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VICTORIE

A

POPULARA
DE LA 6 MARTIE 1945

In contextul pregătirilor pentru sărbătoarea semicen
tenarului P.C.R., al trecerii în revistă cu acest prilej a glo
riosului drum de muncă, de lupte și victorii, străbătut de 
poporul nostru sub conducerea partidului, sărbătorim azi 
unul din momentele cele mai proeminente din istoria Ro
mâniei contemporane — aniversarea a 26 de ani de la 
instaurarea guvernului democratic prezidat de dr. Petru 
Groza, eveniment care a marcat o nouă etapă în procesul 
revoluționar din patria noastră. Așa cum subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
„Victoria istorică de la 6 Martie 
revoluționare ale maselor largi 
conducerea Partidului Comunist 
vechii puteri burghezo-moșierești 
duiri sociale. Astfel, constituirea guvernului Groza nu a 
reprezentat o simplă schimbare de guvern, ci o schimbare 
a însuși regimului politic din țara noastră : instaurarea pu
terii revoluționar-democratice a muncitorilor și țăranilor. 
O dată cu formarea guvernului Groza, România a pășit 
pe calea unor profunde transformări revoluționar-democra
tice, care au cuprins 
a țării".

Victoria populară 
confirmare elocventă 
și-l are partidul comuniștilor în organizarea și mobilizarea 
clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și patrio
tice, a întregului nostru popor pentru o viață mai bună, 
pentru socialism. Mobilizate de partid, masele populare, în 
urma avîntului revoluționar declanșat de victoria insurec
ției armate de la 23 August, au pornit o luptă dîrză pentru 
înfăptuirea prefacerilor îndreptate spre satisfacerea reven
dicărilor lor, spre democratizarea țării, pentru lichidarea 
forțelor reacționare și făurirea unei noi orînduiri sociale — 
orînduirea socialistă. In condițiile interne și internaționale 
complexe de după actul istoric de la 23 August 1944, .parti
dul a mobilizat forțele poporului la continuarea războiului 
pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei și partici
parea alături de armatele sovietice, la înfrîngerea finală 
asupra fascismului, la lupta pentru apărarea intereselor 
celor ce muncesc, înfăptuirea unor reforme economice, în
deosebi a reformei agrare, democratizarea țării, instaurarea 
unui guvern care să garanteze aceste țeluri. Răspunzînd 
chemării partidului, în întreaga țară masele de oameni ai 
muncii de toate categoriile participă la puternice acțiuni, 
la mari demonstrații. Adeziunea largă a maselor populare 
față de programul elaborat de C.C. al P.C.R. s-a concretizat 
în eforturile susținute ale muncitorilor din întreprinderi, 
care învingînd condițiile vitrege de muncă și de trai, s-au 
dăruit cu totul luptei pentru refacerea economică, pentru 
sprijinirea frontului antihitlerist. La acest efort comun al 
întregului popor o contribuție deosebită au adus și minerii 
Văii Jiului care, mobilizați de comuniști, nu și-au precupețit 
eforturile, au muncit cu elan revoluționar, cu entuziasm 
patriotic pentru a asigura cărbunele necesar redresării eco
nomiei distruse de război

Creșterea furtunoasă a elanului revoluționar, acțiunile 
maselor populare pentru instaurarea unei ordine democra
tice au silit guvernul Rădescu să demisioneze. Sub pre
siunea uriașului avînt al luptelor maselor populare de la 
orașe și sate, regele a fost obligat să încredințeze formarea 
noului guvern doctorului Petru Groza, desemnat de F.N.D. 
Astfel, sub conducerea partidului, masele au hotărît soarta 
luptei pentru putere. In guvernul de largă concentrare de
mocratică, clasa muncitoare avea pentru prima dată în isto
ria țării rolul conducător. Eliberată de balastul forțelor 
retrograde, noua putere a devenit instrumentul principal al 
desăvîrșirii revoluției burghezo-democratice, al pregătirii 
condițiilor trecerii la etapa revoluției socialiste. Guvernul 
de la 6 Martie sprijinit de categorii largi ale oamenilor 
muncii a legiferat reforma agrară, a luat o serie de măsuri 
pentru democratizarea țării care au îngrădit exploatarea 
capitalistă și au întărit rolul economic al statului. Etati
zarea Băncii Naționale, organizarea oficiilor industriale, în
făptuirea reformei monetare, dezvoltarea controlului mun
citoresc au asigurat înfrîngerea rezistenței claselor exploa
tatoare, a partidelor politice. înlăturarea ultimilor reprezen
tanți ai grupărilor burgheze din guvern și apoi a monarhiei 
au făcut ca întreaga putere politică să fie cucerită de clasa 
muncitoare în alianță cu păturile muncitoare de la orașe și 
sate, a marcat intrarea României într-o nouă etapă a dez
voltării sale — revoluția socialistă. Ca și triumful insurec
ției armate desfășurarea victorioasă a luptelor de masă 
pentru instaurarea guvernului democratic de la 6 Martie 
1945 întregul proces revoluționar care a condus la victoria 
socialismului în patria noastră, constituie o puternică măr
turie a justeței politicii partidului nostru, atestă capacitatea 
organizatorică, rolul conducător al Partidului Comunist 
Român. .... ,Sărbătorim cea de-a 26-a aniversare a victoriei revolu
ționare de la 6 Martie 1945 la începutul unui nou cincinal 
al unei noi etape calitativ superioare în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate Trecînd în revistă drumul 
glorios de muncă, de lupte și victorii sub conducerea parti
dului în acești 26 de ani, marile înfăptuiri obținute in con
struirea vieții noi, poporul nostru iși exprimă voința una
nimă de a înfăptui neabătut politica clarvăzătoare a parti
dului de înflorire continuă și multilaterală a patriei so
cialiste.

a fost rezultatul luptelor 
populare desfășurate sub 
Român, pentru lichidarea 
și făurirea unei noi orîn-

întreaga viață economică și socială

de la 6 
a rolului

Martie 1945 a constituit o 
hotărîtor pe care l-a avut
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întîlnirea tovarășului
Ml! II LIE CEAUSESCU

CU CREATOR! DIN DOMENIUL

Devansarea termenelor de intrare in funcție,
obiectiv

Colectivul de muncă al Șan
tierului Valea Jiului al T.C.M.M 
se mobilizează intens, sub în
drumarea activă, permanentă 
a organizației de partid, în ve
derea devansării termenelor de 
intrare în funcțiune a unor o- 
biective de investiții miniere 
de suprafață de primă impor
tanță pentru viitorul exploată
rilor în cauză. Apropierea săr
bătoririi semicentenarului cre
ării P.C.R. constituie unul din
tre argumentele grăitoare 
creșterii atît a ritmului de 
cru, cît și a exigențelor de 
litate. Constructorii, alături
întregul popor, țin cu tot dina
dinsul să-și manifeste la un 
mod palpabil, plin de semnifi
cații, atașamentul, dragostea 
pentru partidul care cu abne
gație și înțelepciune conduce 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Să spi
cuim din „agenda de lucru" 
cîteva dovezi în sensul amintit!

obiectiv pe care și l-au prepus 
vrednicii constructori ai șanti
erului.

Arteră vitală
pentru mină

Au fost terminate lucrările 
și se află în curs de recepțio-

nare puțul auxiliar, funicula- 
rul de steril și un depozit de 
lemne, la exploatarea minieră 
Paroșeni. Prin realizarea puțu
lui pentru personal și steril 
prinde contur real o arteră vi
tală a minei, din care se vor 
putea ataca, în viitor, orizon
turile principale 535 și 425... 
Funicularul de steril va re
zolva și problema acută a hal- 
dării.

CINEMATOGRAFIEI

ale 
lim
ea
de

Săparea puțului
se va putea 
începe 
mai curînd...

Constructorii, inginerii și ca
drele medii tehnice ale Șanti
erului Valea Jiului al T.C.M.M. 
arată o preocupare deosebită 
pentru pregătirea predăr 
nă la 30 martie a.c., 
tei .......
la 
nă 
fi 
înainte de data înscrisă în gra
ficul de lucru. Prin termina
rea acestui obiectiv se va pu
tea începe mai curîud săparea 
puțului — punct central în 
configurația viitoare a minei.

i. pî- . 
a incin- 

puțului de aeraj nr. 1 de 
E.M. Livezeni. Asta. înseam- 
că lucrările respective vor 

gata cu aproape două luni
răpit adîncurilor 
mai mult decît 

pe a doua lună 
iar depășirea lor

Se execută
finisa jele

S-a intensificat iucrul în 
scopul dării în folosință, tot 
cu cca. două luni înaintea sca
denței prevăzute, a grupului 
social-administrativ de la mina 
Bărbăteni. In prezent se efec
tuează finisajele și există certi
tudinea realizării și a acestui

Colectivul de muncitori, 
nicieni și ingineri de la 
ploatarea minieră Petrila 
străduiește să onoreze anga
jamentele luate cu prilejui a- 
dunării generale a reprezen
tanților salariaților de la în
ceputul anului. După cum bine 
se știe, cu același prilej, petri- 
lenii au lansat o chemare la 
întrecere unităților similare din 
bazinul 
Și iată 
bruarie 
marca 
fruntaș 
ei a 
țări. La realizarea plusului de 
producție de 2 668 tone pe 
luna februarie și-au adus con
tribuția toate cele cinci sec
toare productive. Minerii de la 
sectorul I au 
cu 504 tone 
era prevăzut 
a acestui an, 
la tone extrase în primele două 
luni ale anului este de peste 
750 t.

In timp ce la sfîrșitul anului 
trecut, sectorul II avea un mi
nus de 10 000 tone, astăzi a- 
ici semnalăm o depășire a ci
frelor de plan de 2 086 tone, 
din care 308 numai în luna fe
bruarie.

Planul pe cea mai scurtă 
lună a anului a fost depășit

carbonifer al Văii Jiului, 
că la sfîrșitul lunii.fe- 
avem plăcerea de a re- 
prezența pe un loc 

. in clasamentul hărnici- 
minerilor acestei exploa-

Nicolae LOBONȚ

Vineri, 5 martie, a avut loc, 
la sediul Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român, 
întîlnirea de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu crea
tori din domeniul cinemato
grafiei. La întîlnire a partici
pat tovarășul Dumitru Popes
cu. Au fost prezenți scenariști, 
regizori, actori, operatori, cri
tici de film, reprezentanți ai 
studiourilor cinematografice, ai 
Centrului Național al Cinema
tografiei, ai Direcției rețelei Ci
nematografice și difuzării fil
mului, membri ai conducerii 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

re- 
Aso-

Ni- 
Ciu- 
Bos-

In cuvintul lor Mircea Sînt- 
imbreanu, director general al 
Centrului Național al Cinema
tografiei, Mircea Drăgan, 
gizor, secretar general al 
ciației Cineaștilor, Sergiu 
colaescu, regizor, Costache 
botaru, operator, Elisabeta
tan, regizoare, Dinu Cocea, re
gizor, Amza Pellea, actor, Mir
cea Mureșan, regizor, Gheor- 
ghe Vitanidis, regizor, Savel 
Stiopul, regizor, Geo Saizescu, 
regizor. Radu Gabrea, regizor, 
Jean Georgescu, regizor, au 
subliniat realizările cinemato
grafiei românești, sarcinile sale 

educarea patriotică, socia-

listă, a cetățenilor, prin abor
darea unor teme care să oglin
dească munca și realizările po
porului român, sub conducerea 
partidului, trecutul său de 
luptă, viața și preocupările con
structorilor socialismului.

In încheierea întîlnirii de lu
cru, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîn- 
tarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu 
viu interes, primită cu unani
mă aprobare de toți partici- 
panții, fiind subliniată în re
petate rînduri cu vii și puter
nice aplauze.

Ce oglindesc gazetele

„TINERETUL și PRODUCȚIA

Trimișii „Agerpres", S. Ma
ximilian și Tr. Catincescu, 
transmit:

Vineri, în cea de-a patra 
zi a Concursului „Cerbul de
aur 1971“, au evoluat pe sce
na Teatrului dramatic din 
Brașov, prezentîndu-și pro
gramul în fața publicului și 
a juriului internațional, ulti
mii opt concurenți.

Chemată prima la rampă, 
Ann Louise Hannson (Sue
dia) a înscris un record pen
tru compozitorul Edmond De
da, ea fiind cea de-a 15-a 
interpretă din istoria „Cer
bului de aur" care a ales 
șlagărul acestuia, „Of, ini
mioară !“. Cintăreața suedeză 
a oferit apoi propria sa 
compoziție intitulată „Muzica 
ce-mi place".

In continuare, Olivia Mo
lina (R. F. a Germaniei) a 
cîntat melodia românească 
„După noapte vine zi" de 
Aurel Giroveanu, și in primă 
audiție, „Spune-mi unde", 
compusă în mod special pen
tru acest concurs de către 
Paul Kuhn, care este și mem
bru in juriu.

Cunoscătoare a muzicii u- 
șoare românești, Slawa Przy- 
bylska, s-a oprit la vechiul 
cîntec satiric „Ionel, Ionelule" 
de George Sbârcea, pe care 
l-a transformat într-o piesă 
de jazz. Ea a mai interpre
tat melodia poloneză „Jur 
că nu“

Cunoscuta piesă a lui Te- 
mistocle Popa „Măicuța mea" 
a fost cîntată de John O’Hara 
(Scoția), care a mai oferit 
și melodia „Maria" din mu- 
sical-ul „West Sei,de Story" de. 
L. Bernsteian.

