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Convorbiri oficiale

Colectivul Exploatării Aliniere Uricani și-a încheiat sar
cina trimestrială la producția de cărbune, păstrînd în toate 
cele trei luni primul loc în întrecerea cu celelalte mine din 
bazin.

Rezultatul obținut a fost pregătit încă din anul trecut 
cină s-au creat condițiile optime de trecere în subteran la 
programul de lucru in schimburi de 6 ore. încă la începu
tul semestrului II al anului trecut s-au intensificat lucrările 
de pregătire, ceea ce a permis intrarea în exploatare in 
cursul primului trimestru a.c. a două abataje cameră la sectorul 
I și a două abataje cu front lung la sectorul III (unul susți
nut metalic în lungime de 140 ml). La sectorul II s-a înlo
cuit exploatarea a două abataje cameră prin abataje cu 
front lung. De asemenea s-a realizat concentrarea trans
portului la orizontul 500 pe magistrala Est-Vest din pilierul 

Jiului, obținîndu-se creșterea coeficientului de rulaj al 
parcului de vagonete din dotare, condiție obligatorie pentru 
buna deservire a formațiilor de lucru.

O mare contribuție la onorarea suplimentară a sarci
nii trimestriale pe ansamblul exploatării cu peste 2 000 
tone de cărbune a dat-o colectivul fruntaș pe exploatare — 
cel al sectorului II. care a realizat ritmic depășiri de plan 
în cele trei luni din trimestru, urmat îndeaproape de cel 
al sectorului l ale cărui realizări au avut o evoluție mereu 
ascendentă de la începutul anului și pînă acum.

A. HOFFMAN

Un cîntec
pentru inimă

vi s-a spus că cu șchim- 
mai slab, cu ala merge... 
să-l cunosc însfîrșit, să-l 

în carne și oase, dar,

— Păi,
Ou' care-i

Venisem 
vad cum e, 
ghinion! plecase cu o jumătate de 
ora mai înainte în schimbul al 
doilea...

Soția lui Cristian Pompeiu își aș
tepta fetele să vină de la școală, 
așa că nu i-a displăcut prilejul u- 
nei destăinuiri :

„...Poate așa cîteodată, cînd a 
fost cumva băut să fii luat vreuna 
mai ușoară, da' nici o înjurătură 
mai serioasă n-am primit în unșpe

el n-ar înțălege, aș încerca sa-l fac 
să-nțăleagă... N-a fost nevoie să pun 
pe dacă ăsta nici între gînduri, cel 
puțin... Și-a rupt fetița o dală mi
na, era în clasa întîia, a sărit peste 
un gard și-o căzut, l-am înlîlnit cu 
ca-n brațe, fujind îngrijorat cătră 
spital, il frămlnla, plînja aproape... 
Ca mamă nu pot să uit... Dacă o 
trebuit să rămîna peste șut m-o 
anunțat cumva: „sînt la orizont 
aicia, nu trebuie să te-ngri]orczi...“ 
întotdeauna face ca sa șl iu de soarta 
lui... Ca soție, ce >ot să zic ? Peiu 
•— îl cheamă care-cum, da' cei mai

Vineri. 31 martie, la Palatul 
Poporului din Khartum, au a- 
vut loc convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Democratice 
Sudan, general maior Gaafar 
Mohammed Numeiry.

Au participat Ia convorbiri 
din partea română: Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului

exterior, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologici, Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, Constan
tin Mitea, consilieri ai președin
telui, Gheorghe Șerbănescu, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al României în Sudan, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Din partea sudaneză : dr. Os
man Abu Al-Gasim, ministrul

cooperării și dezvoltării rurale, 
Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei, Mahdi Musta
fa, ministrul de stat la Preșe
dinția republicii, Fakhradin Mo
hammad, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ahmed Ab
del Rahman Al-Akib, ministrul 
industriei și minelor. Suleiman 
Babikes, ambasador, Mohammad 
Abdel Majid Ahmed, secretar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui.

o o
imsi

de fa'untaș în
ărirea

Președintele Consiliului 
Nicolae Ceausescu, îm

de Stat,
preuna cu

Instantaneu mineresc
ani de trai laolaltă... Fetița înaltă 
(mi-o arată pe o fotografie înră
mată) c numai a mea, ceastălaltă, 
mai scundă, e numai a lui... Așa 
ne-am adunat sub același coperiș... 
Da' asta nu s-a cunoscut niciodată, 
nu știu cum să vă zic ca să înțe
legeți, sini copiii noștri atît unu cît 
și altu...

O clipă, tulbureală ciudată, urcă-n 
seninul ochilor poate din sîngele 
răscolit de amintiri și o apleacă 
peste imaginea florii crescută din 
ea... „Nu i-a dat nici o palmă, 
nici o vorbă — nici atîta —, ca 
ea să simtă că nu-i tăticii' ei... Că 
fata știe tot, da' să simte ca Ungă 
lin lată bun și sufletește, nu mă 
pot plînje... Și n-aș fi-ndurat altfel... 
Da’ și fetița-i un copil ascultător, 
se poartă așa ca să fie iubită... Dacă

miciți așa-i spun 
poate sa nu lucre 
auzii pc nici unu' 
nu vrea sa tragă...

Inii exprim dorința {intre timp 
fata „numai a lui** a sosit de la 
școala) că vreau să ascult cîntecele 
care-i plac lui Pompeiic cel mai 
mult, pe acelea îngînate mai des la 
petreceri... Picupicl dă năvală sonoră 
cu „Săracă copilărie / O fost și n-o 
să mai fie...** și cu „Crișuie, Mu- 
rașule, măi... Decît mindra să se-ne- 
cc I Mai bine M urăști sece..**

...Pe rotirea discului mi-am arun
cat un gînd ales pentru cel aflat 
atunci sub pamînt și am visat pu
țin la vremea cînd —- poate — 
Cristian Pompciu va doini „de dor 
și de jele** și pentru inima mea.

T. MORAR

dacă ar căuta, 
re loc, dar n-am 
că fușerește, că

Printre măsurile organizate 
de comitetul executiv al consi
liului popular orășenesc Lupeni, 
menite să impulsioneze desfă
șurarea acțiunilor patriotice ale 
cetățenilor pentru înfrumuseța
rea localității se numără și de
cernarea insignelor de fruntaș 
în gospodărirea orașelor.

Astfel, în cadrul sesiunii ex
traordinare care a avut loc 
marți după-amiază, în prezența 
tovarășilor Wilhelm Neag, prim- 
sccretar al comitetului orășenesc 
de partid Lupeni și Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal Petro
șani s-au înmînat insignele de 
fruntaș în gospodărirea orașe
lor unui număr de 51 de depu- 
tați și cetățeni care au obținut 
rezultate deosebite în acțiunea 
de înfrumusețare a cartierelor 
în cursul anului trecui

Dintre cei distinși cu acest 
prilej, amintim pe deputății : 
Maria Stoicoiu, Augustin Na- 
pău, Wiliam Szuder, Francisc Va- 
silțum, Aron Cristea, Dumitra 
Cîmpeanu, Iosif Motoc, Irina 
Naprodean și cetățenii Gheor- 
gîie Veser, Petru Gros, Ioan 
Raczek, Simion Ceteraș ș.a. 
Mulțumind organelor locale dc 
partid și de stat pentru acorda
rea insignelor în 'semn de pre
țuire a muncii depuse, cei pre- 
zenți la sesiunea consiliului 
popular s-au angajat să depună 
în continuare toate eforturile 
pentru ridicarea gradului este
tic și urbanistic al orașului Lu
peni, participînd cu toată ener
gia la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite pentru anul 1972.

Vineri
Consiliului
Ccaușescu,

la

președintele Gaafar Numeiry 
plecat spre localitatea Damazin 
si rezervația natura lă Dinder

>

amiază, președintele 
de Stat, Nicolae 

împreună cu președintele
A

>
Gaafar Numeiry au plecat spre lo
calitatea Damazin, de 
continuat călătoria spre 
naturală Dinder.

unde și-au 
rezervația

Cei doi șefi de stat sînt însoțiți 
de personalități române și suda
neze.

Intîlnirea tovarășului Ion Pătan
> >

economiei Sudanului,
Moneim Mansour

Vineri după-amiază, tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste Ro-

mânia, a avut o întîlnire de lucru 
cu Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei Sudanului.

Au lost discutate probleme legate

înțelegeri pri- 
omică și tch-

A urel Cristea de la 
Aninoasa are motive să 
din șut zîmbind.
FOTO : Ion LEONARD

veți putea citi

Instruire a
pentru directorilor

exploatările miniere căminelor

ÎN ZIARUL NOSTRU DE DUMINICĂ

de perfectarea unor
vina cooperarea economica și teti- 
nică, precum și schimburile de măr
furi pe anul în curs.

I

Cu planul mereu depășit 
și-n aceste luni ale Iui ’72, 
cunoscutul miner șef de bri- 

mina 
iasă

® Un interviu abordînd proble
me ale aprovizionării de sezon în co
merț.

@ Reportaj pe glob : „In insula 
lui Robinson Crusoe" (serial —I).

® Ziarul publică un articol pe te
ma metodelor folosite în activitatea 
culturală de masă pentru creșterea 
eficienței acesteia.

® Avancronică sportivă.

® Pagina „MAGAZIN".
® In ziar veți putea de asemenea 

citi rubricile : „Aflăm de la organele 
de ordine", „Informații utilitare".

® Pagina a 4-a vă stă la dispozi
ție cu cele mai proaspete știri și re 
portaje, comentarii, note, telegrame 
de ultimă oră din viața internă și 
internațională.

culturaleColectivul lotului Vulcan al între
prinderii clectro-montaj Sibiu a pre
dat în cursul lunii încheiate o linie 
nouă de 15 K.V pe porțiune dublu 
circuit, între Petrila și Aninoasa cu 
racorduri la Dîlja. Finalizarea lu
crării a însemnat un pas deosebit, 
ea rcprezcntînd cca. 1/3 din valoa
rea de plan a unui an.

Lucrarea a presupus identilicarea 
poziționării fazelor pe stîlpii de la 
intrări, ieșiri și transpoziții, operație 
dificilă executată prin contribuția 
inginerului Mirko Csurovschi. 
maistrului Ion Tcodorescu

lalți oameni ai muncii, temei
nice convingeri comuniste, re
voluționare, de a-i forma ca 
luptători politici, de a-i mobi
liza la înfăptuirea politicii par
tidului — comitetul de partid 
al uzinei a sprijinit organele și 
organizațiile de bază în desfășu
rarea învățămîntului de partid, 
în înlăturarea manifestărilor de 
formalism, superficialitate față 
de studiu.

Anul acesta a fost adus un 
element nou în desfășurarea în
vățămîntului, și anume, cursuri
le au fost organizate pe orga
nizații de bază și cuprind 
comuniști din organizația res
pectivă precum Și alți oameni 
ai muncii din raza de activita
te a acesteia. In acest fel a cres
cut considerabil răspunderea 
organizațiilor de partid pentru 
modul în care decurge activita
tea consacrată ridicării nivelu
lui politic-ideologic al tutu
ror oamenilor muncii, asigurîn- 
du-se condiții mai propice pen
tru exercitarea controlului asu- 

preocupării membrilor de

chipei conduse de Gheorghe Streinii. 
A fost de asemenea o conlucrare 
fructuoasă a lotului Vulcan cu 
C.D.E.E. Petroșani, I.R.E. Deva, 
Centrul de înaltă tensiune Petro
șani și laboratorul P.R.A.M. al în
treprinderii clectro-montaj Sibiu.

Pe de altă parte, pc lingă reali
zarea unei alimentări sigure a mi
nelor Dîlja și Aninoasa, se remar
că apropierea liniei dc mina Live- 
zeni, creîndu-se în perspectivă po
sibilitatea racordării și asigurării 
energiei necesare acestei exploatări 
în plină dezvoltare.

partid pentru pregătirea lor po
litică. Totodată se acordă un a- 
jutor substanțial tuturor celor 
care frecventează. diferite 
cursuri. Este indiscutabil că 
funcționînd potrivit unei aseme
nea concepții, învățămîntul de 
partid și-a sporit forța sa edu
cativă, iar organizațiile de ba
ză izbutesc să conducă îndea-

In concepția partidului nos
tru învățămînjul de partid con
stituie un puternic instrument 
de făurire și modelare a con
științei oamenilor, de propaga
ră a politicii sale, de mobilizare 
a comuniștilor la o activitate sus
ținută pe tărîm politic, econo
mic, social și obștesc.

Una din problemele care 
preocupă îndeaproape comite
tul de partid al U.U.M.P. este 
sporirea eficienței învățămîntu
lui de partid, a capacității sale 
de a sluji politicii și ideologici 
partidului, forței de înrîurire a 
conștiinței maselor. Preocupări
le dovedite în această direcție 
s-au materializat într-o largă 
cuprindere a membrilor de par
tid în diferite cursuri — peste 
1)8 °/o, comparativ cu 9Q°/o în a- 
nul trecut — ca și în accentua
rea caracterului formativ al 
studiului.

Pentru a asigura învățămîn
tului de partid un caracter mi
litant, o eficiență sporită — 
aceea de a sădi în conștiința 
membrilor de partid, a celor-

Petru BALAN 
activist. Cabinetul municipal 

de partid

Campania de împăduririPENTRU ZILELE DE 3 ȘI 4 APRILIE
SECȚIA ECONOMIE
Luni 3 aprilie, ora 17 — a-

nul II și III
SECȚIA FILOZOFIE
Cursurile pentru toate secțiile au loc în sălile 

Cabinetului municipal de partid.

Marți 4 aprilie, ora 18 — a- 
nul II și III

SECȚIA ETICA
Marți 4 aprilie, ora 18 — a- 

nul III.

