutii de smintind goale. 
De tinde se vede că aici se 
consumă și acest produs 
gustos. Le pune acolo o 11 na
ră vlnzălaare. întrebată de 
ce o iace, a răspuns înțepată:

— Eu servesc cafea, nu 
smlntînă, așa că le pun unde 
vreau.

Inițiativa cu cafeaua e lău
dabilă, dar celelalte aspecte 
de care vorbeam și atitudi
nea tinerei, nu.

I 
i |4

oarece am depistat lâ unii co
pii virtualități artistice, am în
ceput pregătirea unui program 
artistic pe care-l vom susfJne 
numai cu elevii interni.
■ In curtea școlii, elevii se 

jrregăleau pentru maso de print.
Glasurile lor cristaline ne-au 
însoțit pi nu departe, ca un me
mento dintr-un loc unde 
piii țării noastre cresc și 
dezvoltă ca intr-o 
familie, 
oameni 
alin de

po
se 

adevărată 
se străduiesc să devină 
utili, bucurîndu-se din 
atenția ce le este acor-

nizatorice care să asigure a- 
lingerea capacității proiectate 
in maximum două luni, față 
de circa șase luni cit este 
obișnuit la asemenea obiec
tive.

Așadar, cocsarii hunedo- 
reni au pornit o strașnică în
trecere cu timpul. Pentru ei 
ca și pentru mineri, timpul 
înseamnă cărbune și cocs, 
reprezintă o valoare pentru 
economia noastră socialistă.

Iulian IORDACHE

condiții optime pentru sporirea

de îmbunătățire a terenuri
lor pe care le dețin, de crește
re a producției vegetale de pe 
aceste suprafețe.

Pășunile din golurile de muu 
te administrate de către cod- 
siliile populare sini așezate dea
supra vegetației forestiere, la 
altitudini dc peste 1 600 m și 
ocupă o suprafață dc peste 
10 000 ha. Aceste pășuni situa
te pe soluri brune ce alternea
ză eu podzoluri, au o fertilitate 
destul de scăzută. Aceste pa
jiști sînt formate, în majorita
tea lor, din țepoșică (Nardus 
Stricta), asociație săracă în alte 
specii. In general golurile noas
tre de munte oferă o produc
ție do iarbă destu' do scăzută 
(numai 4—5 000 kg/ha). cm- este 
utilizată pentru păscutul vite
lor numai 8 tuni pe an între 
15 iunie — J5 septeniluic. Prin 
fertilizarea acestor terenuri, 
producția poate fi însă mărită 
pînă ia 8 000—10 000 kg/ha ma
să verde, și în același timp să 
se îmbunătățească calitatea pă
șunilor prin schimbarea struc
turii floristice.

Noua orientare în sporirea 
producției pajiștilor naturale 
constă în aplicarea sistematică 
și susținută a unui complex de 
lucrări agrotehnice care să du
că în final la o creștere sub
stanțială a cantității dc masă 
verde și fîn.

In cadrul complexului de lu
crări se impune să se aplice:

O mărirea suprafeței utiliza
bile:

9 refacerea covorului ierbos 
degradat:

fertilizarea:
g) folosirea rațională a Icre 

nurilor fără pierdei-i de n»asă 
verde, cu obținerea de furaje 
bogate în substanțe nutritive, 
îndeosebi în proteine. Este ne
cesar ca acest complex de lu
crări să se înceapă încă din 
primăvara acestui an.

Dacă analizăm efectivele de 
animale existente și cele care 
au fost în anii anteriori, se 
constată că numărul animalelor 
a scăzut în diferite perioade 
fiind sub nivelul posibilități
lor de creștere. Fată de efecti
vele de animale înregistrate la 
13 ianuarie a. c.. aplicmdu-se 
măsuri de îmbunătățire n tere
nurilor și de sporire a produc
ției vegetale, sînt cnndi'i’ ca 
in Valea Jiului numărul tauri
nelor și a ovinelor să crească 
cu cea. 30—40 la sulă față de 
electivele existente. Luîndu-se 
măsuri corespunzătoare pentru 
asigurarea bazei furajere, dez- 
voltindu-se într-o mai mare mă
sură cointeresarea țăranilor în 
creșterea efectivelor de taurine 
și ovine în Valea Jiului se 
creează reale posibilități dc 
creștere continuă a bunăstării 
țărănimii noastre, iar aceasta 
la rîndul ei să contribuie cu 
cantități mai însemnate de pro
duse animaliere la acoperirea 
cerințelor de aprovizionare 
populației din municipiu.