Lily Castel din Belgia a 
interpretat apoi melodia 
„Vintule" de Alexandru 
Mandy și din repertoriul pro
priu „Cînd soarele strălu
cește".

Ultima noastră concurentă, 
Corina Chiriac, deținătoarea 
trofeului televiziunii „Steaua 
fără nume", a interpretat pie
sa lirică „Va veni o clipă" 
de Paul Urmuzescu și cînte- 
cul lui Edmond Deda „Ini
mă, nu fi de piatră".

Trompetist, chitarist și pia 
nist, Jerry Hix (Olanda) și-a 
ales ca melodie românească 
„Pentru nimic în lume" de 
Mișu lancu, iar din reperto
riul propriu, melodia „Tu nu 
ești nimeni".

Cu Lorena Midi (Italia), ca
re a interpretat piesa 
Florin Bogardo „Cum e oare", 
și „Pagina 9“ din repertoriul 
propriu, s-au încheiat între
cerile din cadrul actualului 
concurs „Cerbul de aur".

In această a patra seară 
a Festivalului internațional 
de muzică ușoară de la Bra
șov, au oferit recitaluri Mas- 
siel, stea a muzicii ușoare 
spaniole, și Sergio Endrigo, 
unul din idolii iubitorilor de 
muzică ușoară din Italia.

I 
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I 
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De cîțiva ani ființează ga
zetele de perete „Tineretul și 
producția11, gazete ale organiza
țiilor de tineret din unitățile 
economice. Menirea lor este să 
oglindească participarea tine
retului la realizarea sarcinilor 
de plan, meritele și neajunsu
rile tinerilor în cîmpul muncii, 
într-un cuvînt să contribuie la 
educarea tineretului în spiritul 
răspunderii față de îndatoririle 
profesionale, față de muncă.

pariția regulată a edițiilor ga
zetei. In ultima sa ediție, ga
zeta publică o ediție interesan
tă. Mai multe articole vorbesc 
despre munca rodnică din ca
drul minei depusă în cinstea 
semicentenarului creării P.C.R. 
Articolul „Intîmpinăm cu cin
ste semicentenarul creării 
P.C.R.11, semnat de R. Burdan, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
exploatării, scoate în evidență 
realizările organizațiilor U.T.C., 
inițiativele lor menite să spo
rească contribuția tinerilor la 
realizarea sarcinilor de plan. 
Se remarcă, printre altele, for
marea unei brigăzi voluntare 
care să vină direct în sprijinul 
producției de cărbune. Artico
lul evidențiază tinerii care prin 
munca lor fac cinste organiza
ției U.T.C. : minerul șef de bri-

gadă Gh. Pocol, C. Nagjț, 
Apetroaia, Gh. Pogaru de 
sectorul V, ing. Adalbert Kor- 
posi, M. Băiet, 
hină, N. Corobea de 
rul VII și alții.

Intr-o altă rubrică 
se ilustrează în mod 
sarcinile de plan ale minei. Co
lectivul acestei gazete 
pus ca în viitoarele 
publice articole care 
bată indisciplina în 
muncii și să reducă 
absențelor nemotivate 
baterilor de orice gen.
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a gazetei 
succint

Gh. Bor- 
la secto-

ION BARB, 
șeful sectorului economic al 

Comitetului municipal U.T.C.
Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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O ediție interesantă
Colectivul gazetei „Tineretul 

și producția11 a comitetului 
U.T.C. de la E. M. Dîlja este 
compus din uteciștii Virgil Cior
nei, Ioana Hana, Carol Naghy, 
Gheorghe Borhină, loan Deaco- 
nescu, Elisabeta Szilagy, tineri 
care se îngrijesc să asigure a-

„IMPERMEABILUL
Ora 18 și 30 de minute...
La dispeceratul centralei C. receptorul telefonic zbîrnîie 

îndrăcit...
Din capătul celălalt al firului se transmite cu sufletul 

la gură :
— N-avem apă!... Nici industrială, nici potabilă. Per

foratul umed e pe butuci... La ort minerii au oprit mașinile. 
Strop de apă nu va fi la baie cînd se va ieși din schimb. 
Rugăm interveniți de urgență la cei in drept să ni se asi
gure apa !

îngrijorarea, temerea, oscilate acustic, sint perfect în
dreptățite. Neliniștea gravă a dispecerului minei vine dc 
acolo că în bazinul de alimentare cu apă nivelul scăzuse 
la numai 25 centimetri, ceea ce însemna mai puțin de ju
mătate din minimul necesar. Se ajunsese in imposibilitatea 
de a se pompa apa în subteran, către fronturile unde se 
simte, in fiecare clipă, atita nevoie de ea...

Inginerul șef cu producția al centralei este informat pe 
loc de situația alarmantă a 
de aducțiune se cere rapid

— Mobilizați echipa de 
Dispecerul de serviciu

pe inginerul A., mecanicul șef al minei care, 
mult decît cu o oră-două în urmă plecase de la 
deși cunoștea perfect, in amănunțime starea

minei. Spărtura de la conducta 
astupată.
șoc !
al Centralei primește ordin să

M ilSnil a\\\W\

sune acasă 
nu mai de 
exploatare 
de fapt...

și-a pro- 
ediții să 
să com- 
procesul 
numărul 
și al

I 
I

I
I

Vădit incomodat (Uf! asta mai lipsea cînd baia-i acum 
plină-ochi cu apă caldă și parfumată...) acru, omul iși țipă 
strident... indigestia :

— Dom’le, nu am buzunare impermeabile să pot căra 
apă la mină ! Mă-nțelegi, dom’le, sau nu ? M-ați găsit sa
cagiu ? ! ? Să ia măsuri cei în drept ! N-am buzunare imper
meabile, dom’le !

...Acesta a fost răspunsul inginerului A. — pe deasupra 
și mecanic șef al minei! —, „impermeabil" la chemarea 
colectivului, la elementarele îndatoriri ale postului pe care-l 
ocupă (încă...). Oare el nu era în drept să vină, fără șovăire, 
la datorie ? Sint oameni ai minei cu trup și suflet care nu 
dezarmează niciodată, care stau neîntrerupt la post și cite 
două-trei schimburi și nu se lasă pînă cînd gravitatea nu-i 
înlăturată... Era nevoie de prezența, de virtuțiile sale de 
organizator pentru închegarea echipei de intervenție și a 
răspuns nu ! Era nevoie de competența și experiența sa pen
tru garantarea asistenței tehnice în miezul efortului repa
rator și a răspuns nu! Cit cărbune și cit consum nervos 
s-au risipit inutil in minutele de espectativă ale ingineru
lui A. ?

...Mașinistul „de cart" e investit sol și doar, într-un 
tîrziu, după înmînarea repetată a unei „invitații speciale", 
inginerul a sosit unde se cuvenea să fie nerugat de nimeni-...

Iată, deci, „impermeabilul" ! S-ar putea oare să se facă 
să pătrundă și prin el fluidul 1

T. MORAR

lui
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Expoziția de artă plastică 
a amatorilor, găzduită în ho
lul Casei de cultură din Pe
troșani, face parte din boga
tele manifestări culturale pri
lejuite de semicentenarul 
partidului, înscriindu-se ca un 
eveniment deosebit de inte
resant și sugestiv. Nota de di
versitate este pregnantă, ca și 
intenția de exprimare artis
tică prin modalitățile plastice 
contemporane. Impresia de 
amatorism plutește cu insis
tență prin sală, ea este dega
jată de unele lucrări imper
fecte. In ordine culturală, ex
poziția este un fapt meritoriu.

Predominantă este pictura 
în ulei. La Ion Mureșan (Pei
saj citadin) se observă vagi 
tente abstract-folclorice. Dra
matismul percepției este pre
zent în lucrări de Andrei 
Vass (Cap de fată, Oțelari), 
ca și în „Pan" sau „Compo
ziția" de loan Ocroglici care 
evoluează pe traiectoria unui 
abstracționism destul de rece 
(Arlechin, Lacrimi pe obraz, 
Sum). Realismul cvasifotogra- 
fic. cu o apăsare pe latura 
ideatică, nesusținută îndea
juns de tehnică, străbate lu
crări de Maria Pop (Lupeni 
29), Nicolae Crainic (Corc
ești), Viorica Jeler (o „Pri
măvară " vibrantă ca o noap
te cu lună plină).

Iosif Nagy, pictînd în teh
nica cerap, e un liric, colorist 
sensibil, un temperament so
lar și echilibrat. Sînt remar
cabile în această ordine de 
idei tablourile „După ploaie", 
„Peisaj", „Mai", „Flori galbe
ne".

Tehnicile se diversifică și 
mai mult prin prezența dese
nelor în tuș colorat (Vass 
Andrei : „Peisaj", „Difuziu
ne", „Protuberantă", ultimele 
două stînd sub zodia hazardu
lui), acuarelă (Teodor Chiș : 
„Portret", „Fratele meu") co
laje și linogravuri.

Roland Koznaș se consu
mă artistic în experimentele 
sterile ale colajului. Dacă în
V________

„Portrete" există un oareca
re ritm și dramatism, rezul
tat din predominanța negrului 
cu tente de roșu și galben, 
colajul „Compoziție" se află 
în zona extraartisticului. Con- 
templînd astfel de tablouri 
privitorul meditează la im
portanța culturii artistice ți 
la rosturile adînci ale pictu
rii.

Martin Domokoș, în „Ob
sesii", (desen în cărbune) își 
exteriorizează vise și coșma
ruri. Păstrînd proporțiile, ele 
ne duc cu gî-ndul la „Ca
priciile" lui Goya.

Exprimarea artistică prin 
tehnica gravurii este răspîn- 
dită în Valea Jiului, mai 
mult, e îndelung folos’tă la 
Lupeni.

Iată de ce ea este bine re
prezentată în expoziție de că
tre Dafinel Duinea (Oame
nii și planeta lor I-II ; Cîn- 
tecul ciocîrliei. Spre inima 
pămîntvlui). Maria Fop (Săr
bătoarea), Viorica Jeler (Ho
ra fetelor), Lazăr Hegeduș 
(Primăvara), completează ta
bloul gravurii din Lupeni, 
toți autorii fiind înrudiți 
printr-o serie de motive, te
me, simboluri comune.

In comparație cu aceste 
tehnici plastice, sculptura es
te mult mai săracă și mai 
nerealizată. Lui Dafinel Du
inea îi aparțin cele mai mul
te lucrări (de proporții ar
tizanale). In „Ritmuri", scul
ptură în lemn, figurează mo
tive brâncușiene, sucite și ră
sucite în ultimul timp în fe
lurite chipuri. TmK«-5fîoaw>“ 
pare a întruni 
calități decît 
Aor. Mai e 
Rîpan cu o

Varietatea 
nicilor. a viziunii artistice și 
străduințele evidente de ex
primare într-un limbaj cît 
mai contemporan fac din 
expoziția pictorilor amatori 
din Valea Jiului un revela
tor document artistic și u- 
man.

„Istoria
artelor
plastice
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VISUL 
DE AUR

Visul de aur s-a spart
ca un vas
de porțelan ordinar.
Oriunde-l caut
e-n zadar,
visul de aur s-a spart.
Blind, urlă neîmplinită 
poveste de dor,
visul de aur,
biet călător
bate in porți de balaur.
Foșnete moarte,
visul de aur,
cioburi de porțelan ordinar,
caută, caută
cumpăna zodiei,
visul de aur,
biet aurar.

ZODIA
CUMPENEI

Alergi de teama nimănui,
ca o poveste din poveste.
In urma ta curg taine,
crugul șui
în zodia balanței 
se rotește.
Plouă cu întrebări,
cu cercuri mari
în care lebedele albe
mor

și-un vînt pribeag,
mimat de carii
învălmășește dor cu dor. 
Atitea se petrec in cercuri,
mii de-ntrebări
fără-ntelesuri.
Stafiile se-ngroapă în stafii
cad stelele ca niște
vechi eresuri.
Și toamna,
ne-nțeleasă,
ca un vierme

I
din sîngele copacilor se-adapă,
cînd fiecare viață,
ca o apă,
între un mal și altul
drumu-și cerne.

Radu SELEJAN

Îmbrățișare' 
mai multe 

restul sculpturi- 
prezent Nicol ae 
„Meditație" 
stilurilor și teh-

T. SPATARU

RADU

Lucrarea științifică de vaste 
proporții, „Istoria artelor plas
tice în România" din care a 
apărut recent volumul al II-lea, 
este prima încercare monumen
tală menită să îmbrățișeze qua- 
sitotalitatea aspectelor pe ca
re le prezintă minunatul te
zaur artistic făurit de popo
rul român de-a lungul între
gii sale existențe multisecula
re. Ea reprezintă rodul unei 
munci laborioase depuse de un 
numeros colectiv (acum în frun
te cu prof. Virgil Vătășianu, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste

România) ani la rînd, pe te
ren — în contact nemijlocit 
cu monumentele și cu piesele 
de muzeu.

Elaborată pe temeiuri știin
țifice, cu spirit de metodă și 
cu preocuparea relevării vir
tuților esențiale ale artei ro
mânești, această amplă lucra
re se adresează deopotrivă spe
cialiștilor și tuturor acelora 
care vor să aprofundeze și să-și 
sistematizeze cunoștințele în
tr-un domeniu atft de pasio
nant și de vast.