(Continuare în pag. a 3-a)

COMOARA

M. BUJOR
La plantații de primăvară

Programul Universității serale 
de marxism-leninism

ÎN ZIARUL 
DE AZI:

(IN PAGINA

Agendă juridică 
Cu scrisoarea dv. în 
față
SPORT
Informații utilitare
(ÎN PAGINA A 3-A)

încheierea vizitei în 
Statele Unite ale A- 
mericii a delegației 
Consiliului Econo
mic al Republicii 
Socialiste România, 
condusă de tovară
șul Manea Mănescu 
Faptul divers 
glob 
(IN PAGINA A

ÎN PLINA DESFĂȘURARE
9

silvicultorii și-au creat con
diții ca pc toate șantierele 
munca de plantare propriu- 
zisă să se desfășoare acum 
cu rezultate bune, mai ales 
în ceea ce privește încadra
rea în timpul prevăzut pen
tru efectuare și calitatea lu
crărilor.

Declanșarea campaniei din 
acest an a fost marcată în 
cadrul Ocolului silvic Petro
șani de plantarea primilor 
puieți în perimetrul șantieru
lui Taia, sub îndrumarea

Deși capriciile vremii din 
luna martie au împiedicat în
trucâtva desfășurarea ci in 
ritmul preconizat de silvicul
tori, campania de împăduriri 
din această primăvară a în
ceput lotuși și se desfășoară 
din plin pe toate șantierele 
Ocolului silvic Petroșani. Fo
losind zilele neprielnice plan
tatului clin prima parte a 
lunii martie pentru efectua
rea unor lucrări de pregăti
re, cum ar fi : aducerea și 
depozitarea în condiții cores
punzătoare a puieților, re- 
condiționarea și completarea 
inventarului de unelte, cu
rățirea de tufe a terenurilor.

T. ȚÂȚĂRCA

(Continuare în pag. a 3-a)

M ier cur i după-amiază, a avut 
loc o instruire a directorilor că
minelor culturale din Valea Jiu
lui la care a participat tovarășul 
Petre Stoican, președintele Comi
tetului pentru cultură și educație 
socialistă al județului Hunedoara. 
Au fost dezbătute sarcinile așe
zămintelor de cultură pentru vi
itor.

Autobuzul ne apropia de Petroșani. Stăm, intimplător, 
alături unul de altul... Și, ca să treacă mai repede timpul, 
am intrat în vorbă. Ea părea uluitor de tînără, nu-i dam nici 
18 ani, în realitate avea... nu știu exact cît, oricum V. M. 
era căsătorită de cinci primăveri, profilu-i distins era aureo
lat de văpaia frumoasă a dimineții. Mi se părea că e cumva 
frământată, nerăbdătoare... S-a destăinuit, intr-un tîrziu : 
„Mi-e dor de casă, de copil, de soț..." „De cînd nu i-ați mai 
văzut ?", am îndrăznit. „De ieri..." „De ieri ?“, mi-a scăpat 
o uimire. „De ce ?!?... E ceva firesc/..." Și a adăugat cam 
așa că totu-i ca o sferă de văpaie moale, mingîietoare la care 
dacă mereu supraveghezi, mereu stai de pază, nu i se poate

G

I
*

ț
ț

micșora arderea. „Ne înțelegem, av lere
altul, doar de asta ne-am unit viețile... Mai sînt și umbre ? 
Dacă ești curat, ele nu rezistă... Numai așa concepem totul... 
Că doar n-o să împărățim cît lumea peste pămînt..."

Se spune în popor că demult-demult, pe locurile unde 
‘"s-ar fi ascuns comori, aerul era străbătut de flăcări tremu

rătoare, albastre-verzui. Șuvițele de foc jucau și se îm
pleteau deasupra, într-o chemare ispititoare, dar numai în 
nopțile cu luna într-o anumită fază, între anumite stele 
scăldindu-și lumina. Zice-se că cel ce se încumeta să smul
gă pămîntului o asemenea comoară trebuia să aibă auzul 
nemaipomenit de ascuțit și în timp ce săpa să păstreze în 
crucea nopții, la semnul văzut, o mare tăcere, să vegheze 
ca nimic să nu tulbure pacea jur-împrejurului. Nici un 
zgomot, nici o mișcare care să sfișie liniștea. Iar în clipa 

vasul burdușit cu aur 
„ . să-și dezbrace iute- 

cămașa și să acopere comoara ca o pavăză. In caz con- 
bogăția apropiată se scufunda din nou. o înghițeau 

mai putea Ii găsită de-ai fi săpat ani și

mult așteptată a atingerii uneltei de 
sau cu diamante căutătorul era obligat 
iute 
trar, 
adincurile și nu 
ani...

Veghe și pavăză. Să știi s-o păzești și
trezi... Desprins din coaja fabulosului, miezul poate fi luat 
drept o torță care să-ți conducă pății.

:ă știi s-o păs-
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„Este vinovată Corina
— MARGUVALH —
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P e compozitorul 
George Grigoriu 
l-am îiuilnit în

fiecare din cele trei zile 
ale l estivalului de muzi
ca ușoară „Cîntecul adîn
cului" dar n-a fost prea 
ușor să realizăm un in
terviu cu dînsul. In ul
tima seară, după festivi
tatea de premiere, solici- 
tanți de autografe îl a- 
saltau, întrebările îl țin
teau din toate părțile la 
Intim-clubul Casei de cul
tură din Petroșani; era 
așteptat de mulfi iar tim
pul de plecare spre tren 
se apropia (fapt ce dădea 
noi elanuri celor care-l 
înconjurau). To,uși, mereu 
întrerupta noastră conver
sație, a ajuns la bun 
s/îrșit.

■[

[ 
D

— Maestre George Gri
goriu, sînteți un compo
zitor jixat definitiv în 
conștiința publicului și în 
muzica ușoară româneas
că. La emisiunile de ra
dio și televiziune vi se 
transmit cu consecvență 
melodiile, fapt ce arată 
prestigiul și valoarea lor 
muzicală. Compuneți mult, 
dar și interpretați — cine 
nu cunoaște Trio-ul Gri
goriu l Și, în această du
blă calitate, vă întreb: 
ce este de fapt muzica 
ușoară ? Cum îi explicați 
fascinanta penetrație în

oamenii care fredonează, 
murmură sau fluieră mat 
ales melodii din acest 
gen ?

— Fascinația muzicii u- 
șoaic c o urmare firească 
a accesibilității ei melo
dice, condiție sine-qua-non 
a acestei arte muzicale. 
Totodată și componentele 
ei. printre altele de di
vertisment, face ca ea să 
he primită cu zâmbetul 
pe buze. Din nefericire, 
de multe ori fără rezer
ve, fapt ce duce la unele 
insuccese sau realizări ne- 
artistice. Acest fapt a năs
cut și critica de’ specia
litate, a cărei menire e 
să orienteze nu numai 
creația în general, ci și 
gustul publicului...

— Deci mai are și o 
valoare educativă ?

— Pe lîngă toate aces
tea, devenind un fenomen 
artistic ce se înscrie în 
contextul vieții sociale, i 
se cer lucruri în plus față 
de anii trecuți. Aș numi 
caracterul ei educativ în 
rîndurile tineretului, în
special, și funcția de des
chizătoare de drum în
conștiința oamenilor și
gustul lor către celelalte 
genuri muzicale. O deli- 
nițic ? O poate da orice 
iubitor sau, dacă optez 
pentru vreuna, reiese din 
cele de mai sus.

SIMPOZION
Miercuri, la ora 17, in sala 

de lectură a Casei de cultură 
din Petroșani a avut Ioc un 
simpozion cu tema „Patrie, 
partid și socialism" organi
zat de Comitetul municipal 
pentru cultură și educație so- 
ciaiistă, Comitetul municipal 
U.T.C. și Consiliul municipal 
al sindicatelor. Au prezentat 
comunicări profesorii VIC
TOR BÂdAU, inspector șco
lar, VICTOR IAȚENCO. pre
ședintele Consiliului munici
pal al Organizației pionieri
lor și CORNELIA STĂNES- 
CU, directoarea Școlii gene
rale nr. 6 Petroșani. Același 
simpozion va avea Ioc, in tri
mestru II. și in alte orașe din 
Valea Jiului.

„.../I/J/4 PULSEAZĂ
PEm ÎNTREAGA
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Interviu cu compozitorul George Grigoriu
— Numeroase melodii 

compuse de dv. s-au in
stalat confortabil în ria
dul șlagărelor. Cînd au 
fost și ce ne puteți spune 
despre primele succese f

— In 1957, „Broscuța 
Oac" melodie veselă, cu 
sens satiric, cîntată de 
'lrio. După care urmează 
„Podul Grand", „Pe Va
lea Prahovei", „Chemarea 
mării". E prima perioadă 
a activității mele. In a 
doua, am abordat muzica 
pe mai multe planuri : 
film, balet, teatru, ope
retă.

— Pentru ce balete ați 
scris muzica ?

- La vechiul ansamblu 
al U.G.S.R. baletele „Soa
rele tinereții" și „Se a- 
prind luminile" — ambele 
pentru orhestra simfonică, 
cor, recitatori, balet și so
liști vocali. Au fost lu
crări în formă simfonică, 
simplă, dar cu gustul pro
priu muzicii ușoare. A 
lost o experiență cu roa
dele ci, în sensul că am 
reușit să fac o apropiere 
între muzica ușoară, pro- 
priu-zisă, și aparatul or
chestral simfonic.

— Și filme ?
— Destul de multe, a- 

proape 20, de lung me
traj. Comedii muzicale, 
cum au fost „Vacanță la 
mare", „Dragoste la zero 
grade". Am compus mu
zică pentru filmele „Tu
nelul", „La patru pași de 
infinit", „Cartierul vese
liei"...

— Pentru că ați înce
put în acest fel, spune- 
ți-mi ceva și despre ope
retele compuse.

— Am avut premiera 
celei dintîi operete : „Se 
mărită fetele". Succesul ei 
m-a determinat s-o com
pun și pe a doua „Poves
te de pe pod". E termi
nată.

— Cui aparține libre
tul f Și, de fapt, cine vă 
sînt textierii ?

— Libretele, ca și toate 
textele melodiilor mele, a- 
parțin celor doi vechi și 
„bătrîni" colaboratori ai 
mei : Angel Grigoriu și 
Romeo Iorgulescu, cu ca
re împart și bucuriile, și 
micile necazuri...

— Pe care melodie o 
iubiți mat mult, maestre, 
și de ce s’

— Una anume... Eu 
sînt legat de mai multe 
pentru că tot prin multe 
am lansat noi interpreți 
de muzică ușoară...

— /mi propusesem să 
poposim și asupra aces
tui subiect. Dar, pentru 
că l-ați amintit, cum des- 
co per iți noile talente in
terpretative ?

— Căutările mele sînt 
facilitate de manifestări 
artistice, festivaluri locale, 
cum e și acesta, de aici, 
„Cîntecul adîncului".

— Numiți-ne cîțiva so
liști „creați" de dv.

— Margareta Pîslaru, 
Anca Agemolu, Cristian 
Popescu, Puica Igiroșca- 
nu, Mihaela Mihai, An
gela Similea, Valentina 
Popescu, Stela Enache, 
George Enache...

Deci, cam toată 
„spuma" muzicii ușoare 
de acum.

— O bună parte din 
activitate am funcționat 
ca dirijor al Orchestrei de 
muzică ușoară a ansam
blului U.T.C. din Bucu
rești de unde am lansat 
multe vedete de azi.

— De mulți ani e foar
te cunoscut și îndrăgit 
1 rio-ul Grigoriu. Care-i 
sînt succesele ?

— Primele, „Sus într-o 
cabană", „Pescarul ama
tor". Asta ca să vă spun 
doar primele și ultimele, 
deoarece sînt zeci și zeci

de melodii în care am 
cîntat tinerețea și frumu
sețile patriei, cu predilec
ție. In ultimul timp ? „Să 
uit de line", „Neuitate", 
„Dragostea" iar cel mai 
recent — „In România".

— Ce calități trebuie
posede un solist de

muzicii ușoara f
— E cam greu de

spus... Dar, înainte de
toate, seriozitate, continui-
late, să-l servească un
bun repertoriu, puțină 
voce și un dram de ta
lent (ambele în ghili
mele ! I). Dacă ntai e pu
țin frumos... (lasă, asta 
n-o scrie !...).

— Am notat-o, ce mai! 
Altceva, maestre: ce vă 
place dv. din muzica u- 
șoară a lumii, atîl de di
versă și atît de com
plexă ?

— Eu apreciez și iu
besc muzica ușoară Care 
e legată de poporul cehii 
care o cîntă.

— Adică ?
— Să-și aibă seva me

lodică în ceea ce ne o- 
fcră cu generozitate fol
clorul. O

— Ce vi-ați spus cînd 
ați fost invitat la acest 
/estival în Valea jiului ?

— Eram convins că va 
fi o mare aventură a 
noastră — am fost invi
tați toți trei...

— Acum sau mai îna
inte ?

— A, nu, nu... era/în 
1960, prin martăd...

. — Ce înțelegeați prin a- 
ceastă „mare aventură", 
cum o numiți ?

— Contactul cu niște 
oameni despre a căror 
muncă știam doar din li
teratură. A cunoaște din 
literatură și a cunoaște 
din viață — e totuși ' o 
diferență. Această diferen
ță ne-a atras... Nimic nu

a lost mai senzațional în 
viața mea decît acest con
tact direct, revelatoriu. E 
o muncă bărbătească, du
să de adevărați bărbați, 
în pieptul cărora inima 
pulsează pentru întreaga 
țară.

— Ce impresii aveți a- 
cum, revenind în aceste 
locuri ?

— După 12 ani s-au 
schimbat multe, foarte 
multe, dar unul nu -— e 
omenia. Nu e loc de atî- 
ta bucurie în inima mea, 
bucurie simțită aflîndu-mă 
din nou pe aceste melea
guri. Impresiile se succed 
ca într-un film reușit, 
evocator...