6.05 Concertul dimineții; 
7,00 Radiojurnal: 7,15 Ora 
satului; 7,45 Cin tec mindru-n 
țarâ-auzi — muzică populară; 
8.00 Sumarul presei; 8,10 T- 
lustrate muzicale: 9.00 Radio- 
magazinul femeilor; 9,42 So
liști și orchestre de pretutin
deni; 11.05 Poșta radio; 11,15 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 12.00 
Dc toate pentru toți; 13.00 
Radiojurnal. Sport: 13,15 Mu
zică ușoară: 13.30 Unda ve
selă: 14,00 Din cele mai în
drăgite melodii populare:
14.30 Cine știe ciștigă: 15,00 
Refrene îndrăgite: 15,30 Ca
ravana fanteziei; 16.25 Trans
misiuni sportive: 18,00 Con
cert de muzică populară:
18.30 Dezbateri culturale; 
19.00 Gazeta radio; 19,30 Săp- 
tămîna unui meloman: 20.05 
Tableta de seară: 20.10 — 
365 dc cînteue; 20,20 Arghe
ziană; 20.25 Zccc melodii pre
ferate; 21.10 Teatru scurt: 
..Primul strigăt" de Kakuhiko 
Hitoui; 22.00 Radiojurnal: 
22.10 Panoramic sporii’.:
22.30 Romanțe: 22,50 Moment 
poetic: 23,00 Revista șlagăre
lor: 0.03—5.00 Estrada noc
turnă.

6.00 Matineu duminical: 
7.45 Radio publicitate; 8.15 
Teatru radiofonic pentru co
pii: 9.12 Caleidoscop muzica’: 
10.00 Opera și cele cinci ne
cunoscute; 10,30 A 7-a artă: 
11 00 Concert simfonic: 13.10 
M-iZaic muzical; 14.05 Recital 
Leontyne Price; 14,30 Nume 
d’-afii, muzică ușoară; 15.00 
Din înregistrările Măriei Tă- 

ase: 15.15 Pagini simfonice 
•'■^uriti' c15.>15 Comnozi- 
?'-i. interpreți ai propriilor 
•rW : J6.00 La horă-n sat 

— rinlcre și jocuri populare; 
16.30 Panoramic opera: 17 00 
Almanah muzical: 18.00 Re
vista literară radio: 18.30 
Romanțe: 18.50 Varietăți mu
zicale: 20.00 Vedete ale mu
zicii ușoare: 20.58 Muzică do 
dans: 22,30 Studioul de poe
zie: 22.50 Recital Doina Ba
dea; 23.05 Concert al orches
trei simfonice 
ziunii daneze.

-SrnriTI

JXCChSEhE
PETROSANI - 7 Noiem

brie : Cînd se arată cucu
veaua (12-15 martie); Re
publica : Pe urmele șoimu
lui (12—15 martie): LONEA 
- Minerul : Paria (12-15 
martie); VULCAN : Wineton 
în Valea Morții (12-15 mai 
tie) ; LUPENI — Cultural : 
Taina leului (12-15 martie'

i
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ început urile electronicii in Bulgaria datează de acum 
10 ani, la Uzina do aparate de precizie din Sofia. Acum, in 
cartierul G. Milexa s a ridicai un complex al noii uzine 
„Electronica". Aici a fost însușită și telinica fabricării de 
calculatoare electronico, printre care numărăm : „Elka" și 
osciloscoapcle ON 3, ON 4, ON 50, destinate cercetării os
cilațiilor electrice, precum și pentru măsurarea amplitu
dinii.

IN FOTO : Vedere generală a Uzinei „Electronica".

„EXPO-70" ORIENTUL APROPIAT
• Atacuri ale aviației israelicne și egiptene

în decorul, pinu o- 
cum trei uni aproape 
sălbatec., nj dealurilor 
Send, de lingă Osaka, 
s-au făcut in această 
săptămină trei repetiții 
generale in vederea 
inaugurării de simbălă 
a celei mai mari expo
ziții mondiale — „Ex- 
po-70”. Ocupind o su
prafață de 330 ha, ex
poziția. cu cele peste 
o sută de pavilioane 
ale țărilor pari ici pan te 
Si ale firmelor japone
ze, a lost construită in
tr-un timp record, de 
numai trei ani. Publici
tatea largă In jurul ex
poziției. prezentată in 
termenii cei mai elo- 
gioși de ziarele japone
ze și străine a tăcut 
din aceasta, încă Înain
te de deschiderea sa. 
un eveniment principal 
al anului și o chestiu
ne de prestigiu natio
nal pentru realizarea 
căreia nu s-a precupe
țit nici un efort.

Ambiția organizato
rilor, de a se înfățișa 
lumii cu cea mai mare 
expoziție mondială din 
cile au existat pînâ a- 
cum, se pare că a lost 
realizată, fn construc
ția expoziției s-au utili

zat cele mul moderne 
realizări tehnice, ulti
mele descoperiri științi
fice puse in slujba o- 
menirii. Prczcnlind so
luții noi. descoperiri 
de ultimă oră. posibili- 
tă|i de lolosire pe cale 
industrială a noi surse 
de energie, expoziția de 
la Osaka este o pagină 
inedită in lupta pentru

solar, de turnul Soa
relui, o statuie înaripa
tă, înaltă de 60 m. „Zo
na simbol" este un u- 
riaș expozeu de artă și 
cultură, de inedit șl 
senzațional de exempli
ficare a evoluției civi
lizației și culturii. Ea 
reprezintă, totodată, un 
cald apel căire om de 
a rămine in limitele ra

Corespondentă din Tokio 
de la Fior ea Țaiu

progresul tehnic, pentru 
înțelegere și cooperare 
între oameni. Întreaga 
expoziție urmărește să 
exemplifice, după cum 
afirmă organizatorii ci. 
ideea păcii, a progresu
lui. în acest sens a lost 
construită „zona sim
bol", concepută de ar
tistul japonez Taro O- 
kamoto, care constituie 
intr-un fel un centru al 
mini-universului uman. 
Întreaga desfășurare de 
idei și concepții este 
dominată, precum lu
mea sistemului nostru

ționalului, a exclude a- 
menin|arca, forța și dis
trugerea din viată.