Materialul studiat a fost ’îm
părțit în cinci volume, primul 
(apărut în 1968) tratînd feno
menul artistic de pe teritoriul 
țării noastre de la origini și 
pînă la sfîrșitul secolului al
XVI- lea, iar al doilea (prezent 
de cîteva zile în librării) ocu- 
pîndu-se de perioada cuprinsă 
între începutul secolului ai
XVII- lea și pînă în primele de
cenii ale secolului al XIX-lea.
' In volumul al doilea autorii 

se ocupă pe larg de arhitec
tura, pictura icoanelor, manu
scrisele și tiparul, broderia, 
sculptura în piatră și lemn, ar
gintăria și ceramica din cele 
trei țări românești, capitole im
portante constituind renumitele 
monumente din Moldova de 
nord, Sucevița și Moldovița, ar
ta înfloritoare din epoca lui 
Matei Basarab și a lui Văsile 
Lupu, arta brâncovenească și, în 
sfîrșit, elementele de artă mo
dernă ce apar timid la finele 
secolului al XVIII-lea.

Un bogat material ilustrativ 
format din 345 reproduceri și 
45 desene în text, precum și 
un dens aparat științific (glosar, 
bibliografie, indice pentru am
bele volume) întregesc conținu
tul lucrării, sporindu-i valoa
rea.

„Spargere
la miezul

nopții44
După „Patru oameni fără nu

me" de Radu Bădilă și „Timp 
și adevăr" de Eugenia Busuio- 
ceanu, piese montate în premie
ră absolută — în cinstea se
micentenarului partidului — 
Teatrul de stat „Valea Jiului" 
pregătește în aceste zile o nouă 
premieră pe țară, de data a- 
ceasta cu o lucrare străină, de 
altă factură decît a celor a- 
mintite. intitulată sugestiv 
„Spargere la miezul nop
ții". Piesa, aparținînd tînărului 
dramaturg iugoslav Miroslav 
Mitrovici se bucură de o largă 
audiență la public atît în țara 
sa cît și în afara hotarelor a- 
Cesteia. Intriga este, după cum 
ne indică și titlul, polițistă cu 
mult „suspense", cu lovituri de 
teatru, cu hoți, femei frumoa
se, milițieni, gestionari necin
stiți, cumpărători dubioși etc.

Totul într-o alertă și savuroasă 
compoziție din care umorul 
face parte integrantă.

La transpunerea scenică a pie
sei lucrează un colectiv de ac
tori cunoscuți pentru realizări
le lor: Dumitru Drăcea, Mar
cel Popa, Paulina Codreanu, 
Claudia Popescu, Nicolae Nico- 
lae, sub bagheta reputatului om 
de teatru bucureștean Călin 
Florian.

Așadar, trei premiere pe ța
ră (între care două cu piese o- 
riginale) într-un timp foarte 
scurt, iată recordul cu 
Teatrul „Valea 
ceput anuj 1971, 
dim și la faptul 
care ne referim 
de scăderea calității și exigen
ței artistice, trebuie să conchi
dem că această instituție artis
tică petroșăneană se află în 
plin reviriment moral și bă
nuim. și material.

care 
a în-Jiului"

Dacă ne gîn- 
că recordul la 
nu este legat

î .... *
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„Ursul
și păpușa66
„Ursul" se numește Gaspard, 

are 35 de ani, este violonist 
într-o orchestră a radiotelevi- 
ziunii. fire simplă, distrată și

nesociabilă. iubește decît
muzica, florile, clinii, viața la 
țară și mica lui familie cu care 
trăiește într-o căsuță cochetă în 
apropiere de Paris.

„Păpușa" se numește Felicia 
și este o tînără pariziană sofis
ticată, foarte bogată, frumoasă, 
răsfățată, anturată de admirato
ri de care își bate joc.

Intr-o dimineață ploioasă, ia 
o răscruce în apropiere de Bou- 
gival, mașinuța demodată a lui 
Gaspard se ciocnește cu super
bul Rolls-Royce al Feliciei — 
un mod neplăcut de a face cu
noștință. EÎeși n-au nimic co
mun pentru a se înțelege, ba 
chiar își displac unul altuia, ei 
simt nevoia să se revadă pen
tru a-și putea manifesta an
tipatia...

Felicia, femeia-păpușă, neo
bișnuită ca un bărbat să re
ziste farmecului ei, este intriga
tă de indiferența acestui „urs" 
și se încăpățînează să-l cuce
rească. Dar și Gaspard este în
căpățînat. Un match se anga
jează între ei. Cine va cîștiga 7 
Desigur, adversarul cel mai pu
ternic — păpușa.

Protagoniștii filmului, Gas
pard și Felicia sînt interpretați 
de doi actori renumiți și cunos
cuți publicului ; Brigitte Bar
dot și Jean-Pierre Cassel. Des
pre „Ursul și păpușa" regizorul 
Michel Delville spunea : „Să 
zicem că vom povesti o aven
tură înrudită cu cea a fabule
lor lui La Fontaine. Este vorba 
deci de un fel de fabliau moral, 
unde Brigitte este o cochetă, 
strălucitoare, tînără pariziană, 
iar Jean Pierre Cassel... un 
„urs" cu accent țărănesc !" Sîn- 
tem în plină fantezie.

Filmul rulează începînd de 
săptămîna viitoare în Petro
șani.

I 
I
I 
I
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După-amiaza bătrînului dumn“

I 
I 
I

Radu Ciobanu scrie o lite
ratură a psihologiilor ; psiho
logia copilului („Monolog pen
tru Andrei", „Căutînd în ur
mă") a adolescentului („Noap
te bună") a bătrîneții și mor- 
ții („După-amiaza bătrînului 
domn" „După apus", „Amur
gul în pădurile de molizi") a 
succesorului („Compensație"). 
Scormonind în cotidian și fi
resc, autorul va apela la e 
tehnică a notației comporta- 
mentiste, sobră, distantă și 
neutră, la consemnare ; tonul e 
incolor, monoton, un ton apa
tic, impasibil, limbajul ales, 
cultivat, expresia de salon, 
neforțată ; impresia ? contras
tantă, incandescentă și rece 
deopotrivă, asemănătoare ace
leia pe care ai simțit-o dacă 
mesteca miere și nisip 
gură...

La aceasta contribuie 
maniera sau poate mania 
nalurilor voit complicate, im
previzibile, bruște, nesemnifi-

ai 
în

Și 
fi-

cative; proza curge limpede, 
grațioasă în detașarea ei o- 
limpiană, cu o mare forță de 
sugestie și plasticizare apoi, pe 
neașteptate, la un moment 
dat sau în final, se insinuea
ză un simbol, întotdeauna 
obscur, întotdeauna nerelevat. 
Căci, ce rost are, pe canava
ua faptică din „Homo homi- 
ni" : o bătrînă șantajată de 
bani, amenințată că va fi lă
sată în plină cîmpie toropită 
de soare, de acela care-i tran
sporta sacii, ce cheie s-ar pu
tea da, așadar, gîndului obse
dant al bătrînei — imens semn 
de întrebare în liniaritatea 
descrierii peisajului și discu
ției suculente, exclamative, a 
„hoțului" : „unde te-oi mai fi 
văzut, că te-am mai văzut 
undeva" (...) „cu cine oi fi 
semănînd, bă, pui de năpîrcă, 
seca-ți-ar mațele să-ți sece..."

Sau imaginea sicrielor
„Viscol" total nereușită, for
țată, „vîrîtă". Sau magia

din

TRAIAN MORAR

nu-

melui din „Noapte 
Toate acestea sînt și 
ceea ce vrea să spună că a- 
colo unde Radu Ciobanu se 
lansează într-un modernism 
fals înțeles, eșuează. Personali
tatea scriitorului se dezvăluie 
în „După apus", „După amia
za bătrînului domn", „Week
end" și alte cîteva proze com- 
portamentiste, din fericire do- 
minîndu-le pe celelalte.

Un domn doctor în drept 
din „După amiaza bătrînului 
domn" retras din viața profe
sională și socială de la moar
tea fiului, de cînd „acea mare 
nenorocire" (care) se abătuse 
„asupra casei sale" — cum îi 
plăcea să spună, savurînd In 
taină rezonanța vag-biblică, 
plin de morgă și tabieturi, ri
gid și cu o conștiință opacă 
va traversa orb și neutru un 
anume eveniment politic, fără 
ca acesta să aibă pentru el un 
ecou sau semnificație;... 
dio (care) cu vreo 
te mai devreme

bună”, 
eșecuri

ra- 
zece minu- 
transmisese

știrea încheierii armistițiu
lui (...) Bătrînul închise apara
tul, apoi luă cu grijă cartea 
din mîna Olimpiei și, culcîn- 
du-se stinse veioza de deasu
pra paturilor. Imediat adormi 
din nou, senin și mulțumit și 
astfel, pe neștiute și cu totul 
pe neașteptate, trecu 
după-amiaza aceea într-o 
mineață cu care începea 
nouă epocă..."

In general, 
Radu Ciobanu 
turîndu-se în 
linii puține dar sigure și re
prezentative.

Uneori, structura personaje
lor e limpede, fără ascunzi
șuri, reflectată în și de faptele 
lor obișnuite, la fel de banale, 
firește (în „Vulpea", „Geam- 
bașul", „Stille Nacht"). Alte
ori o nemulțumire inexplica
bilă le domină, și atunci în a- 
cest început de complexitate și 
imprevizibil e redat dialogul 
sau monologul interior, perso-

din 
di- 

o

luipersonajele 
au viață, con- 
alb-negru din

najele devenind astfel niște di
simulați. Doctorul din „Com
pensație", după o reușită nespe
rată într-o operație dificilă, 
își va sărbători succesul în 
compania asistentului, despre 
care gîndea: „Ești tare pros- 
tuț, băiețele" iar cu voce ta
re : „Mi-a plăcut cum ai mers 
azi"... Fata din „Munții", co
pleșită de frumusețea piscuri
lor cu irizări 
padă, la rîsul
va gîndi i „Ce rîs idiot"... și îi 
făcu zîmbind un semn prie
tenos cu mîna".

Disimularea e un fel de a 
doua natură pentru funcționa
rul
ziția șefilor în timpul lui li
ber, din povestirea 
end
nă neobișnuit al unui Akaki 
Akakievici cît pe aci să-și 
piardă nu nasul ci... capul; 
bine e zugrăvită familia tipi
că de „semidomni" de țară cu

violacee de ză- 
prietenului său

condei și cap la dispo-

„Week-
— sfîrșitul de săptămî-

ambiții caragialești, familia 
Marei, fata de 32 de ani cu 
„pieptul opulent" și „mustă
cioara" oacheșă, care „la col
țurile gurii se termina prin 
cîte-un mănunchi de firișoare 
mai lungi" tovarășa de birou 
cu perseverențe și răbdurii 
intenții matrimoniale, a timi
dului Akaki, al cărui chip 
prinde contur din semitonuri, 
gînduri nerostite, șoapte oprite 
la vreme; „In fond de ce nai
ba m-am trambalat eu pînă 
aici ?“ — se întreabă în timp 
ce exclamă: „Păi ai o reșe
dință grozavă, măi Marușca !“ 

Așadar, e inteligență sub
tilă timid mascată sub o ex
presie curată, un remarcabil 
spirit de observație și sinteză, 
o oarecare siguranță și limpi
ditate în mînuirea peisajului, 
a replicii și monologului res
piră din volumul de proză de 
o clasică conciziune, a lui 
Radu Ciobanu.

Anna COȚIE

Inginer minier prin studiile efectuate, ziarist prin pro
fesia actuală, dar poet prin structura spirituală și vocație, 
Traian Morar este deținător al premiului I de poe
zie acordat de revista clujeană „TRIBUNA" în 1968. Numele 
îi apare destul de rar în publicațiile literare datorită atît 
depărtării sale de centrele culturale importante cît și mo
destiei și probității sale. Pentru el poezia echi
valează cu rațiunea adincă a vieții, ea neavînd nimic 
comun cu aspirațiile veleitare ori cu exhibițiile așa-zise mo
derne ale unor confrați de preocupări și generație. Că este 
așa și nu altminteri o probează indubitabil volumul de 
debut „Casa din adînc", recent tipărit în Petroșani, într-un 
tiraj restrîns (500 de exemplare), cu aprobarea Casei crea
ției populare a județului Hunedoara.

Trăind de mai bine de un deceniu în Valea Jiului, 
Traian Morar s-a apropiat de viața minerilor mai întîi prin 
pregătirea sa inginerească dar a intuit cu timpul și încăr
cătura de lirism a profesiunii de miner pe care a trans
figurat-o în versuri memorabile care dau adevărata măsură 
a talentului său nemăsluit, a originalității sale neostentati
ve. După cum ne mărturisea I. D. Sîrbu, un alt iscoditor 
al sufletului minerilor, Blaga ar fi afirmat că alături de 
agricultor și marinar, minerul „epuizează un orizont", fapt 
care conferă vieții sale o metafizică aparte, tulburătoare 
pentru omul de litere. Traian Morar a găsit argumente poe
tice acestei afirmații. Veșmîntul folcloric, deplin asimilat, 
al multora din poeziile ciclului „Casa din adînc" conferă 
versului un anumit accent imnic, ritualic, apt să ne con
ducă spre sensurile fundamentale între care se circumscrie 
sufletul omului din adîncuri. La aceasta concură și evitarea 
unor determinări spațio-temporale precum și prefigurarea 
în versuri 
pat, dar 
cuvîntului.
ales asupra
Nărui trupul frumos' 
flasc în cîntecul său 
continuă, chiar dacă subiacentă, tensiune lirică. Piatra nea
gră, cărbunele, ținta eforturilor omului adîncurilor și ades 
cauza năruirii sale trupești ori sufletești devine pentru 
poet „Fibra-ntunecată/ îndelung căutată/ de tîmpla înfri
gurată ;/ Fibra strălucitoare/ Cu ascunsă vibrare/ Tămădui
toare..." („Schimbul"). Puțul minei e o „fîntînă fără apă / Pe

a unui 
tragic în

Vorbind 
măreției

sentiment nu sumbru, nu cris- 
sensul, am zice, mioritic al

de moarte poetul stăruie mai 
sfîrșitului : „De sus piatră pînă jos/ 
(„Logodna"). Nimic mimat, superfluu, 
de o desăvîrșită inteligibilitate, de o

Casa din
care omul meu 
aprins de vreme lungă...