— Acum, cînd s-a în
cheiat, cum apreciați, 
foarte sintetic, jestivalul- 
concurs „Cîntecul adîn
cului" ?

— Ca o necesitate a 
vieții artistice a acestei 
regiuni, ca o necesitate a 
vieții muzicale din țara 
noastră. Despre reușita lui 
voi avea grijă să infor
mez Comisia de muzică 
ușoară a Uniunii compo
zitorilor.

— Timpul limitat v-a 
permis să revede ți doar 
o mică parte din Valea 
jiului. Cu ce impresii 
plecați ?

— Și atunci, ca și a- 
cum, cu acuta senzație că 
am stat prea puțin aici și 
cred că prezența noastră 
în această regiune este bi
nefăcătoare vieții noastre 
profesionale. Pentru că 
menirea noastră este de 
a ne inspira din ceea ce 
viața ne oferă din fru
musețile ei, cu care 
noi venim în contact. în
totdeauna voi reveni aici 
cu multă plăcere.

Interviu consemnat de
Tiberiu SPATARU

IONEL MERIANU, Uriconi. Nu 
observ ce-ar avea situația dv. cu 
numele adevărat scris pe plic. Vă 
e frică de critică, deși o cereți ? 
E poezia o rușine, de nu știe ni
meni că scrieți ? Și, apoi între 
rerbul a tinde și a întinde exis
tă oarecari deosebiri, chiar docă 
am vrea să-l considerăm licen
ță poetică. Reținem ca intenții : 
„O, țara mea”, „Pe aripi de dor" 
(deși se spune piept, nu pept), 
„Mi-ești dragă". Ciclul închinat 
iubirii posedă sensibilitate.

Mai țineți-ne la curent dar sub 
numele real.

D. NECHIFOR, Petrila. Aștep
tăm să ne trimiți mai multe poe
zii pentru a alege în vederea u- 
nei viitoare prezentări.

Prof. FLORIAN DEZIRO PARAS- 
CHIVESCU, Lupeni. Răspunzîn- 
du-vă în „maniera Păstorel" pe

sen
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caire-I interpelați post mortem 
(„Nene Deziro ! Matale/ ai idei 
fenomenale/ Și de-o fi să îți mai 
dnă/ Să trimiți/ Să nu-mi faci 
rină/ De s-o întîmpla pricină/ E- 
pigramo nu-i doar rimă"). Poote 
□,r fi bine să faceți cunoscute poe
tului Alexandru Dobrițoiu epigra
mele trimise. Noi, deocamdată, 
nu Ie putem face cunoscute ni
mănui. Mai încercați.

NATAȘA LUPEAN, Petroșani. 
Pentru a deveni artistă nu este 
nevoie „să vă rugați" decît e- 
ventual, propriei dv. persoane 
depunînd muncă, multă muncă 
pe un dram de talent, dacă exis
tă. E cazul să citiți mai mult, să 
scrieți mai mult și să ne mai tri
miteți.

LAD1SLAU LUPA, Petrila. Ci
tăm din Dicționarul enciclopedic 
român voi. III, K.—P., Ed. politică, 
București 1965, pag. 669 : „...Ma
sivul P. are inălțimi de peste 
2000 m (vîrful Paringul Mare sau 
Mindra, 2518 m) și prezinte ca
ractere tipice de relief olpin". 
Deci se pare că acesta e luat in 
considerare pe plan național. 
Trebuie să vă mai facem cunos
cut că puteți obține informații su
plimentare din manualele de geo
grafie a României și din ghidu- 
rile turistice editate de C.N.E.F.S.

A. GH., Petroșani. Lăsînd de-o 
parte titlul tot nu putem să nu 
remarcăm apropierea vizibilă de 
textul eminescian. Folosiți chiar 
sintagme întregi, pe care însă le 

grafiați cu multe greșeli de gra
matica

I. M.

Marginalise sint mai aproa
pe ae optica spectatorului și 
mai departe de „autopsia" pe
dantă a criticului de profesie. 
De aceea nici nu emit preten
ția de a avea dreptate, ci nu
mai imi spun o părere cu spe
ranța că, poate, va folosi cuiva.

Ceea ce vreau să subliniez 
de la început, este semnificația 
premierei la sfirșitul săptămînii 
trecute. Nu numai că ea a 
marcat un inceput de „dezgheț" 
in psihologia spectatorului pe- 
troșănean care a ocolit tea
trul in ultima vreme, dar ea 
confirmă și un alt adevăr : că 
spectatorul manifestă interes 
pentru dezbaterile etice, ceea 
ce - să recunoaștem - este 
deosebit de important. Or, sub 
acest aspect, piesa lui Lauren- 
țiu Fulga este un admirabil 
pretext dramatic pentru o dez
batere de cea mai arzătoare 
actualitate : răspunderea pă
rinților în educarea copiilor. A 
reușit colectivul de actori al 
teatrului să exprime intențiile 
autorului și mesajul piesei ?

Fără obișnuitele „tămiieri" 
și fără nici o ezitare, răspund 
afirmativ.

Mai intîi, merită a fi sublini
ată priceperea regiei ca și a 
actorilor - în ceea ce privește 
tonul dialogului cu conștiința. 
Piesa face procesul de conștiin
ță al celor implicați in drama 
familiei Serafim. Tonul unui ast
fel de dialog nu putea fi altul 
decît cel al confesiunii și nu 
al unei „lecții de morală" răs
tite. Deci, tonul vorbei aproa
pe șoptite, sincere și grave fă
ră stridențe și, mai ales, fără 
îngroșările „de efect" care l-ar 
fi văduvit de finețe și decen
ță. Tonul ridicat - ca „țipătul 
Corinei" cerînd mamei sale să-i 
„dea inapoi copilăria" - este 
țipătul conștiinței care suferă, 
nu al conștiinței care judecă.

A doua reușită : scenografia 
în alb - negru, cu imensa em
blemă a justiției, este foarte 
sugestivă. Ca și vestimentația 
care, intr-un „proces" atît de 
neobișnuit ca cel de față, su
bliniază nota de hieratism a 
acestuia arin culorile alb - 
crem.

Al treilea merit: interpretarea 
actoricească.

Să nu uităm și unele dificul
tăți datorate, cred, unor la
cune de construcție a piesei : 
o anchetă de tip judiciar care, 
deci, reconstituie fapte nu în 
succesiunea lor firească, ci 
prin suprapunerea trecutu
lui pe prezent. Or, evocînd, 
de pildă, copilăria Corinei, pie
sa nu conține nici măcar o sce
nă care să ne sugereze preg
nant ingenuitatea acestei ado
lescente care se juca încă, In 
17 ani, cu păpușile ei !

In rolul Corinei, Ruxandra 
Petru a confirmat din nou vo
cația ei actoricească. Emoțio
nantă în ipostaza ei de igenuă, 
tulburătoare în ipostaza ei de 
frivolă. O frivolitate care nu 
șochează și care mai degrabă 
inspiră compătimire decît deza
probare.

Ioana — in interpretarea Wil-

helminei Sovinschi - ne aduce 
în scenă o admirabilă întru
chipare a lucidității, o statuie 
vie care vorbește despre un a- 
numit echilibru sufletesc chiar 
și atunci cind tace. Tinăra ac
triță a trecut cu succes peste 
pericolul de a ne prezenta o 
Ioană rece și uscată.

Maria Serafim, interpretată 
de Cecilia Teodoru, este un rol 
complex : caldă și slabă față 
de copiii ei, răscolită de o dra
goste conjugală renăscută și 
plină de demnitate, ca soție ; 
apăsată de căință și profund 
zdruncinată de eșecul ei peda
gogic, ca părinte. Interpreta a 
reușit să acopere acest larg re
gistru sufletesc cu emoție sin
ceră. Mai puțin comunicativă 
insă in scenele de confruntare 
cu ai săi.

Mihai Serafim - interpretat 
de Alexandru Zecu - corect 
jucat în ipostaza lui de soț po
căit și de tată renegat care 
iși regăsește tirziu vocația de 
părinte, mi se pare inexpresiv 
și neverosimil în cealaltă ipos
tază : de om trezit brusc la 
realitate. Această trezire, in 
numai șapte minute de agonie 
și de luptă cu el însuși (cînd 
se găsea în pragul sinuciderii), 
după un „somn" al conștiinței 
sale care a durat 7 ani, ar fi 
trebuit să facă din Mihai un 
alt om : din învins, un învingă
tor. Nu mai este omul cu capul 
plecat și nehotărît de pînă a- 
tunci. Or, in confruntarea pe 
care o are cu Diana păstrea
ză același aer de infrîngere și 
de nehotărîre, nesesizînd schim
barea de „registru".

Diana Basarab, prin Auro
ra Novăcescu, are multă au
tenticitate, de la insinuarea șu
ierată și pînă al exploziile ei 
isterice.

Moi puțin expresiv și convin
gător este jocul Măriei Jurj, 
care ne prezintă o Veneră cu 
brațe dar fără senzualitate - 
mai mult mimată decît expri
mată. Refulată și stîngace une
ori, atitudinile ei inspiră spec
tatorului mai degrabă indife
rență decit indignare.

In schimb, Ruddy Holban - 
interpretat de Mihai Clita - 
este pe deplin convingător. Un 
ticălos ce își afișează cu osten
tație elucubrațiile unei filozofii 
vulgar-hedoniste și un „crez” 
despre dragoste ce frizează ci
nismul cel mai brutal.

Inspirată este alegerea Ele
nei Ligi in rolul judecătoarei, 
un rol dificil : al conștiinței ca
re trage la răspundere. A im
pus prin sobrietatea gesturilor, 
prin sinceritatea și gravitatea 
tonului.
lean Timofan - in rolul lui 

Andrei - corect.
....S-a lăsat cortina, s-au 

stins aplauzele. Ecoul întrebă
rii „Este vinovată Corina"?, nu 
s-a stins incă. Dezbaterea ca
zului ei continuă dincolo de 
sala de spectacol. Continuă, 
prin dăruirea ardentă a actori
lor - magicienii scenei. Să le 
aducem prinosul recunoștinței 
noastre.

David MANIU

Un foarte frumos moment al 
festival ului-concurs „Cîntecul 
adîncului" s-a petrecut în ziua 
a treia. Duetul Ion Ardeleanu 
— Steliana Tomozei a interpre
tat, în primă audiție, compozi
ția profesoarei lor, venită aici. 
Olga Crișan. intitulată „Bun 
noroc !" Melodia este un mișcă
tor mesai de solidaritate a mi
nerilor băimăreni cu ortacii lor 
din Valea Jiului. Frumusețea 
și originalitatea compoziției au 
și fost, de altfel, apreciate 
prompt de către juriu cu un 
premiu special.

— La aslfel de festivaluri — 
ne spunea compozitorul George 
Grigoriu — iată, nu descoperim 
numai noi talente interpretati
ve, ci și talente componistice. 
Aici, la Petroșani, compoziția 
originală a fost surprinzător de 
bogată : Olga Crișan, Gina Pă- 
trășcoiu, Ecaterina Neață.

Din atmosfera recentului concurs 

„BUN N0NB C !“ - melodia 
dedicată Văii Jiului

Olga Crișan este corepetitoare 
la Casa de cultură din Baia Ma
re și a prezentat în concurs do
uă piese - originale. Melodia 
..Ce drag îmi ești" este inspira
tă din frumusețea și realitatea 
orașului Baia Mare, un adevă
rat elogiu. A fost interpretată 
pentru prima oară la festivalul 
„Cîntecul orașului" de la |Rîm- 
nicu Sărat 1972. A doua compo

ziție, „Bun noroc !“, c recentă, 
destinată în mod special Festi
va! ului-concurs „Cîntecul adîn
cului" din Petroșani.

— Ce v-a inspirat cînd ați 
compus-o ?

— Munca minerilor, respec
tul și adînca prețuire pentru ea. 
Se mai adaugă și plăcuta sur
priză de a veni la un festival 
într-o. regiune carboniferă, soră

cu aceea unde trăiesc... Sînt 
nespus de fericită că mi-a fost 
apreciată...

„Bun noroc I" e un frumos și 
meniu abiL dar ce a fost adus 
prime eddii a „Cîntecuiui adîn
cului"

Succesul ei. fără îndoială că va 
stimula și compozitorii din Va
lea Jiului care să cînte munca, 
viața, frumusețea.

Astăzi, la ora 2(1, sub bagheta regizorală a maestrului Ion Ollcanu, are loc premiera 
spectacolului „Vlaicu Vodă" de A. Davila. I n moment din timpul repetițiilor.

Foto : Ion L1CIU

Despre mineri și
Nu cu prea mult timp în urmă Dem. D.

Ionașcu a .fost prezentat cititorilor, in co
loanele ziarului „Steagul roșu", alături de. ti
na din nuvelele sale, din volumul in curs de 
apariție „O singură noapte". Stăruitor minti
ilor al condeiului, el a terminat de aurind, 
de riadul acesta in colaborare cu Vasile Mu- 
reșanu, o altă lucrare „Omul de după ușă“, 
piesă in două părți. Și aici, ca în tot ce a 
scris pină acum, el face dovada unei ferme 
ancorări in viața celor ce scormonesc pămin- 
tul pentru a da țării „aurul negru" — mine
rii. Bun cunoscător al concepțiilor, năzuin
țelor, preocupărilor acestor oameni, autorul 
reușește să surprindă citeva momente de a- 
utentic dramatism, pe care le tratează intr-t, 
manieră destul de originală.

Piesa militează in mod deosebit pentru 
vigilență, pentru răspunderea cu care trebu
ie cântărite cadrele, atunci cind e vot ba

frămîntările lor
să le examinăm in perspectivă. Personajele 
in jurul cărora este brodată acțiunea, dobîn- 
desc contur, personalitate, se mișcă destul de 
firesc, intr-un cadru specific. Dialogul de a- 
semenea, dovedește suplețe. In ce privește 
conflictul, se poate spune că e bine studiat, 
cu znențiunecTx’ă mai are poate nevoie de\ 
citeva „curățiri" pentru a fi eliberat de une-. 
le artificii, conrenționalisme, ce îi iau din 
consistență.