Inlereslil nemărginit 
al celor peste 50 de mi
lioane de vizitatori care 
se așteaptă să vină la 
„Expo-70", pină la 74 
septembrie, cit timp va 
rămine deschisă, va fi 
stirnit de nenumărate 
„premiere", printre ca
ic eșantioanele de rocă 
lunară aduse pe Pămînl 
de primul echipaj al 
aslronaufilor america
ni, folosirea laserului 
în delimitarea spafiului,

transmiterea curentu
lui electric prin atmos
feră, fără llr, șl încă 
multe altele. Cu toate 
mijloacele ideale de 
transport in cadru) expo
ziției, un monorai.ee În
conjoară expoziția, un 
funicular ce frece pe 
deasupra ci, nenumăra
tele automobile electri
ce din Interior care pot 
li luate din cele șapte 
pie|c, simbolizind lie- 
care o zi a săptămlnll. 
vizitarea expoziției de 
la Osaka va li totuși 
extrem de obositoare.

La „Expo-70" partici
pă 70 de fări, patru 
organizații internațio
nale, cileva provincii 
din Canada, orașe din 
America și Europa. In 
afara acestor part ic i- 
panfi, numeroase pavi
lioane vor adăposti ex
ponatele celor peste 30 
de Urme japoneze.

In timpul expoziției 
vor avea loc numeroa
se manifestații șl com
petiții, mari spectacole 
și reprezentații interna
ționale, concursuri. De 
asemenea, va mai fi 
organizat un festival 
international al Ulmu
lui la care va partici
pa și tara noastră.

TEL AVIV 13 (Agerpros). — 
Un comunicai militar publicat 
ia Tel Aviv anunță că tn cursul 
zilei do 12 martie aviația israe- 
liană a întreprins o scrie de 
atacuri asupra unor obiective 
militare situate în interiorul 
teritoriului egiptean, precum șl 
în zona Canalului do Suez. Tot
odată se confirmă că avioane 
aparținînd forțelor militare ae
riene alo R.A.U. an întreprins 
un raid de răspuns, bombar- 
dind poziții deținute de forțele

lsraolione în zona Canalului do 
Suez. Un avion do bombardament 
egiptean a fost doborît, se arată 
îii Încheierea comunicatului.

Un purtător de cuvînl mili
tar do la Cairo a confirmat 
raidurile întreprinse do aviația 
israeliană, precum și misiunea 
de bombardament a avioanelor 
egiptene ca răspuns 1a a €a.>tă 
acțiune. El a precizai, relevă 
agenția M.E.N., că avioanele e- 
giplene s-au întors la bazele lor, 
cu excepția unui aparat.

Satul laoțian Thang 
bombardat de aviația americană

X1ENG KHOANG 13 (Ager
pros). — Agenția de presă Khao- 
san Palhel Lao informează că 
la 1 martie avioane americane 
au bombardat salul laoțian 
Thang, situat la 19 kilometri

de orașul Saravane. In cursul 
bombardamentului au fost ucise 
11 persoane (copii, femei și ba- 
trini), iar numeroase altele au 
fost rănite. Totodată, au fost 
distruse un mare număr de ca
se.

Primul turbolren de pasageri din Europa

n n q i 1 i 11111 i Dezbaterile

PARIS 13. - Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Pe linia Pa-is- 
Caen a intrat în funcțiune 
primul turbotren de pasa
geri din Europa. Pus la 
punct în decurs de aproa-

adaptarea unei turbine cu 
gaze, de 1 500 CP, folosită 
pină acum în aviație. Vi
teza maximă a turbotrenu- 
lui este de 180 km/h. Pro
blema zgomotului a fost 
complet rezolvată. Pasage
rii nnt rălătnrii în condiții

re ridicată și de durată, 
ceea ce duce la viteze 
mari pentru un preț de cost 
acceptabil. Turbotrenul va fi 
folosit mai întii pe linia 
Paris — Cherbourg, apoi și 
pe alte linii din Franța,

tipuri do turbolrenuri, de 
mare viteză, care vor pu
tea atinge o viteză de 300 
km/h. Un asemenea turbo
tren va parcurge distanța. 
Paris — Lyon in două ore. 
înceolnd din septembrie,

« (~ni.

Călătorii vor ști că ajnn- 
gînd la gara St. Lazaire din 
Paris vor găsi la fiecare 
oră un tren pentru orașul 
Caen. Acest sistem se va 
aplica pe liniile foarte cir
culate.

---------- :_u!i j_ »:------

monorai.ee