Consonantă cu soarta minerilor, coarda sensibilă a 
poetului vibrează cu o genuină impresionabilitate: „In mină 
se zdruncină/ Clipa mea e lacrimă" („In mină se zdruncină"). 
Minerul este surprins în ipostazele sale fundamentale : de 
părinte și soț așteptat cu neliniște de cei dragi, de om al 
unei munci brute și periculoase dar plină de mister și poe
zie, de victimă a pietrei negre, de individ pentru care mina 
este „casa din adine", îndrăgită și blestemată deopotrivă. 
Dacă nu ne-ar fi teamă de implicațiile și de uzura morală 
a cuvîntului, am spune că Traian Morar încearcă o adevăra
tă monografie lirică a sufletului minerului. încercare cu 
puține precedente, după știința noastră.

Ciclurile următoare aduc în economia volumului o 
schimbare tematică, nu însă și una de substanță sau moda
lități, dezvăluindu-ne noi fațete ale talentului poetului. 
Ciclul „Vindecare", cinstit cu premiul de care aminteam 
mai sus, are ca temă războiul privit nu în vînzoleala sa 
sîngeroasă ci în simbolistica faptului mărunt dar dens de 
substanță. Pe marginea unei tranșee un soldat moare în 
timp ce cioplește o păpușă de lemn și mina sa rămîne cris
pată părînd că „smulge un alt soare/ In pacea care creș
tea pe întinderi" („Soldatul și păpușa"). Osteniți cîțiva sol
dați se adună lingă drum să fumeze un muc de țigară 
(„Popas de seară"); firele ierbii și frunzele arborilor cad 
„ca mulțimile de soldați anonimi" („Viziuni de toamnă") ; în 
noaptea terminării războiului ușurarea mamelor și a sol
daților va destinde „Timpul dureros comprimat/ In tîmple..." 
(„In noaptea aceea") în vreme ce cu toții „Vom alerga rî- 
zînd ca zănaticii... / Din soare vom bate scuturi..." („Joc"). 
Nicăieri nu simțim o cît de mică urmă de gesticulație lirică 
de eroism de paradă ori de circumstanță.

Cu ciclul „Dar" poetul își sondează mai ales propriile-i 
trăiri, gîndiri, sentimente, aspirații: „Cu prietenele stele/ 
La vinul nopții tare/ Ard gîndurile mele/ De-o veche-nsu- 
flețire" („In inimă sfîrșeala"). O neliniște existențială plu
tește peste tot, accentuînd și potențînd dinamica interioară. 
Ultimul ciclu, „Inscripții", este cel puțin în prima parte, 
o prelungire a anteriorului dar cuprinde față de acesta 
cîteva teme noi. Poetul care a scris cu atîta freamăt surd 
despre miner are cuvinte de înțelegere și admirație pentru 
preocuparea tatălui său, zugravul, cel care „Amestecă huma 
și culorile/ Pămîntul și irizațiile Iui" lăsînd în urmă „Fire 
de lumină, frunze, stele" („Tatăl meu zugravul"). Pentru 
Traian Morar poezia poate fi „cercul/ Mîzgîlit în toate

o sapă / Soarele tăinuit s-ajungă / încremenit 
(„Tăria").

adine
Cercul rotit de-atîtea mîini căculorile/ De un copil (...) 

devine soare" („Cercul").
Ultimele versuri sînt 

trice modelatoare în sînul căreia se consumă toate dorințele, 
eforturile, neliniștile noastre, PĂMtNTULUI ROMANESC 
doldora de „apa vie" a vieții, înțelepciunii, puterii noastre. 
Față de poporul care ne-a zămislit, spune poetul, toți avem 
o neostenită și supremă datorie : „Nu fă neamul de ocară/ 
E porunca cea dinții/ De se poate, să rămîi/ Roată-a caru
lui de țară..." („Porunca").

Sintetizînd, am putea afirma că volumul de debut al lui 
Traian Morar conturează un poet în plină și matură cris
talizare, cu un îndelung și revelator exercițiu liric, cu un 
ton și un univers aparte, un mesaj și un crez poetic bine 
delimitate. Dominanta versurilor este sinceritatea deplină, 
fiorul autentic, în ultimă instanță, originalitatea unei bune 
părți a inspirației. Rareori țesutul liric este străbătut de 
ecouri vagi din poezia lui Arghezi și Blaga (creatori cu care 
de altfel poetul nu are afinități de structură), neafectind 
în esență versul. Metaforele și imaginile sînt presărate cu 
relativă parcimonie dar totdeauna cu deplină justificare. 
Iată cîteva deosebit de frumoase: „florile de cîmp/ Urlă 
sub clopot de vînt" ; „fiecare celulă e un ochi"; „In gră
dină/ Dintre flori/ Am prins stelele/ De subsuori" ; „Ochiul 
soarelui/ Sorbit/ Se scurse pe cer" ; „Cad zilele petală cu 
petală" ; „Toate bandajele/ îmbibate cu sîngele soldaților/ 
Le prindem capăt de capăt/ Și înfășăm cu ele pămîntul" 
ș.a.m.d.

Un continuu balans, presimțit, nu declarat, între vizi
unea tragică a existenței și setea de viață răzbate din fie
care vers, din fiecare poezie. Prin amănunte aparent insig
nifiante, prin notații fulgurante poetul se instalează de-a 
dreptul „in media res“ comunicîndu-ne o stare, un gînd, o 
faptă esențială.

Nimic provincial, nici în versuri dar nici în aspectul 
exterior (fapt pentru care sînt răspunzători mai întîi gra
ficianul Iosif Tellmann și apoi tipografii petroșăneni), în 
acest atît de promițător și interesant volum de debut. Se 
cuvine aici un cuvînt de laudă pentru cei care au încura
jat și au sprijinit această întreprindere literară fără pre
cedent pe meleagurile Văii Jiului.

Volumul „Casa din adine" indică neîndoios că ne aflăm 
In fața unui destin liric adevărat, căruia timpul îi poate 
prilejui deplina afirmare și elevație.

dedicate PATRIEI, această ma-

Constantin PASCU

Scările scîrție sub pași, 
încereind parcă să trezească 
atitea Și atitea amintiri aie 
acestui lăcaș cultural prin 
care s-au perindat nenumu- 
ravi pasionați ai muzicii, 
picturii... Este Școala popu
lară de artă din Petroșani 
unde tineri și vîrstnici fac 
cunoștință sau se desăvîr- 
șesc în diferite domenii ale 
artei, ducînd cu ei dragos
tea pentru frumos.

Dintr-o încăpere se aud pu
ternic acordurile unui pian, 
iar o voce caldă, feminină dă 
cîteva indicații.

Pătrund încet în sala cla
sei de pian, unde cinci ele
vi ascultă cu multă atenție 
îndrumările pe care le pri
mește o colegă a lor.

Dar cine este această pro
fesoară, plină de dăruire și 
pasiune pentru pian și de 
atașament față de elevi ? 
Nu e greu de recunos
cut. E Hedviga Neag, care a 
pregătit pînă acum multe 
generații de elevi. Pentru a 
afla mai mult despre rodni
ca activitate în cadrul Școlii 
populare de artă, i-am adre
sat cîteva întrebări :

— De cîți ani predați la 
această școală ?

— După terminarea Con
servatorului „Gheorghe Dima“

—

„M-am
atașat

9

'de această
I
I
I
I
I
I

si de
9

săi ii
♦

din 
venit la această școală, 
de împlinesc 14 ani de acti
vitate neîntreruptă. Mi-e dra
gă școala și colectivul de a- 
ici și cu toate că am fost 
chemată la diferite școli din 
Cluj și Timișoara nu am 
plecat pentru că, repet, m-am 
atașat de 
elevii cu

— Cîți 
clasa de

— Am 
separați în ani de studii.

— Se știe că la început 
de an se înscriu inulți elevi 
la diferite specialități, dar 
după o perioadă de 2-3 lu
ni o bună parte din ei se re
trag. Dumneavoastră cum 
ați rezolvat aceste situații ?

— Poate eu am un stil de 
muncă aparte față de cole
gii mei pentru că de cînd 
activez la această școală nici 
un elev nu m-a părăsit. Am 
căutat să-i atrag cu tact, să 
formăm un colectiv, o clasă 
bine sudată.

— Pentru că a venit vorba, 
ne puteți da citeva exemple 
de elevi 
goste și 
an ?

— îmi 
separare. Totuși, remarc în
deosebi pe Oniciu Eugenia, 
Ilieș Grațiela, Kala Adelai
da, elevi care năzuiesc spre 
conservator. Aș fi mîndră 
să-i văd studenti.

— Ce planuri 
aveți ?

— Planuri sînt 
cel de bază este 
munca la această școală, să 
pregătesc cît mai mulți pia
niști pentru a contribui după 
puterile mele la educația 
muzicală a tineretului din 
Valea noastră. Aș dori, de 
asemenea, ca împreună cu 
profesorul de canto Pamfil 
Mihăilă să continuăm acțiu
nea de formare a tinerilor 
soliști vocali, acțiune începu
tă anul trecut pentru a pu
tea reprezenta municipiul 
nostru, activitatea muzicală 
de la Școala populară de ar
tă pe plan județean și repu
blican.

— Vă dorim activitate lun
gă in această școală și suc
cese cît mai răsunătoare.

Cluj în anul 1957, am 
un-

această școală, de 
care lucrez.
elevi frecventează 
pian ?
16 elevi care sînt

care manifestă dik- 
inclinații pentru pi-

este greu să fac o

de viitor

multe, dai' 
să continui

Simion POP
L
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LUPTA MASELOR
POPULARE

CONDUSE DE P. C. R
pentru instaurarea unui guvern 

democratic (1944*1945)9 oglindită în 
exponatele muzeului de istorie 

a partidului comunist9 a mișcării 
revoluționare și democratice 

din România

împlinirea a peste un sfert 
de veac de la instaurarea pri
mului guvern democratic din 
istoria României prilejuiește 
vizitatorului care pășește pra
gul uneia din sălile muze
ului nostru, fie o retrăire, 
o emoție firească a acelor 
zile neuitate, fie un senti
ment de adîncă recunoștință 
și admirație față de cei care 
luptând și sacrificîndu-se a- 
tunci au făcut posibilă viața 
de azi.

Muzeul acordă un spațiu 
larg acestui moment deosebit 
din istoria luptei revoluțio
nare a poporului român.

Diverse exponate, docu
mente de arhivă, ziare ale 
vremii, fotografii și obiecte 
sau tabele grafice, redau cro
nologic desfășurarea după 23 
August 1944 a luptei oame
nilor muncii conduse de par
tidul comunist pentru înfăp
tuirea revoiuției populare, 
pentru cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare în a- 
lianță cu țărănimea munci
toare.

După victoria insurecției 
naționale antifasciste, așa 
cum rezultă și din expona
tele muzeului, masele popu
lare aa fost mobilizate de 
către P.C.R. la luptă pentru 
susținerea frontului antihit
lerist. democratizarea vieții 
de stat și a conducerii între
prinderilor, înfăptuirea refor
mei agrare și instaurarea u- 
nui guvern democratic.

In decurs de cîteva luni 
după 23 August 1944, sub con
ducerea Partidului Comunist, 
s-au strîns în jurul clasei 
muncitoare toate forțele pa
triotice și democratice, for- 
mîndu-se un larg front al 
celor ce muncesc, întruchipat 
In Frontul Național Demo
crat.

Numeroase exemplare ori
ginale.cuprinzînd articole din 
presa vremii înfățișează reor
ganizarea P.C.R. pe baze le
gale, refacerea mișcării sin
dicale pe baza Frontului U- 
nic Muncitoresc, noua orga
nizare a mișcării de tineret. 
Intîlnim aici un exemplar 
din ziarul „Scînteia tinere
tului" care cuprinde un ar
ticol, de fapt un interviu, in
titulat : „De vorbă cu tovară
șul Ceaușescu secretarul C.C. 
al U.T.C. din România des
pre sarcinile, problemele și 
năzuințele tineretului român" 
în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Sarcina 
principală a U.T.C.-ului în 
momentul de față este mo
bilizarea întregului tineret în 
lupta pentru zdrobirea fas
cismului. Aceasta înseamnă că 
tinerii 
fie cei 
pentru 
război.
gbeze
nare să nu poată sabota pro
ducția. Tinerii comuniști tre-

I
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comuniști trebuie să 
mai buni muncitori 
mărirea producției de 
Ei trebuie să suprave- 
ca elemente reacțio-

buie să mobilizeze întreg ti
neretul alături de F.N.D. pen
tru ca pînă în primăvară re
forma agrară să devină o re
alitate". Erau de altfel sinte
tizate în aceste cuvinte, prin
cipalele sarcini care stăteau 
în acea perioadă în fața po
porului român.