Desigur, piesa va fi filtrată incă prin 
multe exigențe. Ea furnizează însă increderea 
că, pină in final, va primi valoarea dorită, 
inscriindu-se în aria literaturii de gen și 
completind-o prin dezbaterea unor probleme 
dintr-un sector, aespre care, arta scenică, din 
păcate, a vorbit destul de puțin.

Redăm mai jos două fragmente din pie
sa enunțată :

/XNA (în culmea deznădejdii) : 
llie, dragul meu Hie I (Iși în
groapă fața în hainele de sărbă
toare ale lui Ilie Și plînge cu 
disperare). De ce ne-ai părăsit, 
Ilie? De ce ne-ai părăsit ?... Nu 
trebuia, nu...

AUREL HOȚEA (neîncreză
tor): L-ai văzut dumneata I?

VIȘAN (arătînd spre Vesa) : 
Și cu și el...

AUREL HOȚEA : L-ați văzut

VESA (aprinde o luminare 
dintr-un sfeșnic și o pune lîngă 
fotografia lui Ilie).

AUREL HOȚEA : Lasă mamă. 
O să plecăm, o să...

ANA : Acum e tirziu dragul 
mamii... E prea tîrziu...
(Și rămîne plîngînd la pieptul 
lui Aurel).

A
După zece ani. Din nou în 

fosta locuință a lui Boța. Acum

Nu locuiește aici ?...
VIȘAN : Nu mai locuiește... 

a stal aici ei nd va... Ce vrei cu 
el ?

STRĂINUL : Am vrut să-i 
vînd ceva tablouri I... A mai 
cumpărat de la mine și... cre
deam... (Arată spre perete). Ta
bloul acela e de la mine... A 
fost al meu...

VIȘAN (recalcitrant): O fi

OMUL DE DUPĂ UȘĂ
l’iesă în două părți (FRAGMENTE)

de DEM. D. IONAȘCU Șl VASILE MUREȘANU

Intră Vesa și Vișan. 
Apariția lor îi învio
rează pc cei doi. Au

rel ia sorcova, gata de urare. 
Vesa arc în mină bidonul de 
aluminiu al lui taică-său, iar 
Vișan securea pc care o reazimă 
lingă ușă. Tăcere suspicioasă.

ANA (tremurînd, ia bidonul 
dm mina lui Vesa) : Bidonul lui 
Ilic !?...

AUREL HOȚEA (ia și el se
curea și o privește atent) : Asta-i 
securea tatii II!

ANA (bănuitoare) : Ce s-a 
întîmplat ?

AUREL HOȚEA : Spuneți,
ce-i cu tata ?

VESA (îndeamnă pe Vișan să 
vorbească, acesta nu are cura
jul) : Vă spun... Aseară cînd a 
venit de Ia Aninoasa, s-a urcat 
pe o cupă de funicular... Cînd 
a ajuns deasupra Văii Dîljii... 
(Ii vine greu să continue). Fu- 
nicularul s-a oprit. Și Ilie a ră
mas în cupă toată ' noaptea... 
Spre dimineață, dacă a văzut că 
funicularul nu se mai urnește, 
spline imul care l-a văzut cînd 
și-a aruncat securea Și bidonul, 
a ieșit din cupă și a încercat să

meargă, atîrnat de cablu, pînă 
la primul stîlp...

ANA : Și ?...
VIȘAN : Pînă la stîlp n-a mai 

ajuns.
AUREL HOȚEA : A căzut ?
VESA : Da. A că...
ANA (scapă bidonul din mi

nă) ■ Doamne, Dumnezeule !...
AUREL HOȚEA : L-au dus la 

spital ?
VIȘAN : Nu mai aveau ce-i 

face...
VESA : Au trimis după procu

ror.

amîndoi ?
VESA (confirmă, dînd din 

cap; scoate batista și-și șterge 
eîteva lacrimi): L-am văzut, 
zXttrele !

AUREL HOȚEA (disperat, eu 
securea în mînă): Nu se poate, 
nu se poate !!! Tata nu moare 
atît de ușor. II cunosc eu pe 
tata... (Lasă securea, merge la 
Ana și o mîngîie). Nu plînge, 
mamă. Nu plînge...

ANA (plîngînd) : I-am spus 
de atîtea ori să ieșim din Valea 
astă blestemată. Să ne ducem 
oriunde, oriunde... Dar n-a vrut 
să m-asculte...

este ocupată' de Vișan. Cîtcva 
piese noi de mobilă, radio, re
dau buna situație a lui Vișan.

VIȘAN (stă lungit pe o cana
pea: citește ziarul. La radio 
muzică în surdină, alături o 
sticlă de coniac franțuzesc și 
un pahar pe j’umătate gol, din 
care bea din cînd în cînd. Se 
aude o bătaie puternică în ușă): 
Intră !

STRĂINUL (intră timid, are 
barbă mică și ochelari fumurii, 
iar în mînă duce un geaman
tan) : Bună ziua I

VIȘAN : Bună. (Face radioul 
mai încet). J’e cine cauți?!

STRĂINUL : Pe domnul Boța.

fost !... Dar acum e al meu.
STRĂINUL (insistent) : Poate 

cumpărați ceva ?... Am din ace
lea cu apus de soare, cu „boi" 
dc Grigorescu, sau cu Genoveva 
în pădure... Sau poate vreți din 
alea sfinte ? II am pe cel cu 
„Cina cea de taină", cu Iuda- 
trădătorul și cei treizeci de 
arginți... Vi-1 dau ieftin, zău ! 
Ar sta bine acolo, deasupra te
levizorului... Ori poate vreți li
nul cu femei goale ?...

VIȘAN : Lasă-mă dom'Ie ! Nu 
cumpăr nici un tablou. Nici 
cu sfinți și nici cu femei dez
brăcate !... Nu cumpăr nimic.

STRĂINUL : Păcat. Dacă era

domnul Boța... Unde l-aș putea 
găsi ? Nu maj e aici în Petri
la ?!...

VIȘAN : Nu. Nu mai e dom’Ie !
STRĂINUL : Unde ar putea 

fi găsit ?!
VIȘAN (agasat) : Nu știu !... 

A plecat ! A murit 1... (Devine 
nervos, bea din pahar eîteva 
înghițituri). Nu știu, dom’Ie ! 
Nu știu...

STRĂINUL : Zău ?... Păcat... 
(II scrutează pe Vișan cu aten
ție). Coniac cu cinej stele !?... 
Nu-i rău 1...

VIȘAN (furios) : Ascultă, dom
nule ! Ia-ți te rog, boii și Geno
veva și închide ușa pe dinafară! 
Mai bine ai lăsa „mîz.gălelile" 
alea și te-ai apuca dc muncă 
cinstită !

STRĂINUL : Trebuie s-o facă 
cineva și pe asta...

VIȘAN : La mină, dom’Ie... 
Ești destul de zdravăn după 
cîte văd !...

STRĂINUL : Păi asta vreau și 
eu. Să lucrez la mină... M-am 
săturat să umblu din poartă-n 
poartă, cu...

VIȘAN : Atunci de ce n-o 
faci ?

STRĂINUL : Aș fi vrut mai 
intîi să mă înțeleg cu domnit! 
Boța.

VIȘAN : II cauți degeaba... 
A fost și nu mai e ! A...

STRĂINUL : Sînteți sigur ?... 
(Iși scoate ochelarii). Da, da, 
privește-mă bine !...

VIȘAN (sare din pat, ca îm
pins de un resort). Boța !!! 
Tu !... Tu ești, mă !?...

BOȚA: Nu te așteptai?!...
VIȘAN : Uite ce surpriză !?...

Am visat astă noapte că... Mi 
se părea că a venit la mine 
pustnicul ăla cu barbă, care tră
iește pe vîrful Roșia. II știi ? 
A intrat în casă și mi-a propus 
să facem *>chimb : „Să mă mut 
eu acolo în peșteră, iar el să 
vină aici".

BOȚA : Lasă visele, mă. N-am 
timp de...

VIȘAN : Bine, bine ! Da, ia 
spune : unde-ai dispărut atîta 
amar de vreme?.. De unde vii, 
omule ?!...

BOȚA : Din lumea aialaltă... 
Nu ziceai că-s mort?!...

VIȘAN : Taci, mă, nu mai 
vorbi. De ce nu mi-ai scris să-ți 
trimit ceva bani ?

BOȚA (trist): Păstrează-ți ar- 
ginții... N-am venit pentru ei... 
Vreau să-ți spun că nu mai pot 
suporta ! M-am hoțărît !... Merg 
la partid și mărturisesc totul, 
fie ce-o fi. Trebuie să mă înțe
legi că nu mai pot să stau cu 
suflejyi împovărat.

VfșAN : Ușor, ușor, ortace !... 
Domnit] e grăbit !?„<,

BOȚA (hotărît) : Nu mai avem 
ce să ne spunem...

VIȘAN : Stai mă, să vedem... 
Uite, sînt* secretar de sindicat... 
Un inginer, adică unul ca mine 
poate ceva...

BOȚA : Tu ? Secretar de sin
dicat ?! Tu !?...

VIȘAN : Da, mă, ce te miri ?!
BOȚA (descumpănit) : Ei, trăii 

s-o mai văd și pe asta 1
VIȘAN : Da’ ce. mă, eu îs 

prost ?... Am făcut ingineria Ia 
seral...



Steagul roșu
Umiditatea redusă din iarna tre

cută și mai ales vîniurile intense 
și precipitațiile puține din ultima 
vreme — ne scrie corespondentul 
ILIE FRUNZA de la Uricani, fa
vorizează apariția și extinderea u- 
nor incendii. De acest lucru nu au 
ținut cont cetățenii Aurel Murg din 
satul Mailat, Dorn Sloi, Bulzii și 
Despa din Uricani care, dovedind 
ușurință, au făcut focuri deschise 
în apropierea pădurii, locuri din 
care s-au produs incendii soldate 
cu distrugerea florei pe suprafețe a- 
preciabile. A fost nevoie de inter
venția formației de p.c.i. a orașu
lui Uricani, în frunte cu Cornel

(Urmare din pag. 1)

Ușurința 
produce 
uneori 

incendii!

Ciora, și a multor cetățeni, intre 
care corespondentul nostru mențio
nează pe Constantin Murg, loan 
Murg, Constantin Sloi și Nicolae 
Moțoc, pentru localizarea și stin
gerea acestor incendii care amenin
țau să se extindă și mai mult. Co
respondentul nostru relevă atitudi
nea condamnabilă dovedită de nu
mitul Dorn Sloi care după ce a 
provocat un incendiu, I-a părăsit, 
ascunzîndu-se în pădure și reapă- 
rînd numai după o oră și jumătate, 
cînd focul era stins de formația 
p.c.i. și cetățeni. De aceea, pentru 
a-i face conștienți de faptul că, cu 
focul nu e de jucat, împotriva ce
lor vinovați de producerea unor in
cendii, organele de stat au aplicat 
prevederile H.C.M. nr. 2 285/1969.

Din laptele petrecute la Uricani 
frcbtlie desprinsă o concluzie cu va
loare de apel către toți cetățenii 
localităților din preajma pădurii și 
cei care efectuează în această pe
rioadă curățirea grădinilor și fîne- 
țelor, și anume : focul aprins in a- 
pr o pierea diverselor construcții gos
podărești (garduri din lemn, cotețe, 
grajduri, clăi de fin etc.), și a pă
durii reprezintă un grav pericol de 
apariție a unor incendii de amploa
re. NU APRINDEȚI ASTFEL 1)E 
FOCURI!

brigadierului GHEORGHE 
BORCOCI și șantierului Să- 
lătruc, brigadier 
CRISTEA. S-a 
cu un efectiv 
citori angajați 
pe măsură ce 
prielnic, efectivele să fie spo
rite. O convorbire avută 
miercuri 29 martie cu cadre 
din conducerea ocolului silvic 
Petroșani ne-a pus la curent 
cu ultimele date : efectivele 
de muncitori aflați pe diferite 
șantiere numără acum aproa
pe 150 de oameni: peste tot 
se lucrează intens. De relevat 
și faptul că lucrătorii de pe 
șantierele de împădurire sint 
cazați în apropierea acestora 
în cabanele ocolului ori in ca
banele Unității de exploatare 
a lemnului și aprovizionați 
cu alimentele necesare prin 
punctele aflate în apropierea 
acestora. Cu alte cuvinte, ca 
urmare a unor importante 
investiții făcute anterior și a 
măsurilor luate operativ, au 
fost create condiții optime 
pentru odihna și aproviziona
rea forțelor de muncă de pe 
șantierele de împădurire.