Exponatele muzeului ne 
poartă pe firul evenimentelor 
ultimelor luni ale anului 
1944. Unul din panouri gru
pează documentele sub titlul i 
Constituirea Frontului Națio
nal Democrat la 12 octom
brie 1944. Intîlnim aici pro
iectul de platformă program 
al F.N.D. care a fost propus 
de către C.C. al P.C.R. tu
turor forțelor democratice," 
procesul verbal de constitu
ire al F.N.D.

Frontul Național Democrat 
— se subliniază în textele 
expuse reprezintă o largă co
aliție a tuturor forțelor in
teresate în democratizarea 
reală a țării. Sub conduce
rea Partidului Comunist, ma
se uriașe ale populației s-au 
angajat într-o luptă ascuțită 
împotriva reacțiunii. In fa
ța fotografiilor ce oglindesc 
marile demonstrații populare 
din toamna anului 1944 și 
iarna lui 1945, unii vizitatori 
se opresc îndelung recunos- 
cîndu-se pe ei, pe rudele și 
cunoștințele lor, pe părinți 
sau frați în mulțimea frene
tică de nestăvilit, care la cu- 
vîntul partidului hotăra vi
itoarea soartă a țării.

Pe un panou de mari 
proporții sînt .prezentate a- 
peluri, manifeste, ziare, fa- 
tografii care redau mitingu
rile și demonstrațiile oa
menilor muncii din întreaga 
țară în lunile noiembrie — 
decembrie 1944, acțiunile des
fășurate pentru derriocrati- 
zarea aparatului de stat, în
lăturarea prefecților, pretori
lor, primarilor reacționari.

Interesante sînt imaginile 
din București, Reșița, Ploiești, 
Timișoara și alte centre ale 
țării care redau demonstra
țiile maselor sub lozincile i 
„Trăiască P.C.R.", „Vrem re
alizarea platformei F.N.D.", 
„Vrem guvern al poporului", 
„Totul pentru front, totul 
pentru victorie".

Documente sugestive amin
tesc că primăvara anului 
1945 constituie unul din mo
mentele mari ale luptei 
noastre după victoria insu
recției armate. Comuniștii au 
ridicat atunci mulțimi imen
se, întregul popor muncitor 
la o luptă unică și hotărî- 
toare, lupta pentru instaura
rea puterii noi populare.

La 27 ianuarie 1945, Frontul 
Național Democrat a lansat 
Programul de guvernare, ex
pus în original — care a che
mat masele populare să in
tensifice lupta pentru insta-

unui guvern demo-urarea 
crat.

iviultiple articole prezintă 
puternicele acțiuni populare 
din prima jumătate a lunii fe
bruarie 1945. Alte documen
te și fotografii înfățișează 
trecerea la înfăptuirea refor
mei agrare pe cale revolu
ționară, în timpul căreia s-a 
făcut alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

Pînă la 6 martie 1945 — 
după cum reiese din expo
nate în 45 de județe din to
talul de 58, începuse înfăp
tuirea reformei agrare.

Intîlnim în muzeu aspecte 
de la puternica demonstrație 
din București de la 24 februa
rie 1945 cînd generalul Rădes- 
cu a ordonat deschiderea focu
lui asupra participanților. Un 
tabel șj numeroase documen
te, prezintă numărul de ma- 
nifestanți la demonstrațiile ce 
au avut loc în această peri
oadă în principalele orașe 
ale țării.

Valul luptelor poporului 
pornit din uzinele stăpînite 
încă de capitaliști și din sa
tele îngropate în mizerie a 
crescut zi de zi și a trecut 
ca o furtună peste jandarme
rie, poliție, peste primari și 
prefecți peste toate, forțele 
reacțiunii, instaurînd la 6 
martie 1945 guvernul de lar
gă concentrare democratică 
prezidat de eminentul om de 
stat dr. Petru Groza — gu
vern în care clasa muncitoa
re avea rol precumpănitor. 
O fotografie de mari propor
ții redă un aspect de lâ u- 
riașul miting al populației 
Capitalei și din împrejurimi, 
care a avut loc la 6 martie 
1945 în Piața Națiunii.

Numărul participanților Iă 
acest miting esțe redat de 
u'n titlu scris cu majuscule 
în ziarul „Scînteia" din 7 
martie 1945 : „800 000 de ce
tățeni au salutat ieri cu en
tuziasm formarea guvernului 
dr. Petru Groza",

Este expusă fotografia lu
ată în timpul primei ședin
țe a guvernului în care dis
tingem cîțiva din membrii 
componenți : Petru Groza, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Lucrețiu 
Pătrășcanu, Lotar Rădăceanu, 
Mihail Ralea, Petre Constan- 
tinescu-Iași și alții. Fotogra
fii, telegrame reflectă entu
ziasmul maselor populare 
pentru sprijinul guvernului 
de largă concentrare demo
cratică. Partea închinată tu
multului revoluționar al ma
selor muncitoare conduse de 
partid, uriașă forță ce a dus 
la înfăptuirea actului de la 
6 martie este o remarcabilă 
secvență de istorie. O isto
rie înfățișînd mersul di
namic nestăvilit al poporului 
român spre socialism.

Stelian POPESCU
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Pe artera principală a Vulcanului

Acjiuni

Foto : N. GRENA

Avancronică fotbalistică

Pe zăpadă

>>

Comitetul U.T.C. al Exploa
tării miniere Petrila a lansat 
e nouă serie de acțiuni închi
nate semicentenarului Partidu
lui Comunist Român. Astfel, în 
cursul acestei luni, uteciștii vor 

„Intre 
atît la 

și la 'ti
de 18 

angajați 
întîlnire 

Cherecheș,

participa la concursul 
metronom și N.T.S.", 
faza pe exploatare cît 
ceea pe oraș. In ziua 
martie cei mai tineri 
ai minei vor avea o 
cu tovarășul loan C.^.tvllc,, 
secretarul comitetului de partid 
al exploatării. Se depun efor
turi pentru organizarea unor 
excursii menite să permită ti
nerilor mineri cunoașterea pe 
viu a obiectivelor mărețe ale 
construcției socialiste în ulti
mii ani precum și mărturiile 
istoriei glorioase a Partidului 
Comunist Român.

Ghioceii au apărut de-o lu
nă, mărțișoarele s-au oferit 
de-o săptămînă, e martie, 
adică, e primăvară. Și totuși,’ 
Baba Iarnă nu ne lasă. Din 
cînd în cînd își mai cîrpește 
șuba de nea și ne obligă să 
suflăm în palme.

Cum-necum, însă, începe 
fotbalul. Combatanții din 
campionatele județene și din 
divizia C reiau mîine lupta 
oficială — pentru puncte. Și 
tot mîine, cei „mari", întorși 
din lungi turnee prin țările 
cu mai mult soare, debutează 
în „Cupa României" — ediția 
1971.

Așadar, capriciosul balon 
rotund reintră în actualitate 
și în conversațiile noastre zil

nice. De acum, duminica vom 
fi mai mult musafiri pe la 
casele noastre. De acum, ne 
vom întîlni mai des cu prie
tenii... la stadion și la Pro
nosport. Căci fotbalul fără 
discuțiile „autorizate" dintre 
iubitorii lui și fără 1, X, 2 nu

In condițiile actualei crize 
a cinematografelor, proprie
tarii de «ăli din S.U.A. sînt 
într-o continuă goană după 
economii. Astfel, Ia Chicago 
s-a deschis recent primul ci
nematograf „automatizat", ca
re renunță ]a casieri și pla-

♦

are nici un farmec.
In Valea Jiului, prima eta

pă a returului diviziei C pro
gramează două partide inte
resante: Minerul Lupeni — 
Vulturii Textila Lugoj și Ști-

Ia ora 11 pe terenul minei 
Aninoasa, stadionul din Lu
peni fiind încă necorespun
zător pentru organizarea unor 
jocuri. Elevii lui Cornel Că
rare s-au pregătit cu atenție

GRAF
AUTOMATIZAT

♦
satoare. Locurile din acest 
cinematograf sînt numerotate. 
Spectatorii introduc o mone
dă într-o mașină automată, 
care le furnizează biletul de 
intrare. Fiecare scaun este 
prevăzut cu un dispozitiv, în 
care spectatorul introduce bi
letul său, purtînd numărul 
locului. O dată cu aceasta, 
dispozitivul deblochează sca
unul ridicat, care poate fi 
lăsat în Jos și folosit.

Răspuns faptic 19,30 Telejurnalul de seară.

20,00

(Urmare din pag. 1)

■

21,25 Telesport.17,00■
21,35

Bună seara, fete ! Bună■ seara, băieți !

România '71. Azi — Mu
nicipiul București. Smith.

*
22,45 Telejurnalul de noapte.1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici. 23,00 închiderea emisiunii.

Partea a II-a a con-

celelalte sectoare după 
urmează : sectorul III cu 
tone, sectorul IV cu 280 
sectorul V ou 175 tone, 
remarcat că în aceeași

Concursul și festivalul 
internațional „Cerbul de 
aur“ Brașov — Româ
nia. Ediția a IV-a. Mi-

Deschiderea emisiunii.

cursului și festivalului 
internațional „Cerbul de 
aur". Recital O. C.

crorecitaluri : Angela Si- 
milea, Doina Spătaru, 
Therese Steinmetz.

cum 
1 252 
tone,

De 
perioadă de timp, producția 
medie zilnică la E.M. Petrila 
a crescut față de media a- 
nului trecut ou aproape 16 
la sută, ceea ce înseamnă un 
plus de 100 de tone pe trei 
schimburi. Succesele petrilenilor 
puteau fi și mai concludente 
dacă preparația Petrila ar fi 
fost asigurată cu vagoanele ne
cesare. Astfel deși la 24 fe
bruarie exista o depășire a 
planului exploatării de aproa
pe 3 300 tone, acesta a scă
zut In mod considerabil în ur
mătoarele 4 zile tocmai dato
rită imposibilității expedierii

cărbunelui pe calea ferată nor
mală.

In chemarea la întrecere lan
sată în cinstea semicentenaru
lui partidului, ca un obiectiv 
important este îmbunătățirea 
calității cărbunelui prin redu
cerea cantității de cenușă în 
substanța minerală utilă ex
trasă. Și la acest capitol, ini
țiatorii veritabilei competiții a 
hărniciei minerești au răspuns 
cu succes, ei reușind să redu
că in luna care a trecut con
ținutul de cenușă în cărbunele 
brut nu numai cu 0,5 puncte 
față de cît era prevăzut ci cu 
aproape 0,9 puncte.

La acest buchet de realiză
ri a contribuit și îmbunătățirea 
activității sectorului de tran
sport, nu însă la nivelul cerin
țelor actuale, existînd aici po
sibilități mult mai mari.
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PROFESIA MARILOR SATISFACȚII
, 'Atunci cînd o practici cu dra
goste, pasiune și responsabili
tate, fiecare profesie îți aduce 
mari satisfacții. îndrăznesc însă 
să afirm că printre cele mai 

. mari și mai numeroase satis- 
; facții le aduce profesia de me

dic pediatru. Poți oare să nu 
simți o satisfacție profund u- 
mană cînd știi că datorită e- 
forturilor și strădaniilor tale 
faci să înflorească zîmbetele pe 
chipurile copiilor salvați, în 
multe cazuri, din ghearele 
morții, să-i redai celor ce-i iu
besc, veseli și sănătoși ? De 
aceea susțin că profesia de 
medic pediatru este una din

profesiile marilor satisfacții.
S-au scurs 33 de ani de cînd 

medicul loan Bălan și-a înche
iat anii de facultate. Sînt 33 
de ani ce i-au adus nenumă
rate satisfacții. Din acești ani, 
30 și i-a dedicat nobilei profe
sii numai în Valea Jiului. Era 
pe atunci un tînăr în floarea 
vîrstei. A venit în Petroșani 
în anul 1940. Nici vorbă, pe 
acea vreme, de vreun spital 
pentru copii. Un asemenea lă
caș de sănătate a luat ființă 
abia în anul 1950. Printre fon
datorii spitalului se număra și 
medicul loan Bălan. De fapt 
nu era un spital în adevăratul

înțeles al cuvîntului ci doar o 
secție. Doar de cîțiva ani exis
tă spital cu asemenea profil. 
Dar indiferent de condițiile în 
care a muncit, în cei 30 de ani 
de cînd exersează profesia de 
medic pediatru la Petroșani, 
doctorul loan Bălan a redat să
nătatea la zeci de mii de copii. 
Cîți locuitori din întreaga Vale 
a Jiului se gîndesc cu recunoș
tință la medicul loan Bălan, nu 
se știe. Printre ei se numără și 
familia lui loan Mucenic,! că
ruia medicul Bălan i-a salvat 
recent de la moarte o 
fetiță, pe Anuța, în vîrstă de 
6 luni, Cu acest gînd de recu-
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noștință a venit la redacție și 
Petru Mucenic, bunicul Anuței. 
A venit spre a-i mulțumi, prin 
intermediul ziarului, medicului 
loan Bălan pentru faptul că prin 
vindecarea Anuței i-a readus 
în casă liniștea și fericirea. Ii 
îndeplinim cu plăcere dorința. 
Medicul loan Bălan merită a- 
semenea aprecieri laudative. Le 
merită pentru cele trei decenii 
din viață pe care le-a dedicat 
sănătății copiilor din 
Jiului, pentru 
știnciozitate și 
profesională.

Valea 
înalta sa con- 
responsabilitate

D. CRIȘAN

ința Petroșani — M.E.V.A. 
Turnu Severin. Ambele echi
pe din Valea Jiului ocupă 
poziții fruntașe în clasament. 
Ambele au șanse sensibil ega
le la cîștigarea seriei.