Menținerea unui echilibru 
optim între ceea ce se va
lorifică și ceea ce se reface 
din fondul forestier, este o 
sarcină politico-cconomică de 
însemnătate deosebită, cu in-

PETRU 
început lucrul 
de 50 mun- 
urntînd ca, 

timpul devine

300 
mai

fluențe pe multiple planuri, 
subliniată cu pregnanță în 
documentele de partid și de 
stat, în rezolvarea căreia es
te interesat întregul nostru 
popor, dar mai ales populația 
din localitățile din preajma 
masivilor păduroși, cum sint 
și cele din Valea Jiului. O- 
colul silvic Petroșani are ca 
obiectiv central al activității 
sale, împădurirea in această 
primăvară a unei suprafețe 
care însumează peste 
hectare. Ponderea cea
mare din volumul lucrărilor 
pentru realizarea acestui o- 
biectiv revine personalului 
de specialitate al ocolului, 
forțelor de muncă pe care u- 
nitatca le are angajate în a- 
ceste zile pe șantierele Gal
bena, Pirîtil Bulgării, Valea 
Popii, Răscoala, Sălătruc, Sa- 
șa și altele. La campania de 
împăduriri din primăvara a- 
ceasta, pe baza sarcinilor 
deja stabilite, își vor aduce 
însă aportul voluntar și ti
nerii uteciști, precum și sa- 
lariații U.E.L. și ai Ocolului 
silvic. (Și e bine primită 
și inițiativa și contribuția vo
luntară în această privință și 
a altor salariați). Referindu- 
ne la cîteva cifre concrete, 
se poate menționa că, comi
tetul municipal al U.T.C. s-a 
angajat să asigure planta
rea prin muncă patriotică a 
6 ha în șantierul Sălătruc,

salariații U.E.L. — a 2,5 
în șantierele Bilele Și Sălă
truc, lucrătorii ocolului — a 
5 hectare în șantierele Gal
bena și Valea Popii. O pri
mă acțiune, la care au parti
cipat 40 de studenți de la 
I.M.P. și un grup de 15 
membri ai Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv Pe
troșani a și avut loc dumini
că, 26 martie pe șantierul 
Sălătruc. Aici au fost plan
tați prin muncă patriotică 
primii ptiieți.

Garanția realizării în con
diții calitative ireproșabile a 
lucrărilor de împădurire din 
acest an în cadrul Ocolului 
silvic Petroșani o constituie 
asigurarea din timp, cu spri
jinul Inspectoratului silvic 
județean, a întregului mate
rial săditor necesar, măsuri
le cuprinzătoare luate pe 
plan local, coordonarea aces
tora dc către specialiști 
înaltă competență cum 
inginerii VICTOR GOȚA 
ILIE TUDOR și tehnicienii 
cu îndelungată activitate și 
bogată experiență G1L BOR
COCI, VICTOR DANILA, PE
TRU STOICA, PETRU CRIS
TEA și alții, acțiunile domi
nate de entuziasmul caracte
ristic al uteciștilor, convin
gerea generală asupra nece
sității dc a reface și men
ține patrimoniul nostru 
restier.
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0 EXPOZIȚII. In holul Ca
sei de cultură s-a deschis expo
ziția de pictură ț n 
membrilor filialei U.A.P. P 
șani.

și grafică

I
0 Soarele răsare la ora 5,57 
apune la ora 18,43. Zile tre

cute din an — 92. Zile rămase
— 274.

EVENIMENTE
0 1866 — S-a înființat „So

cietatea literară română" deve
nită în 1867 „Societatea acade
mică română" iar în 
demia Română. Din 
Academia Republicii 
România 0 1881 — 
poetul Octavian Goga (nr. 1938), 
care a adus o însemnată con
tribuție la înnoirea limbajului 
poetic 0 1929 — A murit, îo 
urma regimului de exterminare

■ din închisoare Ion Fonaghi, mi- 
? litant al mișcării muncitorești 

din Rpmânia 0 40 de ani de 
la apariția primului număr al 
ziarului „Lupta C.F.R." (1932) 
0 începe vizita oficială a lui 
N. V; Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în Turcia (1—15 apri
lie) 0 1809 — S-a născut scri-

m. 4. III. 
realismu-

0 CASA DE CULTURA 
din Petroșani. Începe — la ora 
16 — faza municipală a con
cursului artistic județean „Bu
chete hunedorenc". Vor partici
pa formațiile tuturor cluburilor 
sindicalelor și căminelor cultu
rale din Valea Jiului.

SPORT * SPORT
TENIS DE MASA
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muzical; 15,00 Buletin de știri; 
16,CC Radiojurnal; 17,C0 Știință, 
tehnică, fantezie; 17,30 La mi
crofon, Mia Barbu și Constantin 
Bordeianu; 17,45 Melodii care 
străbat lumea muzică ușoa
ră; 18,00 Orele serii; 20.C0 Ta
bleta de seară; 
Indii preferate; 
zi; 20,45 La
21,30 Revista șlagărelor; 
Radiojurnal;
Indii; 22,5: 
23.00 Expre 
re); 24,00
0.03—6,C0 Estrada nocturnă.

20,05 Zece me-
20,40 Știința Ia 

hanul melodiilor;
22,00

22,30 Expres me- 
Momcni poetic; 

melodii (coniinua- 
Buleiin de știri;
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X) Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Biblioteca pentru 
toți; 9,25 Film documentar; 9,40 
De vorbă cu gospodinele; 9,55 
Tele-cnciclopedia; 10,40 Revista 
literară TV; 11,25 Emisiune de 
divertisment. 11,45 Cunoașteți 
legile ?; 12,00 Telejurnal; 16,30 
Deschiderea emisiunii de dtipă- 
amiază. Emisiune în limba ger
mană; 
dans; 
tizare 
seri; 
Tele-cnciclopedia; 
rial :

a

„23

LOTO

lacob IMLING

POPICE

Staicu

1879 Aca- 
1948 — 
Socialiste

S-a născut

Petre 
Minerul 
p.d. -

18,15 Ritm
19,10 Tragerea 
ADAS; 19,20 
19,30

FDLM

PETROȘANI

Un contabil revizor

SÎMBATA 1 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Atunci i-am condamna: 
pe toți la moarte; Republica ; 
Sprijiniți-] pe șerif; LONEA — 
Minerul: Tick... tick... tick...; 
VULCAN : Secretul planetei 
maimuțelor; LUPENI — Cul
tural : Decolarea; BARBATENI : 
Mayerling, seriile I —11; URI
CANI : După vulpe.

Noutăți 
în librării

limba ger- 
tincrețe, 

de amor- 
1 001 de 

Telejurnal; 20,15 
; 21 >00 Film se- 

„Invadatorii“; 21,50 Emi
siune dc divertisment; 23,00 Te
lejurnal; 23,15 Campionatul 
mondial de hochei pe gheața — 
grupa B România — Japonia 
(reprizele a Il-a și a 11 l-a). în
registrare dc la patinoarul 
August**.

mergem

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani dc plus 19 gra
de, iar la Paring de plus 11 gra
de. Minima din cursul nopții a 
oscilat între plus 1 grad și plus 
2 grade.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vremea se menține, în general, 
frumoasă, cu cerul mai mult se
nin noaptea. Vînt slab, cu inten
sificări temporare din sectorul 
sudic.
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Centru de librării Deva 
ne anunță că în perioada 
20—25 martie au fost pri
mite următoarele lucrări:

0 50 de ani de muncă 
și luptă activă a tineretu
lui hunedorean;

0 „Privind viața" de 
Garabet Ibrăileanu;

0 B. P. Flașdeu, mono
grafie de M. Drăgan;

0 Tratat de mașini e- 
' IV, de I. S.

PROGRAMUL I : 6.C0 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Opereta „Liliacul" dc 
Johann Strauss (selecțiuni); 10,30 
Din țările socialiste; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Cîntă Cori
na Chiriac; 11,15 Radioclub tu
ristic; 11,35 Formații corale din 
Sibiu; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Recital de operă; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 Radio-divertisment

La tragerea Loto din 31 
tie a. c. au fost extrase Urmă
toarele numci'e :

Extragerea I : 39 28
64 42 69 66.

Extragerea a Il-a :
86 18 38 24.

Fond de premii :

0 TEATRU — In sala Tea
trului de stat din Petroșani, la 
ora 20, noua premieră cu drama 
„Vlaicu Vodă" de Al. Davila 
în regia artistului emerit Ion 
Olteanu. In rolurile principale 
actorii Dumitru Drătea, Elisa- 
beta Belba, Radu Neag, Mihai 
Clita.

lectrice, voi.
Gheorghiu;

O Pușkin, Poeme;
0 U. Coșbuc, Cîtilece 

de vitejie;
Q Mic dicționar englez- 

rmnân.

Campionatul județean al juniorilor 
prezentat de elevii Școlii sportive, 
însoțiți de prof. Eugen Bartha și 
de antrenorul Eduard Gydngyiisi. 
întrecerea a fost dominată, la fete, 
de către reprezentantele municipiu
lui nostru iar la băieți de către re
prezentanții orașului Hunedoara. 
Iată cum se prezintă clasamentele 
întrecerii :

Simplu fete: 1. Victoria Cltin- 
ceșan — campioană județeană, ur
mată de Silvia Savin, Eva Ferenczi 
și Violeta Grădinarii, toate din Pe
troșani. Dublu fete: 1. Chinceșan — 
Forro — campioane județene; 2. 
Grădinarii — Ferenczi; 3. Gergely 
— Iod. Dublu mixt : 1. Chince
șan (Petroșani) — Bîldea (Hune
doara) campioni județeni.

Cornel Popovici din Hunedoara 
a cîștigat din nou titlul de cam
pion județean Ia simplu băieți.

Sîmbătă și duminică, sala dc sport 
din Hunedoara a găzduit faza jude
țeană a campionatului național al 
juniorilor la tenis de masă.

Municipiul Petroșani a fost re-1

scrisoarea
dv

O ..poveste" prea 
lungă

„Povestea" cu „puișorii", 
cu monedele, cu Virginica 
Buta și cu un anume Nicolae 
Roșu, care s-a dat drept „lu
crător al miliției", să știți to
varășe ION GURZUN, (Pe
troșani str. Independenței 
bloc. 12 A, ap. 23), că m-a de
lectat cu adevărat. Dacă totul 
a fost adevărat, dc ce nu v-ați 
mulțumit cu cercetările mi
liției economice și ne-ați mai 
scris și nouă o poveste lun
gă și întortocheată, din ca
re nu rezultă nici măcar că 
a existat vreo intenție de în
șelăciune ? In cazuri simila
re (pentru că, nu contest, 
mai există pe alocuri!), adre- 
sați-vă direct și urgent mili
ției economice și fiți sigur că 
cei ce nu respectă legile co
merțului nu vor fi iertați...

Morii nr. 12), am extras un... 
potop de afirmații injurioase 
la adresa unui ospătar de la 
bufetul „Cerna". Că n-a vrut 
să vă dea rom dintr-o sticlă 
nedesfăcută (nici eu nu v-aș 
fi dat I), că a vrut să vă „du
că", spunind că i-ați fi dat <> 
bancnotă de 5 Iei și nu una 
de 10 lei, conchizind că v-a 
făcut de rușine față de niște 
prieteni, cărora doreați să le 
oferiți cite o „jumătate" de 
rom. Toate le-aș fi înțeles, dar 
cînd mi-ați scris, redau tex
tual : „Eu înțeleg să mai fu
re omul dar nu chiar așa de 
la ochi și treaz, măcar dacă 
aș fi fost treaz nu mi-ar fi 
fost necaz", n-am mai price
put nimic...

Ce „chestii", domnule, ce 
..chestii" ! Deci, în ce stadiu 
vă aflați atunci ? Și în ce 
„stadiu" vă aflați cînd ne-ați 
scris nouă ?

Jiul Petrila - 
la prima 

înfrîngere
Atenția amatorilor de popice 

fost îndreptată, 
na, 
tru 
municipal, dintre 
Aninoasa — l ’ ' , ____ ...... Y.

^Parîngul Lonea — Jiul Petrila. Da
că la Aninoasa, 
reușit să obțină 
4 917 Ia 4 909 p.d.
I.onca o echipă 
campionat — Jiul Petrila — 
lcrit prima sa înfrîngere.

a
în ultima săptămî- 

spre două jocuri contînd pen- 
etapa a opta a campionatului

: echipele Minerul 
Utilajul Petroșani și

34 73 15

3 2fi 63

E prea de tot !
Stimate tovarășe CAROL 

LASKAY (Petroșani, str. Re
publicii nr. 107), nu pot să 
spun că nu vă cred (deși nu 
integral), ceea ce mi-ați rela
tat cu privire la felul cum 
ați fost ..primit" la cabinetul 
stomatologic de la Aeroport 
— Petroșani e verosimil doar 
în parte. Adică, eu nu cred 
că vi s-a spus să mai aștep
tați... 10 ore ! E prea de tot ! 
Vi s-o fi spus să mai aștep
tați un pic și dv., nervos, ați 
exagerat. Mă rog, s-ar putea 
să greșesc, dar cine îmi va 
recunoaște mie, acolo la cabi
net, că s-a întîmplat chiar 
așa (dacă s-a întîmp'at...) ?

Cabanierul 
e „plecat11 J

BOL- 
dv. zi-

Ce „chestii11 !
Din scrisoarea dv. tovarășe 

ION POTOP (Petroșani, str.

Tovarășe VASILE 
DUR din Hunedoara, 
ceți că v-ați simțit foarte bi
ne, pe la începutul lunii fe
bruarie, la cabana Rusu și 
mă rugați să dau un 
cabanierului și să-I 
Nu știu cum să vă 
dar, chiar dacă ar fi 
să... vă necăjesc, n-aș 
în stare să vă ascult rugă
mintea, pentru că eu știu ce
va mai multe despre cabanie
rul G. Satler. In tot cazul, 
acum nici gînd de așa ceva ! 
De ce ? Pentru că G. Satler, 
pe care dv. doriți să-I feli
cit, este... plecat. A fost con
damnat Ia (doar) doi ani în
chisoare pentru „diverse". 
Cînd va reveni pe-aici prin 
Vale, o să-i arăt, precis scri
soarea dv....

telefon 
felicit, 
explic, 
trebuit 
fi fost

TEO

(Urmare din pag. 1)

Sectoarele 1 și II
Vulcan

Sectoarele I și II ale Exploatării Miniere Vulcan și-au 
încheiat mai devreme planul trimestrial la producția de 
cărbune. Fiecare din cele două colective va încheia primul 
trimestru al anului cu o depășire de peste 1 800 tone.

Din colectivul sectorului 1 cele mai bune rezultate le-au 
obținut brigăzile de la abataje conduse de MIHAI DUDESCU 
(depășirea normei în ianuarie cu 17 la sută, iar in februa
rie cu 9,8 la sută) și PETRU AI LI NC Al. Brigăzile de pre
gătiri, intre, care se evidențiază cele conduse de VASILE 
MAFTEI și FLOREA MITRICA, au depus de asemenea un 
efort susținut, reușind să creeze o depășire a planului de. 
pregătiri pe sector cu 34,5 la sută in luna ianuarie și 78 la 
sută in luna februarie. Concentrarea producției tuturor aba
tajelor din blocul I prin folosirea utilajului de transport 
continuu a permis reducerea simțitoare a efectivului de 
regie. La întreținerea și revizia acestuia și la deservirea 
promptă a brigăzilor din sector au participat cu multă stră
duință comuniștii DUMITRU BURLAN și DUMITRU MA
NEA.

Prin asigurarea tuturor condițiilor de lucru și o bună 
organizare a lucrărilor in program de muncă de 6 ore și co
lectivul sectorului II a reușit să îndeplinească ritmic planul 
de producție. Fronlaliștii conduși de VESPASIAN CĂTANA, 
iar de la abataje cameră ortacii lui GRIGORE COJOCARII 
sint fruntași pe sector. Alături de ei se situează brigăzile de 
pregătiri conduse de DUMITRU SANĂUȚEANU și GHEOR- 
GHE HANG, precum și muncitorii din regie ION VULPE și 
GHEORGHE NĂSTASE. Eficiența muncii întregului colec
tiv al sectorului se concretizează și in economia de 3,20 lei 
obținută pe fiecare tonă de cărbune extras in primele două 
luni ale anului.

II
I
I
I
I

echipa oaspete a 
victoria la limită, 

., pe arena din 
neînvinsă in acest 

a su- 
Scor fi

nal 4 734 la 4 627 p.d., deci la o 
diferență de peste 100 de popice 
doborîte.

In siîrșit, după două neprezentări, 
echipa „Minerul" Vulcan a susținut 
partida cu „Viscoza" Lupeni pe ca
re a cîștigat-o cu 4 799 la 4 502 
p.d. Cei mai buni jucători ai aces
tei etape s-au dovedit : Iiiliu Vent- 
zel 873 p.d., Gheorghe Albu 848 
p.d. de la Utilajul, Gavril Szora 
858 p.d. și Ștefan Țipțer 850 p.d. 
de la Minerul Aninoasa, Constantin 
Doroțan 847 p.d., Ilie Dobrică 845 
p.d. de la Parîngul Lonea, Ion Dă- 

Horhoianu 
Vulcan și 
„Viscoza"

GHIȚA PETRE-Vulcan: Nu e- 
xistă nici o lege care să pre
vadă ceea ce întrebați dv. 
Faptul că nu mai stați împre
ună cu soția de multă vreme, 
că nu ați avut copii cu ea, în 
timp ce cu actuala concubină 
aveți, nu are nici o influență 
în ce privește taxa de divorț. 
Aceasta, în raport de salariul 
pe care l-ați comunicat, este 
de 3000 lei.

VALEA GEORGE - Livezeni; 
Nu vă supărați, dar scrisoarea 
dv. ne-a lăsat impresia unui ma
re egoism. Dar, acest lucru nu 
ne împiedică să vă informăm 
în legătură cu ceea ce vreți să 
știți.

E rău- că organele la care 
v-ați adresat nu v-au răspuns. 
Informați-ne exact cînd le-ați 
scris și vom verifica.

In ce privește trecerea apar
tamentului pe numele soției nu 
se poate face chiar așa de 
simplu. Sînt necesare o seamă 
de rezolvări anterioare. De pil
dă, trebuie să se vadă dacă 
se va obține divorțul, cum se 
va hotărî cu împărțirea bunu
rilor comune, ce urmează să se 
facă cu copiii (dacă sint)?etc.

N-am putea încheia totuși fă
ră să vă întrebăm și noi : fap
tul că soția beneficiază de a- 
numite avantaje, fiindcă locuin
ța e pe numele dv. vă lezează 
cu ceva ? Mai precis, vă afec
tează bugetul personal ? Sau, 
intr-adevăr, totul e generat de 
sentimentul amintit la început?!

GOȘA IOSIF, Lupeni : Expli
cațiile date în legătură cu pro
blema ridicată de dv. au ca 
temei prevederile CODULUI 
MUNCII. Nu înțelegem de ce 
organele corespunzătoare din 
unitatea la care lucrați, nu vor 
să le respecte?! Or fi cunos- 
cînd probabil alte dispozițiuni! 
In acest caz, au obligația să vă 
comunice și să ne comunice. 
Deși, noi ne îndoim că pot fa
ce acest lucru.

Vă rugăm să întrebați și vom 
întreba și noi, incă o dată. Co- 
municați-ne apoi; ce ați aflat 
și dacă cei în cauză, se vor 
menține în culpă, atunci, să nu 
le. pară rău I...

1 253 802

BALOI
RED.

Mica publicitate
CAUT femeie pentru îngrijirea unui copil. Adresați, 

Blozva Ioan Cornel, Depoul C.F.R .Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Jitea 
Gheorghe, eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Zapali Du
mitru, eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Corlan Ion, 
eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă

PRIN CONCURS, conform legii 12/1971 și 
H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare la U.E.L. Petroșani, 
telefon 1820, zilnic între orele 7—15.

INVĂȚĂMiNTUL DE PARTID
educative o eficacitate maximă 
și o sferă de cuprindere cit mai 
largă, se acționează sistematic 
pentru perfecționarea stilului 
de muncă prin întărirea con
trolului și acordarea unui aju
tor eficient organizațiilor de 
partid, pentru a se obține re
zultate din ce în ce mai bune.

Analizînd activitatea politică, 
munca de formare a conștiinței 
socialiste, de educare a oameni
lor depusă de organele și orga
nizațiile de partid în lumina ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, 
comitetul de partid al uzinei a 
ajuns la concluzia că ceea ce 
s-a făcut pe acest tărîm este to
tuși insuficient, că aportul în- 
vățămîntului de partid Ia for
marea unor trăsături de carac
ter pozitive, a atitudinii înain
tate față de muncă și avutul 
obștesc pocite să fie mult mai 
mare. Aceasta deoarece încă 
sînt destul de frecvente cazu
rile de producere a unor rebu
turi, întîrzieri și absențe de la 
serviciu, de nefoiosire la maxi
mum și cu eficiență sporită a 
celor opt ore de muncă.

Documentele de partid, arti
colele și expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au subliniat, 
nu o dată, că o condiție fun
damentală a 
eficient este 
combativitatea 
junsurilor, a , .
atitudinilor înapoiate, a tot ce 
frîneaz.ă buna desfășurare a ac
tivității colectivului de oameni 
ai muncii. O scurtă investiga
ție întreprinsă de noi la această 
uzină ne îndreptățește să afir-

(Urmare din pag. 1)

proape și cu rezultate mai bu
ne, procesul complex de ridica
re a conștiinței revoluționare, 
de educație comunistă a mem
brilor de partid.

Atenția principală este con
centrată, evident, spre calita
tea învățămîntului, aceasta fiind 
influențată în bine și de faptul 
că propagandiștii au fost selec
ționați din rîndurile membrilor 
de partid cu o temeinică pregă
tire profesională și politico-ideo- 
iogică.

Pentru a-i ajuta pe cursanți 
să studieze continuu și apro
fundat noile fenomene ale vie
ții. să desprindă pentru fiecare 
etapă calea de acțiune, temati- 
cile întocmite la începutul anu
lui de învățămînt sînt împros
pătate de către organizațiile de 

’ partid prin includerea unor te
ze și idei noi apărute în docu
mentele de partid și de stat. 
Astfel, în dezbaterile organizate 
s-au clarificat noțiuni de bază 
cum sînt conceptul de societa
te socialistă multilateral dezvol
tată, raportul dintre acumulare 
și consum, relația existență-con- 
știință socială etc.

Inrîurirea pe care o exercită 
asupra conștiinței oamenilor 
muncii măsurile luate de către 
comitetul de partid se reflectă 
în creșterea spiritului de răs
pundere, a combativității fața 
de lipsuri, în îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor profesio
nale și obștești. în rezultatele 
obținute în producție.

Pornind de la rezultatele bu
ne, de la necesitatea de a asi
gura întregii activități politico-

unui învățămînt 
spiritul militant, 

împotriva nea- 
mentali'tăților și

măm că această cerință majo
ră nu este pe deplin lealizma. 
intodeauna. .și la toate cursurile. 
Practica a dovedit că atunci 
eînd la învățămînt discuțiile 
■apătă un aspect concret, cînd 
se ia atitudine deschisă față de 
ipsuri și greșeli lucrurile se 

schimbă în bine. De altfel, este 
cunoscut că un mare rol în 
creșterea valorii educative a 
lecțiilor și discuțiilor. în lega
rea acestora de viață, de preo
cupările de la fiecare Joc de 
muncă îl au birourile organi
zațiilor de bază. Pornind de la 
acest deziderat comitetul de 
partid al uzinei s-a străduit a- 
tît prin , propriul său exemplu 
eît și prin recomandările fă
cute, să insufle birourilor nece
sitatea unei intense preocupări 
față de conținutul învățămîntu- 
lui de partid.

Dai- pentru a face ca 
birou de organizație să 
un «organ politie activ, 
să se ocupe permanent 
iul de desfășurare a 
mîntului de partid, de ridicarea 
conținutului de idei al acestuia, 
de sporirea va’orilor sale prac
tice educative și nu numai de 
asigurarea unei săli pline și a 
frecvenței, vor trebui depuse 
încă destule eforturi. Tn acest 
sens, este necesar ea membrii 
comisiei pentru propagandă, în
vățămînt și cultură să fie antre
nați la rezolvarea problemelor 
muncii curente, comisia să fie 
ajutată să-și orienteze munca 
și acțiunile spre aspectele ca
litative ale activității politice 
în vederea sporirii caracterului 
militant, constructiv al activi
tății de propagandă și lărgirea

fiecare 
devină 

capabil 
de mo- 
învăță-

slerei de cuprindere a acesteia.
In cadru] măsurilor de per

fecționare și modernizare a în- 
vfițârnin.uiii, de partid și propa
gandei prin conferințe, un prim 
pas a fost făcut prin crearea 
cabinetului de științe sociale și 
răspîndirea cunoștințelor științi
fice dar acesta încă nu.s-a afir
mat eu un instrument politico- 
edueativ de evidentă utilitate, 
existînd o slabă preocupare 
pentru folosirea lui în scopul 
propus, pînă în prezent nefiind 
organizată nici o activitate ca
re să vină în sprijinul propagan
diștilor 'Și activului de partid.

Toate eforturile vor trebui o- 
rientate spre o activitate care 
să asigure dezbaterilor, lecțiilor 
un caracter interesant, atractiv, 
□ strînsă legătură cu viața, un 
conținut bogat, bine documentat 
care, să contribuie la transfor
marea fiecărui cursant intr-un 
militant activ pentru aplicarea 
neabătută a politicii partidului.

Este necesar să se pună un 
accent mai mare oc explicarea 
aprofundată a stadiului atins în 
evoluția economică a tării noas
tre, a politicii partidului de per
fecționare a organizării și con
ducerii activității economice-so- 
ciale. adueîndu-se în dezbatere, 
în strînsă legătură cu realita
tea din uzină, larga problema
tică cuprinsă în documentele 
conducerii superioare de partid 
pentru a face ca fiecare mem
bru de partid, fiecare om al 
muncii să contribuie neabătut 
la transpunerea în viață a po
liticii partidului de edificarea 
societății, socialiste multilateral 
dezvoltate.

Șantierul 71 C.C.F. Petroșani 
Angajează urgent:

® MINERI CALIFICAȚI
• ELECTRICIENI
pentru lucrările de tunele de pe defileul

Jiului.
Salarizare conform H.C.M. 914/1970 și spor 

de 5%, conform art. 4, din același H.C.M.
Se asigură transportul de la domiciliu la lo

cul de muncă, masa la cantină contra cost.
Se pot angaja și MINERI PENSIONARI pen

tru 4 luni conform Legii 27/1967.
Doritorii se vor adresa la sediul șantierului 

din Str. Gării, Nr. 2, telefon 1358.

PRODUSE
INDUSTRIALE

angajeaza urgent
șefi magazine pentru următoarele unități :

— magazinul nr. 4 pentru copii Petroșani
— magazinul universal 37 Banița
— magazinul fero-metal nr. 61 Vulcan 

fero-metal nr. 72 Uricani— magazinul
Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute 

de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
7—15 de Ia biroul personal al întreprinderii cu sediul în 
Petroșani str. Republicii 90, telefon 1801.
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Secretarul
de stat britanic

România, condusă 
de tovarășul Manea Mănescu

LOS ANGELES 31 (Agerpres). — 
Delegația Consiliului Economic al 
Republicii Socialiste România, cori- 
dusă de Manca Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat și pre
ședinte al Consiliului Economic, și-a 
încheiat vizita în S.U.A. După cum 
s-a mai anunțat, în cursul vizitei, 
pe care a făcut-o la invitația Con
siliului consilierilor economici ai 
Casei Albe, Manea Mănescu a fost 
primit de președintele Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, și a 
avut o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim.

Delegația economică română a a- 
vut întrevederi și convorbiri la prin
cipalele departamente economice din 
S.U.A., cu privire la extinderea 
schimburilor comerciale și a cooperă
rii economice și tehnico-științifice 
româno-americane, s-a întîlnit cu 
senatori și deputați, cu care a avut

convorbiri privind perspectivele 
dezvoltare a relațiilor dintre 
două țări.

In timpul șederii în S.U.A., 
legația română a întreprins o 
lătorie în principalele centre econo
mice, comerciale și financiare din 
această țară — New York, Chicago, 
Minneapolis, San Francisco și Los 
Angeles — unde a purtat convor
biri cu reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri, prilej cu care s-au ex
plorat posibilități noi pentru dez
voltarea relațiilor comerciale bila
terale.