Prima întîlnire se dispută

și sînt hotărîți să înceapă ta
re din prima etapă. La rîndul 
lor, lugojenii vin de pe po
ziția întîi a clasamentului și 
nu se vor mulțumi ușor cu 
înfrîngerea. Se anunță un 
derby dinamic, pasionant, în

care prima șansă la victorie 
o au evident, fotbaliștii de la 
Minerul.

Știința are o misiune mai 
ușoară deși confruntarea sa 
cu M.E.V.A. Turnu Severin, 
de pe stadionul din Petrila, 
care începe la aceeași oră, 
nu trebuie privită cu ușurin
ță. Și studenții manifestă pof
tă de joc, manifestă dorința 
unui retur bun, cu t 
barajul pentru divizia B. Re
zultatele obținute de ei în 
meciurile de pregătire îi a- 
nunță adversari incomozi 
pentru orice partener de în
trecere, îi anunță favoriți si
guri în partida de mîine.

Dar mîine adversarii vor 
fi mai mulți : pe de o parte 
vor fi jucătorii între ei, 
cărora li se vor opune frigul, 
terenurile grele, înghețate, a- 
coperite cu zăpadă. Măcar ar
bitrii să fie neutri...

Deci, mîine, fotbal pe ză
padă.

Dumitru GHEONEA

dorința \ 
gîndul la 
:ia B. Re- <

„Tineretul și producfia
(Urmare din pag. 1)

„Apreciere" meritată
„ 7 ân cadrul comitetului U.T.C. 

art la E.C.E. Paroșeni există o 
gazetă cu același nume, care 
de mult timp este inactivă. Ne
mulțumiți de acest fapt, citito
rii gazetei au expus la gazetă 
• caricatură prin care colecti
vul redacțional este satirizat 
pentru neglijența de care dă 
dovadă față de apariția cu re
gularitate a edițiilor. Este ade
vărat că la gazetă se mai află 
un articol expus ; însă acesta 
datează de la începutul lunii 
decembrie 1970. Ceea ce este 
de remarcat este faptul că 
nici după apariția caricaturii, 
colectivul de redacție al gaze
tei nu și-a îmbunătățit 
tatea.

Comitetul U.T.C. din 
termocentralei Paroșeni 
măsuri în consecință.

roești din Vulcan gazeta tine
rilor a primit denumirea „Tele
vizorul". Pe un ecran apar dis
perați unii tineri ca Ilie Mo- 
goșan, Ion Covercă, Alexandru 
Moldovan și Emilian Lungu 
care dau bir cu fugiții de la 
adunările generale U.T.C. iar 
în procesul de producție „folo
sesc Ia maxim" cele 480 de 
minute pentru șuete și plimbări 
fără rost. Meditînd poate își 
vor da seama...

care au uitat probabil că arti
colele nu pot fi ținute o veșni
cie la gazetă.

Ar trebui să fie...

activi-

cadrul 
să ia

„Televizorul"
La preparația cărbunelui Co-

Articolele învechite 
reduc rolul gazetei

Gazeta „Tineretul și produc
ția" a comitetului U.T.C. al 
E. M. Uricani este instalată la 
un loc vizibil în incinta exploa
tării, asemenea cu cele de la 
E. M. Paroșeni și „Viscoza" Lu
peni. Aspectul ei este atrăgă
tor, însă, nu același lucru se 
poate spune despre articole. 
Colectivul gazetei este format 
din tineri bine pregătiți dar

Și la preparația cărbunelui 
Lupeni a existat o gazetă „Ti
nerelul și producția" dar nu 
mai este. De asemenea, la Uzi
na de utilaj minier Petroșani 
a fost... dar... știți, nu mai este. 
Iar la E. M. Lonea se tot fac 
proiecte de Ia sfîrșitul anului 
1969. Comitetul U.T.C. își ia an
gajamente, așteaptă, iar își ia 
angajamente și le respectă... ca 
pe cele precedente. E cazul 
să trecem la fapte... Așteptăm !

Deci ce oglindesc gazetele 
„Tineretul și producția" ? In 
unele locuri, preocupare, iniția
tivă de a folosi acest mijloc 
vizual pentru educarea tineri
lor , în spiritul răspunderii față 
de muncă și îndatoririle profe
sionale, în altele delăsare, dez
interes.

Or, prin acestea se oglin
dește și activitatea comitetelor 
U.T.C. Sugestive, deci...

Capriciile sfîrșitului de iar
nă continuă. Munții încă nu 
și-au dezbrăcat mantia ima
culată, ba, mai mult, acolo 
sus, fulgii de nea, de la o zi 
la alta, devin mai... încreză
tori în ei, mai autoritari. Pă
durea însă, doar aparent aș
teaptă primele semne de via
ță... Acolo, sus, la munte, se 
lucrează. Se lucrează ca ori- 
cînd...

Cînd i-am mărturisit că 
vreau să scriu despre el, șo
ferul loan Bîcă, m-a privit 
mirat. Nu găsea, și, poate e 
firesc, ceva deosebit în acti
vitatea sa zilnică, despre care 
cineva merită să vorbească, 
l-am spus că nu caut senza
ționalul, i-am mărturisii că 
vreau să-i surprind doar 
munca zilnică, firescul coti
dian. L-am găsit la volanul

autocamionului nr. 21 HD 369 
aparținind l.M.T.F. L-am în
soțit intr-o cursă la parche
tul forestier Cîndreșu în i- 
nima munților. Serpentinele 
— pline de neprevăzut. Mii- 
nile pricepute ale șoferului, 
însă, stăpîneau cei 140 CP ai 
autocamionului, ducînd preți
oasa încărcătură spre desti
nație. De aici, din mijlocul 
naturii albe, mașina condu
să de el transportă zeci de 
metri cubi de lemn. De-abia 
în acele clipe mi-am dat sea
ma că se găsea, în adevăra
tul sens al cuvîntului, la 
acasă. Cuvintele de l 
care le-a avut de spus des
pre el șeful de 
l.M.T.F. Petroșani, 
llea, m-au edificat 
mult : „Deși tînăr, 
loan Bîcă este unul dintre 
cei mai buni șoferi 
Este un om care-și 
și iubește meseria. _ _____
și modest. Alături de ceilalți 
tovarăși ai săi, și-a 
plin contribuția la îndeplini- ’ 
rea sarcinilor de plan. Deși 
îl cunosc de un timp relativ 
scurt, nu am decît cuvinte 
de laudă despre el, mașina 
lui e pusă la punct oricînd, 
gata să plece în cursă spre 
cele mai îndepărtate parchete I 
forestiere, pe cele mai difi
cile drumuri".

Cineva își exprima ferma 
convingere că pretutindeni 
la noi trăiesc oameni minu- I 
nați, care prin munca lor de 
zi cu zi, își aduc modesta I 
contribuție la pulsul accele- I 
rat al vieții de azi. Așa e ! I 
Dacă l-ați cunoaște pe șofe- I 
rul loan Bîcă v-ați da seama I 
că așa e... ]

el 
laudă pe

coloană 
Eugen 

și mai 
șoferul

ai noștri, 
cunoaște 

E harnic

adus din

Nicolae POPA, 
corespondent
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A LUAT SFÎRȘIT

Sesiunea 
Adunam Naționale 

a R. R. iernam
HANOI 5 (Agerpres). — La 

Hanoi, a luat sfîrșit cea de-a 
șaptea sesiune a Adunării Na
ționale a R.D. Vietnam. După 
cuvîntul de deschidere rostit 
de Troung Chinh, președintele 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale, Fam Van 
Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri, a prezentat rapor
tul politic al guvernului. Pre
mierul Fam Van Dong — re
latează agenția V.N.A. — s-a 
referit la situația luptei de re
zistență împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea na
țională, la marile victorii ob
ținute de poporul vietnamez, 
precum și de popoarele din 
Laos și Cambodgia. El a vor
bit, de asemenea, despre noile 
acte de război și manevrele 
primejdioase ale S.U.A. în a- 
ceastă parte a lumii, precum 
și despre sarcinile imediate a- 
le poporului vietnamez.. Fam 
Van Dong a relevat progrese
le R.D. Vietnam în domeniile 
economic și cultural în cursul 
anului trecut, care au creat 
condiții favorabile în vederea 
dezvoltării continue a țării.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam a su
bliniat apoi că poporul vietna
mez este profund atașat păcii, 
unei păci în condiții de inde
pendență și libertate. In fața 
manevrelor și atitudinii impe
rialiștilor americani, a continu
at el, întreaga națiune vietna

meză este hotărîtă mai mult 
ca oricînd să ducă cu perse
verență și vigoare lupta pe ce
le trei fronturi — militar, po
litic și diplomatic —, să se în
tărească și să obțină victorii 
tot mai strălucite pentru a eli
bera sudul, a apăra și construi 
nordul socialist, a progresa 
spre reunificarea pașnică a ță
rii și a edifica un Vietnam 
pașnic, reunificat, independent, 
democratic și prosper.

Generalul Vo Nguyen Giap, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul apărării na
ționale. a prezentat un raport 
privind situația militară.

Adunarea Națională a R.D. 
Vietnam a adoptat o declara
ție în care condamnă Adminis
trația Nixon pentru extinderea 
războiului în Indochina. Adu
narea Națională, se arată în 
document, adresează mulțumiri 
sincere țărilor socialiste, po
poarelor lumii și oamenilor 
progresiști din Statele Unite 
pentru sprijinul și ajutorul a- 
cordate luptei poporului viet
namez și celorlalte popoare 
din Indochina. Totodată, decla
rația face un apel popoarelor, 
adunărilor naționale și guver
nelor țărilor socialiste, tuturor 
popoarelor lumii, inclusiv po
porului’ american, să militeze 
pentru curmarea neîntirziată a 
intervenției militare a impe
rialiștilor americani în Indo
china.

Ministrul român al industriei 
chimice și-a încheiat vizita 

în R. F. a Germaniei
BONN 5 — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, tran
smite i Ministrul industriei 
chimice al Republicii Socialis
te România. Mihail Florescu, 
și-a încheiat vineri vizita ofi
cială în R.F. a Germaniei, fă
cută la invitația lui Heinz Her
bert Karry, ministrul economi
ei landului Hessa — land în 
cuprinsul căruia se află unele 
dintre cele mai mari concerne 
chimice vest-germane.

Ministrul Mihail Florescu, a 
fost primit de Albert Osswald, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al landului Hessa, și a 
avut convorbiri cu conducăto

rii marilor firme chimice Ho- 
chst. Bayer, Basf, Degussa, 
Lurgi și Uhde. El a vizitat, de 
asemenea, Tîrgul internațional 
de primăvară de la Frankfurt 
pe Main. I

Joi seara, ministrul român a 
ținut o conferință de presă la 
Frankfurt pe Main, făcînd o 
amplă expunere asupra dezvol
tării industriei chimice și pe
trochimice din țara noastră, 
precum și a posibilităților mul
tiple de colaborare dintre în
treprinderile chimice româ
nești și cele străine. Oaspete
le român a răspuns apoi la în
trebările ziariștilor.

Conferința 
cvadripartită 
în problema 
vietnameză

BK E V I A K

Noi amănunte în legătură 
cu complotul internațional

Incidente la
LA PAZ 5 (Agerpres). — In 

orașul Santa Cruz din Bolivia 
au avut loc în ultimele zile 
incidente provocate de coman
danții garnizoanei locale care 
urmăresc înlăturarea unor mem
bri ai guvernului. Ministrul de 
interne George Gallardo a a- 
cuzat elementele de dreapta, 
de declanșarea tulburărilor a- 
mintite.

Santa Cruz
Centrala Muncitorilor Boli

vieni, cea mai mare organiza
ție sindicală care are o deo
sebită influență politică în țară 
a lansat un apel la grevă ge
nerală și a dispus ca toate for
țele sale și ale organizațiilor 
studențești să fie în stare de 
alertă pentru a dejuca orice 
tentativă de instaurare a unui 
regim de dreapta.

■
B Din nou iarnă

SANTIAGO DE CHILE 5 (A- 
gerpres). — La Santiago de 
Chile au fost date publicității 
noi amănunte în legătură cu 
complotul internațional organi
zat în colaborare cu C.I.A., me
nit să provoace o scădere ma
sivă a prețului cuprului chilian 
pe piața internațională. După 
cum s-a anunțat, complotul a 
constat în esență din tentativa 
firmei elvețiene „Internodia Fi
nance" de a dobîndi controlul 
exclusiv asupra vînzării unei 
cantități de 960 000 tone cupru 
rafinat chilian. In acest fel, 
firma ar fi putut controla ex
porturile Republicii Chile pe o 
perioadă de zece ani. O even
tuală reducere a prețului cu
prului pe piața mondială ar 
fi adus mari prejudicii eco
nomiei țării, deoarece exportu
rile acestui metal furnizează 70 
la sută din veniturile în valută 
chiliene.

Potrivit ziarului „Ultima Ho
ra", „descoperirea mașinațiunii 
s-a datorat unui calcul greșit 
al complotiștilor. Ei au spe
rat că vor putea mitui cu u- 
șurință pe unii membri ai gu

vernului, în vederea efectuării 
tranzacției. După aceasta, ur
ma să se treacă la șantaj area 
celor care fuseseră corupți, con
form obișnuitelor tactici ale 
C.I.A. Planurile complotiștilor, 
relevă ziarul, au eșuat însă".