Delegația română s-a bucurat de 
o primire cordială din partea Ad
ministrației S.U.A., întrevederile și 
convorbirile desfășurîndii-se într-o 
atmosferă de stimă și respect reci
proc, ce caracterizează relațiile din
tre România și Statele Unite ale 
Amcricii.

i irfPw
BHBBB

Congresului P. C. Finlandez însărcinat favoarea ratificării tratatelor

HELSINKI 31 — Trimisul 
special Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite: Vineri s-au deschis 
la Helsinki lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului 
Comunist Finlandez, la care 
participă 489 de delegați repre- 
zentînd organizații din întreaga 
țară. Asistă, de asemenea, în ca
litate de invitați, delegații din 
partea a 18 partide comuniste, 
între care și o delegație a Parti-

dtiltti Comunist Român, condusă 
c’e tovarășul Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Olavi Hanninen, vicepreșe
dinte al partidului, a rostit cu- 
vîntul de deschidere a Congre
sului, în cadrul căruia a adre
sat un salut dc bun venit dele
gațiilor partidelor prezente la 
lucrări.

S-a păstrat apoj un moment

a

Comunicatul dai publicității 
la Belgrad cu privire Ia 

vizita îu Iugoslavia 
Organ 

pentru Eliberarea Palestinei
iei

BELGRAD 31 (Agerpres). — 
La Belgrad a fost dat publici
tății comunicatul cu privire la 
vizita delegației Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
condusă de Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. Delegația, menționea
ză comunicatul, a avut, cu re
prezentanți ai Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iu
goslavia și ai altor organizații 
social-politice, un schimb larg 
de păreri cu privire la situația 
internațională actuală, îndeosebi 
la situația din Orientul Apropiat 
și Ia lupta de eliberare a po
porului palestinian. Părțile au 
căzut de acord asupra faptului 
că o soluție democrată și dreap
tă în Orientul Apropiat sc poa
te realiza numai prin elibera-

rea tuturor teritoriilor arabe o- 
cupate și înfăptuirea drepturilor 
legitime ale poporului palestini
an la autodeterminare și exis
tență națională.

Comunicatul menționează că 
este necesar ca popoarele Și 
forțele progresiste din zona 
Mării Mediterane să-și unească 
eforturile pentru ca această ma
re să devină o zonă a păcii, 
stabilității și colaborării. Comu
nicatul condamnă politica im
perialismului și neocolonialis- 
mului, precum și toate celelal
te forme de hegemonie și ames
tec extern. Totodată, se expri
mă solidaritatea și sprijinul 
ambelor părți pentru lupta po
poarelor din Vietnam, Cambod- 
gia și Laos împotriva agresi
unii americane.

de reculegere în memoria mi- 
litanților partidului care au de
cedat în perioada ce a trecut 
de la Congresul precedent.

Au fost apoi alese organele 
de conducere a lucrărilor Con
gresului — Prezidiul și Secreta
riatul — s-a adoptat ordinea 
de zi și s-au alcătuit comisiile 
de lucru pe probleme.

Reprezentanții unor organiza
ții de masă din țară au adus 
apoi un salut călduros partici- 
panților la congres din partea 
membrilor lor.

In continuare, 
nen, președintele 
dez, a prezentat 
mitetuluj Central 
actuala situație politică și eco
nomică și 
în fața 
Finlandez.

cu problemele
Irlandei de Nord
a sosit la Belfast,
pentru a prelua

conducerea

încheiate de guvernul federal
cu U.R.S.S. și Polonia

Aarne Saari- 
P.C. Finlan- 
raportul Co- 
cu privire la

sarcinile 
Partidului

care stau 
Comunist

'k
Vineri dimineața, 

mentul din Helsinki 
eroilor clasei muncitoare, a a- 
vut loc ceremonia depunerii u- 
nor coroane de flori din partea 
P.C. Finlandez, precum și din 
partea delegațiilor prezente la 
lucrările celui de-al XVI-lea
congres. Au participat Aarne 
Saarinen, alți conducători ai
partidului. Au fost de față dele
gațiile partidelor comuniste in
vitate Ia lucrările congresului, 
între care delegația Partidului 
Comunist Român.

la Monu- 
închinat

provinciei
BELFAST 31 (Agerpres). — 

William Whitelaw, secretarul 
de stat britanic însărcinat cu 
problemele Irlandei de Nord, a 
sosit, joj seara, la Belfast, pen
tru a prelua oficial conducerea 
directă a provinciei, după în
cheierea formalităților de apro
bare în Camerei Comunelor a 
legii privind transferarea către 
guvernul de la Londra a între
gii puteri executive din Irlanda 
de Nord.

Cu 
sirea 
tul 
Brian
guvernul demisionat' 
bora cu William Whitelaw, dar 
nu va accepta prelungirea ad
ministrării Ulsterului de către 
guvernul 
perioada 
tiV un 
Faulkner
cunoașterii comisiei consultative 
care urmează să fie desemnată 
de guvernul britanic pentru a-1 
asista pe William Whitelaw în 
îndeplinirea sarcinilor sale. 
Fostul premier nord-irlandez a 
lansat, de asemenea, un apel 
concetățenilor săi, cerîndu-le să 
renunțe la acțiuni care ar mări 
dezechilibrul economic și indu 
trial al provinciei.

BONN 31 (Agerpres). — Re
prezentanți ai diferitelor cercuri 
și grupări din R.F. a Germa
niei continuă să se pronunțe 
în favoarea 
semnate de 
Sovietică și

Numeroși 
sindicatelor 
pentru intrarea cît mai grabnică 
în vigoare a celor două tratate. 
Astfel, Dieter Kreczmar. secre
tar al organizației regionale din 
Rhenania de Nord-Westfalia a 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria chimică, a 
cesitatea de a se 
cît mai energică 
celor două tratate, ; 
„tratatele prezintă i 
politică deosebită și sînt în spi
ritul colaborării și înțelegerii

ratificării tratatelor 
R.F.G. cu Uniunea 
Polonia.
reprezentanți ai 

s-au pronunțat

i relevat ne- 
da o ripostei 
adversarilor 

subliniind că 
o importanță

reciproce". Președintele Sindica
tului lucrătorilor din industria 
poligrafică și a hîrtiei, Leonard 
Malein, a declarat că în prezent 
este necesar mai mult ca oricînd 
să se lupte pentru transpunerea 
în viață a celor două tratate. 
El a exprimat sprijinul sindi
catului pe care îl reprezintă 
pentru politica îndreptată spre 
stabilirea unor relații de bună 
vecinătate cu statele socialiste 
din Europa răsăriteană!

La rîndul său, Joachim 
Weiler, membru al conducerii 
organizației „Tinerii socialiști" 
din Essen, a subliniat 1 că cele 
două tratate deschid o ■ nouă c- 
tapă în relațiile R.F. a Germa
niei cu vecinii săi răsăriteni 
și a chemat toate forțele demo
cratice din țară să militeze pen
tru ratificarea lor ncîntîrziată.

cîteva ore înainte de so- 
ministrului britanic, fos- 
premier nord-irlandez, 
Faulkner, a declarat că 

va cola-

Desfășurîndu-se în toate etapele ei 
sub semnul prieteniei, stimei și în
țelegerii reciproce, într-o atmosferă 
de profundă căldură și ospitalitate, 
vizita tovarășului Nicolac Ceaușescu, 
secretarul general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. într-o 
serie de state africane, a polarizat 
și în cursul acestei săptămîni aten
ția opiniei publice. Vizita înscrie 
momente memorabile în dezvoltarea 
relațiilor multilaterale dintre Româ
nia socialistă și tinerele state dc pe 
continentul african, reflectare a u- 
neia dintre laturile esențiale ale po
liticii externe și activității interna
ționale a țării noastre pentru crea
rea suportului material necesar în
țelegerii și păcii în lume — colabo
rarea cu țările în curs de dezvol
tare pe baza principiilor unanim 
recunoscute ale independenței, suve
ranității, egalității in drepturi, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Ea este tot
odată o manifestare elocventă a so
lidarității militante a poporului ro
mân cu lupta tinerelor state pentru 
consolidarea independenței lor poli
tice și economice, împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului, pentru cauza păcii și 
colaborării între popoare. In ca
drul itinerariului african, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în aceste 
zile oaspetele Republicii Zambia și 
Republicii Unite Tanzania, iar în 
prezent se află în Republica Demo
cratică Sudan. Ca și în țările vizi
tate anterior — conducătorul parti
dului și statului nostru a fost în- 
tîmpinat cu sentimente de înaltă 
stimă, prețuire și prietenie care ilus
trează considerația deosebită pentru 
politica internă și externă a Româ
niei socialiste, pentru poporul 
tru, pentru tovarășul f 
Ceaușescu.

Convorbirile purtate, într-i 
mosferă de prietenie și înțe 
reciprocă, de tovarășul N 
Ceaușescu cu conducătorii țărilor vi
zitate au relevat satisfacția față de 
evoluția pozitivă ascendentă a rela
țiilor României cu aceste state și 
dorința comună de a întări în con
tinuare colaborarea pe multiple pla-

nuri, acordîndu-se, așa cum reiese 
din declarațiile comune, prioritate 
dezvoltării colaborării economice și 
tehnico-științifice.

Amplul schimb de păreri dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și șefii 
de stat ai țărilor vizitate a relevat 
o identitate de vederi în proble
mele fundamentale ale vieții inter
naționale. A reieșit în mod deose
bit in evidență necesitatea vitală 
a respectării în raporturile intersta
tale a principiilor independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, excluderii for
ței sau amenințării cu folosirea for
ței, egalității în drepturi și avan-

și păcii, raporturi de colaborare pe 
diferite planuri cu toate statele lu
mii, indiferent de orînduirea socia
lă, pe baza respectării principiilor 
.suveranității, independenței, egalită
ții în drepturi și avantajului reci
proc. In acest context, se înscrie 
și vizita întreprinsă în Statele Unite 
între 18—29 martie de delegația 
Consiliului Economic, condusă 
tovarășul Manea Mănescu.

de

★

Problema securității europene a 
continuat să se afle în centrul vie
ții politice a continentului nostru.

In acest context politic un loc 
aparte îl ocupă campania care se 
desfășoară în prezent în R. F. a 
Germaniei în favoarea ratificării 
tratatelor semnate de R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică și Polonia, tratate 
care consfințesc renunțarea la forță 
sau la amenințarea cu forța și re
cunosc realitățile stabilite pe conti
nentul european după cel de-al doi
lea război mondial. Tot mai nume
roase sînt acțiunile oficialităților și 
opiniei publice din R.F.G., ale unor 
personalități politice care cheamă la 
rațiune și responsabilitate în cadrul 
dezbaterii publice în jurul ratificării.

★

1 nos-
tovarășul Nicolae

tajului reciproc, a dreptului sacru 
al fiecărui popor și al fiecărei țări 
de a decide asupra propriilor des
tine.

★

Consecvența cu care P.C.R. mili
tează pentru strîngerea legăturilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pentru întărirea unității de acțiune 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, este ilustrată 
prin vizita delegației de partid con
dusă de tovarășul Dumitru Popescu 
în Suedia și participarea delegației 
condusă de tovarășul Janos Fazekas 
la lucrările Congresului al XVI-lea 
al P. C. Finlandez, care s-au des
chis vineri. Convorbirile și întîlni- 
rile care au avut loc cu prilejul 
vizitei în Suedia, cu conducerea 
Partidului de stînga-comuniștii din 
Suedia, au contribuit la o mai bu
nă cunoaștere reciprocă, la adînci- 
rca prieteniei și solidarității interna
ționaliste care leagă cele două 
partide.

In același timp, noi fapte eviden
țiază preocuparea țării noastre dc 
a. dezvolta, în spiritul politicii de 
coexistență pașnică, al necesităților 
progresului și cerințelor destinderii

Poziția României în legătură cu 
convocarea conferinței pentru ■secu
ritate și cooperare a lost prezen
tată și susținută de parlamentarii 
români aflați în capitala austriacă 
la „Masa rotundă" a parlamenta
rilor din unele țări europene con
sacrată problemelor securității și co
operării pe continent. Participanții 
la această manifestare au apreciat 
în mod deosebit rolul activ, con
secvența țării noastre în abordarea 
problemelor realizării păcii și cola
borării pe continent.

In același timp, numeroase luări 
de poziții evidențiază faptul că ți
nerea conferinței paneuropene con
stituie o cerință primordială. Pre
mierul Norvegiei, Trygve Bratelli, 
a declarat că guvernul său are o a- 
litudine pozitivă față de convoca
rea conferinței, considerînd că în 
Europa a fost deja creat un climat 
care să permită ținerea ci și și-a 
exprimat speranța că pregătirea 
multilaterală a conferinței ar putea 
fi începută fără tergiversări. In a- 
felași sens, șeful grupului însărci
nat de guvernul finlandez cu orga
nizarea, din punct de vedere tehnic, 
a convorbirilor multilaterale pentru 
pregătirea conferinței, a declarat că 
Finlanda este gata să primească pe 
reprezentanții statelor europene.

In ședința din 28 martie a Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva a fost prezentat oficial 
„proiectul de convenție privind in
terzicerea perfecționării, fabricării 
și stocării armelor chimice și dis
trugerea acestora".