După dezvăluirea afacerii, au 
fost arestate patru persoane 
considerate suspecte, dintre ca
re trei au fost puse ulterior în 
libertate provizorie. Printre cei 
implicați se află Howard Ed
wards, agent notoriu al C.I.A., 
care a jucat un rol proeminent 
în organizarea intervenției dih 
1961 împotriva Cubei.

In cadrul unei conferințe de 
presă consacrate „complotului 
cuprului", ministrul afacerilor 
interne, Orlando Cantuarias, a 
anunțat hotărîrea guvernului de 
a pedepsi cu asprime, conform 
legilor, persoanele găsite vino
vate. El a exprimat încrederea 
cabinetului că proiectul de lege 
privind naționalizarea zăcămin
telor de cupru va fi în curînd 
adoptat de parlament. Proiectul 
de lege a fost aprobat deja de 
Senat, aflîndu-se în prezent în 
dezbaterea Camerei Deputaților.

PARIS 5 (Agerpres). — 
La Paris, a avut loc cea de- 
a 105-a ședință plenară a 
conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. In 
semn de protest față de ul
timele acțiuni agresive ale 
Statelor Unite și ale regimu
lui saigonez în Indochina, șe
fii delegațiilor Republicii De
mocrate Vietnam și Guver
nului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de Sud nu au luat parte 
la ședință, fiind reprezentați 
de adjuncții lor. Luînd 
cuvîntul, reprezentantul Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu, Nguyen Van Tien, a 
arătat că recentul mesaj al 
președintelui Nixon constitu
ie o dovadă că politica S.U.A 
este îndreptată spre extin
derea și prelungirea războ

iului. La lucrările conferin
ței cvadripartite de la Paris, 
a spus Nguyen Van Tien, 

^partea americană are în con
tinuare o poziție obstrucțio
nistă. La rîndul său, repre
zentantul Republicii Demo
crate Vietnam, Nguyen Minh 
Vy. a condamnat acțiunile 
S.U.A. de escalare a războ
iului în Indochina și a su
bliniat că poporul vietnamez 
este hotărît ca, alături de 
popoarele laoțian și cambod
gian, să continue lupta pî
nă la victoria totală.

PEKIN 5 (Agerpres). — Ai- 
ichiro Fujiyama, președintele 
Ligii deputaților pentru nor
malizarea relațiilor japono-chi- 
neze, care a întreprins o vizită 
în R.P. Chineză, a părăsit Pe
kinul — anunță agenția China 
Nouă.

• ★ •
PHENIAN 5 (Agerpres). — 

La Phenian a sosit o delegație 
a Guvernului Regal de Unita
te Națională ai Cambodgiei, 
condusă de Sarin Chhak, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Frontului Național Unit, 
ministrul afacerilor externe.

• ★ •
VARȘOVIA 5, (Agerpres). — 

In încheierea vizitei pe care 
a făcut-o în Polonia, Albrecht 
Beckel, primarul orașului 
Munster, președintele Comite
tului general al catolicilor vest- 
germani, a fost primit de A- 
dam Willmann, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.P. Polone. Beckel. care s-a

aflat în Polonia la invitația 
Institutului polonez de relații 
internaționale, a vizitat o se
rie de orașe din această țară 
și a ținut conferințe, informea
ză agenția P.A.P.

• ★ •
SOFIA 5 (Agerpres). — Prin- 

tr-o hotărîre a Prezidiului A- 
dunăril Populare a R.P. Bul
garia, Milko Tarabanov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria, a fost 
numit în funcția de prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe.

• ★ •
VASHINGTON 5 (Agerpres) 

— Senatorul Vance Hartke a 
depus joi în Senat un proiect 
de rezoluție prin care se cere 
președintelui Nixon să retragă 
imediat toate forțele militare 
americane din Vietnamul de 
sud, Cambodgia și Laos. „Răz
boiul trebuie să înceteze și el 
trebuie să înceteze acum", a 
declarat senatorul american.

■
■ în Europa

■
■

care a

■
■

■

Valul de aer polar 
cuprins întreaga Europă ne-a 
readus din nou în plină iar
nă. Recordul celei mai scă
zute temperaturi a fost înre
gistrat vineri în Elveția, în 
localitatea Jungfrau, unde 
termometrul a coborît pînă la 
minus 32 de grade. In Olan
da, ceața, care acoperă cea 
mai mare parte a regiunii 
Utrecht, a provocat nume
roase accidente de circulație 
soldate cu morți și răniți. Cît 
privește Austria, o asemenea 
iarnă nu a mai fost din 1890. 
In apropiere de Innsbruck, 
termometrul a coborît 
pînă la minus 21 de 
iar Ia Viena pînă Ia 
15 grade.

Curenții de aer rece
ocolit nici Italia. In centrul

vineri 
grade, 
minus

nu au

peninsulei, în regiunea Mun
ților Abruzzi, termometrul a 
marcat minus 24 de grade, 
iar la Roma minus 6 grade. 
A nins alit la munte cit și 
în numeroase regiuni din su
dul țării. In Apenini, nume
roase sate continuă să fie izo
late datorită căderilor mari 
de zăpadă. In E'ranța, în cea 
mai mare parte a țării, tem
peratura se menține la mi
nus 7 grade. O asemenea 
temperatură a mai fost în
registrată, în această perioa
dă a anului, doar în 1873. 
La Saint-Tropez, stratul de 
zăpadă era vineri la amiază 
de 40 cm. Pagubele mate
riale sînt considerabile. Li
vezile de arbori fructiferi, 
aflate în floare, au căzut 
pradă acestei ierni capricioase.

■
■

■

a

■

- „L’UNITA“ -

0 mare de petrol 
in spatele războiului 

din Indochina
De-a lungul întregului arc 

imens ce pornește de la Golful 
Tailandei pînă la Marea Japo
niei, au fost descoperite zăcă
minte petrolifere a căror im
portanță pare să o fi depășit 
pe cea a zăcămintelor din O- 
rientul Apropiat. Regiunea cea 
mai săracă din lume se dove
dește astfel a fi una dintre 
cele mai bogate, una dintre re
giunile în care interesele im
perialiste cele mai agresive —• 
acelea de a controla sursele de 
energie — se năpustesc cu o 
voracitate egală cu tăcerea aș-

Unite, scrie „Unita", este de 
aproximativ 10 milioane de 
barili pe zi, în timp ce consu
mul cotidian este de circa 15 
milioane de barili, iar cel pre
văzut pentru 1980 — o sca
dență ce se apropie, avînd în 
considerație proporțiile proble
mei, — de 25 milioane de ba
rili, mult mai mult decît s-a 
prevăzut nu mai departe de 
cit cu cîțiva ani în urmă. Și 
toate acestea se întîmplă atun
ci cînd regiunile lumii care au 
furnizat în mod tradițional pe
trol Statelor Unite încep să fie 
mai puțin „sigure11 decît în

Din presa străină

temută asupra întregii proble
me. _

Petrolul din această vasta 
regiune se află într-un lanț 
neîntrerupt de zăcăminte sub
marine. Prospecțiunile sistema
tice au început cu numai cîți
va ani în urmă, dar rezulta
tele au fost impresionante. Pe
trolul este de calitate excelen
tă. cu un conținut de sulf ex
trem de redus. Insula Con Son, 
din largul coastei sud-vietna- 
meze, unde mii de deținuți po
litici trăiesc în condiții sub
umane (în așa-numitele „cuști 
de tigri", plătite de americani) 
este situată deasupra unor a- 
semenea zăcăminte petrolifere, 
întreaga Indonezie este încon
jurată de „aur negru", pluteș
te literalmente pe el. Vorbind 
despre structura geologică a 
zonei submarine menționate, 
un specialist american spunea: 
„Față de depozitele petrolifere 
din largul coastelor sud-estului 
asiatic, cele din Louisiana sea
mănă cu o marcă poștală lipi
tă pe spinarea unui elefant".

Producția actuală a Statelor

trecut: o Americă Latină în 
fierbere și un Orient Apropiat 
în care prețurile amenință să 
crească rapid. In plus, intervi
ne și imposibilitatea de a spori 
producția internă, precum și 
înaltul conținut de sulf al pe
trolului disponibil pînă acum, 
care necesită cheltuieli mai ri
dicate de rafinare. Marile ză
căminte din Alaska nu vor 
mai furniza la sfîrșitul acestui 
deceniu decît 2,5 milioane ba
rili pe zi.

Miza pusă în joc este deci 
clară... Iată, așadar, că în spa
tele agresivității americane re
înnoite în întreaga Indochină 
se află — pe lîngă toate cele
lalte — aurul negru. Confrun
tarea aflată în curs în Asia de 
sud-est capătă astfel noi di
mensiuni. Motivelor agresiunii 
imperialiste li s-a adăugat pe
trolul. un ocean de petrol, apă
rat pînă acum cu peste 10 mili
oane tone de bombe. Cîte bombe 
vor mai fi oare aruncate în 
încercarea de a rezolva una 
dintre crizele fundamentale ale 
Statelor Unite ?“

iSituatia din Indochina
I HANOI 5 (Agerpres). — Un I purtător de cuvint al Minis

terului Afacerilor Externe al IR. D. Vietnam a arătat în- 
tr-o declarație că, în zilele 

Ide 1 și 2 martie, avioane a- 
mericane au bombardat și 
mitraliat mai multe locali- 

Ități populate din provinciile
Quang Hinh și Ha Tinh, pre- 

Icum și din regiunea Vinh
Linh.

I Ministerul afacerilor exter
ne al It. D. Vietnam denun
ță cu hotărîre aceste acte 
de război și cere Statelor U- 
nite .«ă-și înceteze definitiv 
toate acțiunile care lezează 
suveranitatea și securitatea IR. P. Vietnam. Spațiul ae
rian, teritoriul și apele teri- 

Itoriale ale Republicii Demo
crate Vietnam sînt inviola- 

Ibile, afirmă declarația. Po
poral vietnamez este hotărît 
să pedepsească orice act al

I imperialiștilor americani care 
violează acest drept națio
nal sacru al R. D. Vietnam.
*

★

HANOI 5 (Agerpres). — 
Agenția VNA anunță că uni
tăți antiaeriene din provin
cia Quang Binh au doborît 
un avion american care pă
trunsese în spațiul aerian al 
acestei provincii. Pînă în pre
zent în Vietnamul de nord 
au fost doborî te 3 376 avioa
ne americane.

Aceeași agenție informea
ză că în zilele de 19, 20 și 
23 februarie unități de arti
lerie din provinciile Nghe 
An, Quang Binh și din Insu
la Con Co au scufundat sau 
avariat trei nave inamice

care violaseră apele terito
riale ale R. D. Vietnam.

★
PNOM PENH 5 (Agerpres). 

Forțele de rezistență popu
lară cambodgiene au ocupat 
din nou, pe o porțiune de 20 
de kilometri, șoseaua nr. 4, I 
care leagă portul Kompong 
Som de Pnom Penh. Patrio- | 
ții au atacat și incendiat pa- ■ 
tru importante posturi de | 
gardă de pe această șosea, î 
între localitățile Tuk Sap, Ia j 
20 km de Kompong Som, și 
Veal Renh, obligînd soldații 
inamici să se retragă.

Datorită ocupării parțiale 
a șoselei nr. 4 de către for
țele de rezistență, unitățile ■ 
trimise de la Pnom Penh 
pentru a întări apărarea por
tului Kompong Som au fost 
blocate în apropierea locali- i 
tății Veal Renh — a anun- I 
țan un purtător de cuvînt | 
militar al administrației Lon ■ 
Noi.

In cursul nopții de joi spre 
vineri, patrioții au bombar
dat cu rachete și mortiere I 
pozițiile inamice situate la I 
28 km sud-est și 22 km sud- 
vest de capitală și au atacat. ■ 
pentru a treia oară, unitățile I 
staționate în zona de apărare 
a rafinăriei de’ la Kompong 
Som.

Un purtător de cuvînt al 
administrației de la Pnom 
Penh a recunoscut că orașul I 
Kratie se află în continuare I 
sub controlul forțelor de re
zistență populară. Această 
capitală provincială este o- 
cupată de către patrioți din 1 
luna iunie.
_____ ___ J

In Camera Deputaților 
din Italia au luat sfîrșit, joi 
seara, dezbaterile asupra decla
rației primului ministru. Emi
lio Colombo, privind situația 
creată după retragerea din gu
vernul de centru-stînga a re
prezentanților Partidului Repu
blican.

Moțiunea de încredere în 
guvern a fost adoptată cu 346 
voturi, contra 235 și două ab
țineri.

După cum informează 
ziarul „Kurier Polski", la Lon
dra se desfășoară tratative an- 
glo-polone privind încheierea 
unui acord comercial pe termen 
lung. După cum informează zi
arul. în 1970 Polonia a achi
ziționat din Marea Britanie 
mărfuri în valoare de 720 mi
lioane zloți valută și a expor
tat produse a căror valoare se 
cifrează la 604 milioane zloți 
valută.

Bilanțul luptelor care au 
avut loc în Republica Populară 
și Democratică Yemen în luna 
februarie, între forțele popu
lare și rezidenții sud-yememți 
în exil, care au pătruns pe te
ritoriul țării, este de circa 200 
de morți și răniți — a anunțat 
ministrul informațiilor în gu
vernul de la Aden, Abdallah 
Al Houmeyri. El a precizat că 

, forțele populare au ucis 175 de 
persoane din rîndul inamicului 
și au capturat alte 50.

DILEFIA SST-EIE
De citeva zile în Congre

sul american s-a redeschis 
„bătălia verbală" dintre par
tizanii și adversarii proiec
tului avionului supersonic a- 
merican de transport „Boe
ing SST".

Refuzat de fostul președinte 
Johnson, susținut cu insisten
ță de Richard Nixon, SST-ul 
reprezintă un adevărat „măr 
al discordiei" in Congres, in 
problemele legate de indus
tria aviatică americană, Dez
baterile de pînă acum nu au 
reușit să formeze o unanimi
tate de păreri in ceea ce 
privește oportunitatea con
struirii lui, fie din cauza cos
tului prea ridicat (numai pre
țul prototipului se ridică o- 
ficial la 1,3 miliarde dolari, 
iar, după unii la 4—5 mili
arde, sumă care, potrivit u- 
nor senatori, „ar trebui chel
tuită mai degrabă pentru sa
tisfacerea unor necesități so
ciale ale țării"), fie din cau
za nerezolvării unor proble
me tehnice care ar putea a-

fecta grav echilibrul ecologic 
și climatologic. Adversarii din 
Senat ai proiectului au refu
zat anul trecut alocarea su
mei suplimentare de 290 mi
lioane dolari, necesară conti
nuării proiectului, deși parti
zanii acestuia în Camera Re
prezentanților votaseră în fa
voarea unor credite puțin am
putate, cerute de Casa Albă. 
Potrivit prevederilor consti
tuționale, O comisie mixtă a 
celor două Camere a ajuns 
la o soluție de compromis, 
aprobind suma de 210 mili
oane dolari, dar și 
grevată de hotărîrea 
lui de a readuce în 
problema finanțării pe mai 
departe a proiectului, pînă la 
30 martie 1971.

Reluate acum, dezbaterile 
au debutat furtunos: Minis
trul transporturilor, John 
Volpe, a criticat violent în 
Comisia Camerei Reprezen
tanților pentru alocații, pe 
„cei care nu înțeleg că cei 
854 milioane dolari investiți

aceasta 
Senatu- 
discuție

® Corespondentul Agerpres. 
Al. Pintea, transmite: Dumi
tru Turcuș, ambasadorul Ro
mâniei la Budapesta, a vizitat 
cooperativa agricolă „Prietenia 
ungaro-română" din comuna 
Cserkeszolo, județul Szolnok. 
Cu acest prilej, el a înmînat 
conducerii cooperativei un dar 
din partea cooperativei agrico
le de producție „Prietenia ro- 
mâno-ungară" din comuna Os
trov, județul Constanța.

O Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Secretariatului C.C. 
al Partidului Comunist din Cuba, 
ministru de stat, a primit la 
sediul Comitetului Central pe 
delegații Ia Conferința directo
rilor serviciilor de meteorolo
gie din unele țări socialiste, în
tre care și Dumitru Bacinschi, 
director adjunct al Institutului 
de Meteorologie și Hidrologie 
din București.

• „Revista Diplomatica" a 
publicat un fascicul dedicat 
Republicii Socialiste România. 
Sînt prezentate aspecte semni
ficative ale politicii interne și 
externe ale țării noastre și ale 
relațiilor româno-italiene. De 
asemnea, sînt inserate o serie 
de date și cifre în legătură cu 
principalele ramuri industriale, 
schimburile economice ale Ro
mâniei, organizarea comerțului 
exterior și altele. Revista con
ține și un număr mare de fo
tografii înfățișînd imagini din 
diferite domenii de activitate 
din țara noastră.

Valul de frig polar, care 
a cuprins o mare parte a Eu
ropei la sfîrșitul săptămînii 
trecute, nu pare să-și reducă 
intensitatea în Italia, termome
trul coborînd în centrul pe
ninsulei la valori deosebit de 
scăzute. In zona Munților A- 
bruzzi. în apropierea orașului 
Aquila, s-a înregistrat o tem
peratură de minus 24 grade, 
iar la Roma minus 6 grade. 
A nins atît la munte cît și în 
numeroase regiuni din sud, 
pînă la Palermo.

Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului, care-și des
fășoară lucrările la Geneva, a 
votat joi în unanimitate un 
document care recomandă eli
minarea discriminării rasiale 
din domeniile politic, econo
mic și social.

Recomandarea comisiei se 
referă în mod deosebit la Re
publica Sud-Africană și la alte 
teritorii și țări din Africa aus
trală.

In cursul zilei de joi, în 
R.D. Germană a nins abundent 
informează agenția A.D.N. Pe 
litoralul baltic al țării, îndeo
sebi pe insula Ruegen, depu
nerile de zăpadă au creat per
turbați! în circulație.

Prin temperaturile scăzute, 
de pînă la minus 19 grade, 
ziua de joi s-a înscris ca cel 
mai rece 4 martie înregistrat 
pe aceste meleaguri din anul 
1893.

Aldo Moro vizitează Israelul
TEL AVIV 5 (Agerpres). — 

Ministrul italian al afacerilor 
externe. Aldo Moro, a sosit 
joi după-amiază la Tel Aviv, 
într-o vizită oficială de cinci 
zile.

La aeroport, Aldo Moro a 
făcut o declarație în care a 
arătat că nu a venit în calita
te de mediator, dar că doreș
te să contribuie la eforturile 
consacrate soluționării pașnice 
a crizei din această regiune. 
„Linia politică a Italiei a fost

de a se acționa în cadrul Na
țiunilor Unite, iată de ce ne 
pronunțăm, în mod firesc, pen
tru misiunea Jarring" — a 
spus Aldo Moro.

El a amintit, în același timp, 
că în cursul convorbirilor pe 
care le-a avut recent în capi
tala Republicii Arabe Unite, 
a constatat „o reală dorință 
de pace, atît din partea pre
ședintelui Anwar Sadat, cît și 
a celorlalți conducători egip
teni".

RĂPIRE
ANKARA 5 (Agerpres). — 

Patru militari aparținînd 
forțelor aeriene americane 
dizlocate la o bază din Tur
cia au fost răpiți de persoa
ne neindentificate și duși 
într-o direcție necunoscută, 
anunță agenția U.P.I. Mai 
tîrziu, răpitorii au adresat o 
scrisoare agenției de presă 
„Anatolia" în care au cerut 
guvernului american suma 
de 400 000 dolari pentru eli

berarea militarilor. Ei au a- 
nunțat că ostaticii vor fi u- 
ciși, dacă răscumpărarea nu 
va fi plătită în termen de 38 
de ore. Avertismentul urma 
să expire vineri, la ora 16,00 
(G.M.T.), dar termenul a fost 
prelungit pînă sîmbătă la 
ora 04,00 (G.M.T.).

Intr-un comunicat publicat 
joi seara, Ministerul Aface
rilor Interne al Turciei a 
declarat că unul din parti-

cipanții la această răpire a 
fost arestat.

In legătură cu acest in
cident. William Handley, 
ambasadorul S.U.A la An
kara. a înaintat guvernului 
turc un demers în care a 
exprimat „neliniștea guver
nului său față de soarta ce
lor patru militari americani 
și hotărîrea sa de a face to
tul pentru obținerea e’iberă- 
rii lor".

Onassis a fost respins
BELFAST 5 (Agerpres). — 

Armatorul grec Aristoteles 
Onassis nu a reușit să-și asi
gure controlul asupra șantie
relor navale „Hartland and 
Wolff" din Belfast, unele din
tre cele mai mari din Ma
rea Britanie, s-a anunțat ofi
cial. Intr-adevăr, ministrul 
nord-irlandez al comerțului, 
Roy Bradford, a informat 
parlamentul că oferta lui 
Onassis de a cumpăra șantie
rele „Hartland and Wolff" a 
fost respinsă, ele urmînd să 
rămînă mai departe sub ac
tuala conducere.

Componența echipaju
lui lui „Apollo-16“

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — N.A.S.A. a anunțat 
componența echipajului na
vei spațiale „Apollo-16" care 
urmează să fie lansată în 
martie 1972 în direcția Lunii. 
Comandant al misiunii a fost 
numit căpitanul de marină 
John Young, în vîrstă de 40 
ani, care se va afla astfel la 
al patrulea zbor spațial. Tho
mas Mattingly, pilotul ghi
nionist al cabinei de coman
dă al navei „Apollo-13“ (care 
a fost înlocuit cu numai cî- 
teva zile înainte de lansare, 
deoarece a contractat rubeo- 
lă), va avea de data aceasta 
prilejul să evolueze solitar 
în jurul Selenei, în timp ce 
pilotul modulului lunar, loco
tenentul colonel de aviație, 
Charles Duke, care va primi 
„botezul" spațial va deveni, 
după Young, al 10-lea ameri
can ce va pune piciorul pe 
Lună.

Ah, constructorii !
BELO HORIZONTE 5 (A- 

gerpres). — Pavilionul afl^t 
în construcție, unde urma să 
se deschidă expoziția Game- 
leira din capitala statului 
brazilian Minas Gerais — 
Belo Horizonte, s-a prăbușit 
prinzînd sub dărîmături 65 
de muncitori, care și-au pier
dut viața. Potrivit unui ra
port oficial, accidentul a avut 
loc ca urmare a unor defi
ciențe de construcție.

Nu se mai rezervă ’ 
locuri...

PARIS 5 (Agerpres). — 
Compania aeriană „Pan Ame
rican Airways" a anunțat că 
a hotărît să suspende rezer
vările de locuri pentru ex
cursii... pe Lună. Pentru mo
ment, cele 90 000 de cereri 
sînt suficiente, consideră 
compania. Prima cerere de 
rezervare a unui bilet dus- 
întors pe ruta Pămînt—Lună 
a fost formulată în 1964 de 
un ziarist austriac.

. n
pînă în prezent de contribua
bili, nu trebuie risipiți" și că 
„realizarea proiectului SST 
va crea în următorii 15 ani 
150 000 de noi locuri de mun
că". John Volpe a reluat ast
fel afirmațiile președintelui 
Nixon, ce calificase votul Se
natului de sistare a nrogra-

TERNA
mului de construire a avio
nului supersonic drept „o gra
vă greșeală", care „în viito
rii ani va da o lovitură mor
tală industriei aerospațiale 
naționale". Cu același prilej, 
președintele sublimase că 
„suma de 278 milioane dolari, 
pe care guvernul ar urma 
să o plătească cu titlu de des
păgubiri pentru rezilierea 
contractelor, este doar cu pu
țin mai mică decît cea soli
citată de administrație (290

SAE A NE
milioane dolari) necesară con
tinuării programului.

Adversarii-- proiectului nu 
au rămas impresionați de as
prul rechizitoriu al ministru
lui transporturilor, manifes- 
tîndu-și din nou îngrijorarea. 
Zburînd cu o viteză de 2 900 
km pe oră — spun ei — la 
o altitudine de aproape 
20 000 metri, cu un enorm 
consum de combustibil, SST-ul 
ar putea produce o accele
rare a poluării straturilor 
rarefiate ale atmosferei. Ele
mentele lichide, evacuate prin 
arderea incompletă a com
bustibilului ar descompune o 
mare cantitate de ozon — e- 
lement ce formează un strat 
protector al Pămîntului, ab
sorbind o mare parte a ra
zelor ultraviolete. In plus, 
„bangul sonic", (unda de șoc 
provocată de avion) va fi 
mult mai puternic decît cel 
produs, in prezent, de o sută 
de reactoare de tipul „Boe
ing 707" care ar decola simul
tan. O viitoare flotă aeriană
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de aparate SST, cit 
experții că vor fi 
in perioada 1978—

de 500 
socotesc 
produse 
1990, ar urma să producă, 
in Europa și S.U.A., pe o 
distanță de o sută de mile 
lățime, o zonă a „distrugerii 
sonice", cu efecte catastro
fale, îndeosebi asupra florei 
și faunei Oceanului Atlantic.

Așa stind lucrurile, în si
tuația în care nici una dintre 
părți nu se arată dispusă să 
renunțe la actualele poziții, 
observatorii se întreabă dacă 
SST-ul conceput ca o replică 
americană la avioanele fran- 
co-britanic „Concorde" și so
vietic „TU-144", nu se va afla, 
cumva, în postura unei „săr
mane rațe" (comparația face 
parte, firește, din arsenalul 
verbal al adversarilor), care 
devenită prea „grea" din cau
za dolarilor înghițiți, va ră- 
mîne la sol privind cu nos
talgie la suratele sale aflate 
in plin zbor.

Au fost inculpați
WASHINGTON 5 (Ager

pres). — Președintele sindi
catului minerilor americani 
(UMW), Tony Boyle, a fost 
inculpat oficial de către un 
mare juriu federal sub acu
zația de conspirație, delapi
dare de fonduri sindicale și 
contribuție ilegală la campa
nia electorală din 1968 a fos
tului vicepreședinte al S.U.A., 
Hubert Humphrey. împreună 
cu Boyle au fost inculpate 
încă două oficialități ale sin
dicatului — George Owens, 
secretar-trezorier, și James 
Kmetz. In acuzație se arată 
că cei trei au deturnat 49 250 
dolari din fondurile sindi
cale, din care o sumă de 
30 000 dolari a fost pusă la 
dispoziția lui Humphrey.

S-au ciocnit...

Leonard MEHEDINȚI

PARIS 5 (Agerpres). — 
Două avioane militare fran
ceze de tipul Mirage s-au 
ciocnit în aer și s-au pră
bușit în apropierea localității 
Digne din sudul țării. Piloții 
ambelor aparate s-au salvat 
sărind cu parașutele, dar unul 
dintre ei a suferit arsuri 
grave.
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