Prezentarea proiectului de conven
ție, al cărui preambul menționează 
că părțile pornesc de la premisa că 
vor acționa în scopul obținerii unui 
progres efectiv pe calea dezarmării 
generale și totale, inclusiv interzice
rea și lichidarea tuturor tipurilor de 
arme de nimicire în masă, sublinia
ză necesitatea dc a se depune efor
turi maxime pentru ca rezolvării a- 
ccstei sarcini să i se 
tivitatea comitetului 
de prim ordin

Paul

acorde în ac- 
o însemnătate

DIACONU

Amănunte
din programul

misiunii

Potrivit prognozei Institutului 
de Meteorologie, pentru prime
le zile ale lunii aprilie (1-5) nu 
sint de așteptat modificări e- 
sențiale în evoluția vremii, com
parativ cu ultima perioadă a lu
nii martie. In decadele a ll-a 
și a lll-a se așteaptă ca evolu
ția factorilor meteorologici să 
fie mai apropiată de limitele 
normale. Vor cădea precipita
ții moderate, totalul lor lunar 
oscilipd, in zonele agricole, in
tre 30-50 litri/mp. Cantitățile 
respective vor ameliora starea 
de umiditate a solului in une
le zone, fără a compensa insă 
in întregime deficitul semnalat 
în zona sistemului radicular al 
plantelor, astfel 
de conser. 
aplicate, in 
rozitate.

In cursul 
semnala, 
câri de vînt care vor amplifica 
procesul de evaporare a apei 
din sol. De aceea se impun

su-
12-

cit 
sol,

" 1 că măsurile 
rvare a apei trebuie 

continuare, cu rigu-

lunii aprilie, se vor 
periodic, intensifi-

măsuri adecvate pentru asigu
rarea contactului între semințe 
și stratul umed de sol.

Temperatura medie lunară va 
oscila in zonele agricole între 
8-12 grade, valorile cele mai 
ridicate fiind de așteptat în 
sudul și vestul țării. La amiază, 
temperaturile vor oscila frec
vent între 15-23 grade, în 
dul și vestul țării, și intre 
18 grade in rest.

In legătură cu folosirea 
mai eficientă a apei din
trebuie reținut faptul că în une
le zone, ca partea de est a 
Munteniei și mai ales județele: 
Buzău, Prahova și parțial Ilfov, 
Ialomița și Brăila, se întîlnesc 
frecvent terenuri unde apa frea
tică se află la adincimi mai 
mici de 3 m contribuind astfel 
substanțial la aprovizionarea 
sistemului radicular. Aceste te
renuri trebuie identificate de 
către specialiști, deoarece nece
sită un sistem agrotehnic dife
rențiat față de terenurile limi-

trofs cu conținut mai slab de 
umiditate.

In condițiile caracteristice a- 
cestei primăveri, avansul in ve
getație față de limitele norma
le la arbori și pomi, se va men
ține și in luna aprilie. Astfel, 
in vestul țării merii vor înflori, 
în masă, cu aproximativ 20-22 
de zile mai devreme (1-5 apri- 
lie-față de 21-27 aprilie), iar 
în sud cu 10-12 zile mai devre
me (14-18 aprilie față de 
25-29 aprilie). In Moldova și 
in zonele submontane, avansul 
vegetației va fi mai mic.

In condițiile termice specifi
ce acestei primăveri este indi
cat ca la alegerea epocii op
time de insămînțare a culturi
lor prășitoare să se țină seama 
atît de temperatura care se în
registrează in adincime, la se
mănat, cit și de temperatura 
straturilor profunde ale solului 
care dau mai multă certitudi-' 
ne asupra stabilității termice în 
patul germinativ. (Agerpres)

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
— John W. Young, comandan
tul navei „Apollo-16", a declarat 
că în cursul misiunii pe care 
o va întreprinde pe Lună în a- 
prilie va avea în programul de 
lucru și plasarea pe suprafața 
Selenei a unui observator astro
nomic în greutate de 22,7 kg.

Observatorul transportat de 
„Apollo-16" — o combinație de 
telescop și spcctograf — va de
tecta hidrogenul și alte gaze 
din jurul Pămintuluj și Soare
lui, din jurul stelelor din Calea 
Lactee și din alte galaxii. 
Hidrogenul este elementul cel 
mai abundent din Univers și 
cercetătorii de la N.A.S.A. se 
așteaptă ca observatorul să con
state printre altele, existența 
unor nori de hidrogen între 
galaxii.

.IzOSCOI . I 31 (Agerpres).----
In Uniunea Sovietică a. fost lan
sat, la 31 martie, satelitul arti
ficial al Pămînlului „Cosmos- 
482“ — anunță agenția TASS. 
Satelitul este destinat continuării 
programului de explorare a Cos
mosului în conformitate cu pro
gramul anunțat.
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© MOSCOVA 31 
preș). — Agenția 
transmite că s-au 
cercetările privind cauzele și 
condițiile în care s-a petre
cut, Ia 10 martie, accidentul 
în secția de carcase a Fabri
cii de radio din Minsk. După 
cum s-a mai anunțat, acci
dentul a cauzat victime u- 
mane. Comisia care a cerce
tat cauzele accidentului a 
stabilit că el s-a produs în 
urma unor greșeli comise la 
proiectarea sistemului de ven
tilare a secției, precum și ne
glijențelor în respectarea re
gulilor de tehnica securității 
în exploatarea acestui sistem.

(Agcr- 
T.A.S.S. 
încheiat

Campania d

britanie dincolo de 
fixată inițial, respec 
an. Totodată, Brian 
a respins ideea re-

e primavara

parte, s-a înregistrat o icerere 
(imposibil de satisfăcut) de folii 
de aluminiu; pe de alta, ificiile 
poștale au eliberat un număr 
record de abonamente, funcțio
narii acestora fiind nevoifi, la 
vremea respectivă, să facă ore 
suplimentare.

Cel mai bătrîn locuitor 
al Spaniei

MADRID. — Cel mai 'bătrîn 
locuitor al Spaniei, fose-Maria 
Polido, a încetat din viața în 

‘!e anl' numai două 
săptămîni după ce primise o serie 
de distincții pentru faptul că era 
tatăl a 44 copii. Căsătorit 
trei ori, fose-Maria Polido a 
vut cu prima soție 13 copii, cu 
a doua 11 și cu a treia 20. El 
a lăsat, de asemenea. 72 de stră
nepoți.

Cazematele liniei
Maginot puse în 

vînzare

de
a-

a sindicatelor japoneze
TOKIO 31 — Corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
In întreaga Japonie a fost de
clanșată vineri campania de 
primăvară a sindicatelor nipone 
— SHUNTO ’72. Sindicatele afi
liate la SOHYO (Consiliul Gene
ral al Sindicatelor, cu 4 245 000 
de membri, DOMEI (Confede
rația Japoneză a Sindicatelor), 
cu 2 172 000 de membri, CHU
RITSU ROREN (Consiliul de le
gătură al sindicatelor indepen
dente), cu 1 350 000 de membri și 
alte sindicate neafiliatc, cu peste 
cinci milioane de membri, sînt 
hotărîte să facă presiuni puter
nice asupra patronatului pen
tru satisfacerea cererilor lor.

Vineri s-a 
mare acțiune 
organizată în 
SOHYO și 
REN. Un număr . de 
niuni sindicițje din între
prinderile particulare ale sec
toarelor prelucrării metalelor, 
minelor carbonifere, industriilor 
chimice și tipografice, precum 
și personalul diferitelor organi
zații medicale au declarat gre
ve de pînă la 24 de ore. Lor li 
s-au 
două 
acest 
telor 
ferate naționale și Uniunea sin 
dicatelor mecanicilor de loco
motivă au hotărît să

continue tactica de încetinire a 
mersului trenurilor, declanșată 
miercurea trecută.

Potrivit datelor publicate de 
presa locală, la grevele de vi
neri au participat aproximativ 
6 000 de salariați. Federația 
generală a sindicatelor de la 
căile ferate particulare (Shintet- 
susoren) a hotărît să declare, la
23 aprilie, o grevă națională de
24 de ore, iar în zilele de 27 și 
28 aprilie — o grevă de 48 de

Premiul pentru cea 
mai reușită păcăleală 

de 1 aprilie
AMSTERDAM — In ajun de 

1 aprilie 1972, in Olanda a fost 
decernat premiul pentru cea 
mai reușită farsă făcută cu pri
lejul zilei de 1 aprilie a anului 
trecut. Distincția a fost primita 
de televiziunea olandeză care, 
prin două emisiuni speciale, a 
putut convinge cea mai mare 
parte a publicului interesat că 
factorii poștali au fost înzestrați 
cu o aparatură capabilă să de
tecteze televizoarele clandestine. 
Singura modalitate de a se în
șela vigilența factorilor — se 
preciza — ar consta în acope- 

folii de

PAR1S 
iele și o 
ale liniei 
Moselle au fost puse... în vînzare 
Așa ca pe meleagurile faimoasei 
Și inutilei linii de apar are, poți 
citi azi, deseori, inscripția „A 
vendre**.

— Bancarele, cazema- 
serie de alte instalații 

Maginot din zona

de
Incendiu 
mari proporții 
DE fANEIRO. — Ca 
a unui incendiu care a 
la fabrica de cauciuc 
„Petroquisa" din statut

RIO
urmare 
izbucnit 
sintetic 
brazilian Guanabar a, 20 de per
soane și-au pierdut viața, iar alte 
75 au fost spitalizate în stare 
gravă. Incendiul a fost generat 
de trei explozii consecutive ale 
unor rezervoare de gaz lichefiat. 
Valoarea pagubelor este apreciată 
la circa 2 milioane dolari.

rirea televizoarelor cu 
aluminiu.

Emisiunile au avut 
rele două consecințe :

următoa- 
pc de o

vederea examinării situației existen
te în (ară, după tentativa eșuată, 
întreprinsă de fostul rege.

deschide; ea sa
Intre timp însă, 

„privilegiați" au și 
cunoștință cu noile

desfășurat prima 
la nivel național.

cooperare 
CHURITSU

alăturat feroviarii celor 
organizații naționale din 
sector — Uniunea sindica- 
muncitorilor de la căile

0 Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a dat publicității 
o declarație în care exprimă spriji
nul guvernului și poporului chinez 
față de pozițiile guvernului R. D. 
Vietnam și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, poziții cuprinse în de-, 
clarațiile din 28 și 29 martie prin 
care condamnă guvernul S.U.A. pen- 

a sabota convorbi- 
cu privire la Viet-

tru hotărîrea de 
rilc de la Paris 
nam.

0 Postul de 
reluat dc agenția Reuter, a anunțat 
că fostul rege al statului 
Burundi, Ntare al V-lca, a fost a- 
reslat, în 
pătrunde pe teritoriul țării, cu spri
jinul mercenarilor, în scoptd răstur
nării actualului regim. Au fost a- 
restați, de asemenea, cinci dintre 
mercenarii care îl însoțeau pe Ntare.

Președintele Republicii Burundi, 
Michel Micombero, — a anunțat 
postul de radio — a convocat o 
reuniune specială a guvernului în

radio Bujumbur

african

urma încercării sale de a

V

0 La 30 martie, în Uniunea So- 
victcă a lost lansat un nou satelit 
artificial al Pămîntului — „Me
teor". După cum relatează agenția 
TASS, sarcina satelitului constă în 
culegerea de informații meteorologi
ce necesare stabilirii prognozelor o- 
perative ale timpului.

In afara aparatelor meteorologi
ce, satelitul dispune de utilaje pen
tru orientarea sa permanentă spre 
Pămînt, de sisteme dc asigurare a 
energiei electrice cu ajutorul bate
riilor solare și altele.

O Mareșalul losip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, co
mandantul suprem al forțelor arma
te ale R.S.F.1., a primit, la Brioni, 
pe mareșalul Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko, ministrul apărării 
al U.R.S.S., cu care a avut o con
vorbire prietenească — informează 
agenția Taniug.

0 Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovieti
că, Gheorghe Badrus, a fost pri
mit, la 31 martie, dc către K. F. 
Katușev, secretar al C.C. al P.C,U.S. 
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire caldă, prietenească.

FRANJA: Aceste ciuda
te sfere nu sînt, așa cum 
s-ar părea, aparate de zboi 
realizate de N.A.S.A., ci 
numai niște ingenioase ju
cării care se găsesc la noul 
parc de atracții și jocuri 
din Paris. In apropiata va
canță de primăvară va fi 
inaugurată 
oficială, 
cîțiva 
făCIlt 
jucării

0 Președintele Ecuadorului, ge- 
neralul Guillermo Rodriguez Lara, 
a adoptat noi măsuri în apărarea 
intereselor naționale și ale oameni
lor muncii. Astfel, întreaga flotă 
comercială destinată transportului 
de banane — principalul produs la 
export al Ecuadorului — a fost tre
cută sub controlul statului. In a- 
celași timp au fost emise două de
crete prin care vechea lege a asi
gurărilor sociale, care afecta intere
sele oamenilor muncii, a fost abro
gată, iar drepturile chiriașilor, în 
raporturile cu proprietarii, sînt re
glementate prin lege.

O Președintele Algeriei, Ilouari 
Boumcdiene, a inaugurat lucrările 
de construcții a noii conducte de 
gaze care va face legătura între 
I lassi R’Mel și Arzeto Conducta, 
care va avea lungimea de 507 ki
lometri, va costa aproximativ 600 
milioane de dinari algerieni

0 Un comunicat oficial al gu
vernului turc a anunțat joi scara 
că 10 membri ai organizației ilegale 
„DEV — GENC", care se rctră- 
seseră, împreună cu trei ostatici, în
tr-o clădire din satul Kizildcre, au 
lost uciși în urma schimburilor de 
focuri angajate cu forțe ale poli
ției turce, care înconjurase casa — 
informează agențiile France l’resse 
și Associated Press. La 26 martie 
a. c„ membrii organizației amintite 
răpiseră trei tehnicieni străini — un 
canadian și doi britanici ■— care lu
crau la o stație radar în localitatea 
Unye, dc pe litoralul Mării Negre. 
Răpitorii urmăreau să obțină elibe
rarea' a trei persoane, membre ale

0 Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit, la 31 martie delegația 
guvernamentală a R.D.G.. condusă 
de Horst Sindermann, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștii. 
După cum relatează agenția TASS, 
cu acest prilej a avut lor o con
vorbire referitoare la o seric de 
probleme de interes reciproc pentru 
cele două țări.
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