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pentru estetica municipiului!tot ce facem

Cornel HOGMAN

mai devreme

de vineri, 
continuat 
în dimi- 
Khartum. 
a fost or-

entuziasm poate fi 
descris în cuvinte, 
aeroport erau adunate 
compacte de oameni,

în pag. a 2-a

gru- 
care

El 
le
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Intre 4 și 6 aprilie, la Bucu
rești, se va desfășura una din
tre cele mai ample „competi
ții" amatoristice tinerești -
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luna „schimbării la față" a pietonilor
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Și vrem să fim 
vrem să fim în 

a modernității —

Vitali BOROVSKI
(După „Novoe Vremea")

și pretind celor... 
moda, copiii nu

EXISTĂ ÎN MAGAZINE

(!)
Am decolat de pe aeroportul 

din Santiago de Chile la bordul 
unui mic avion și după numai 
trei ore distingeam prin ceafa 
ușoară cea mai mare dintre insu
lele arhipelagului fuan Fer nan 
dez — Adas a 7 ierra. De sus se 
poate observa bine ca acest lanț 
de insule reprezintă de fapt vîr- 
furile unui vulcan stins care s-a 
ridicat odinioară din Oceanul Pa
cific. Avionul a aterizat tn a- 
propierea conului craterului, pe 
o pista extinsă acum de buldo
zere.

Pe aici nu prea există drumuri, 
nici măcar prin pădure. Așa-nu- 
mitele „bongos", robustele vase 
de pescuit, reprezintă unicul 
mijloc de comunicație. Am cobo- 
rit și noi la un golf și ne-am ur
cat în unul din aceste vase; du
pă o oră și jumătate ne aflam la 
extremitatea estică a insulei Ma> 
a l ierra, în golful Cumberland, 
situat în apropiere de unica a- 
glonterație de pe insulă — San 
fuan Bautiste.

Tîrgul este situat pe un flanc 
al muntelui, o pantă destul de 
lină dar dens împădurită De aici
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Sîmbătă după-amiază, preșe

dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întors din 
călătoria de o zi pe care a în
treprins-o în provincie împreu
nă cu președintele Gaafar Mo
hammed El Numeiry. In cursul 
acestei călătorii, la care au luat, 
de asemenea, parte Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, și Ahmed Abdul 
Rahman El-Agib, ministrul su
danez al industriei Și minelor, 
au fost vizitate rezervația natu
rală 
dani 
trial

De
zborul s-a desfășurat în 
etape t mai întîi pînă la 
tatea Damazin, cu un 
special, iar de aici pînă 
zervație, cu elicopterele. Pe ae
roportul din Damazin, pavoazat 
eu drapele românești și suda
neze, un mare număr de locuitori

Dinder, orașul Wad Mo
și complexul agro-indus- 
Gczira.
la Khartum la Dinder, 

două 
local i- 
avion 
la re-

ai orașului au făcut o frumoasă 
primire celor doi președinți, 
întîmpinîndu-i cu aclamații, cu 
cîntece și dansuri.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Republi
cii Democratice Sudan au răs
puns cu cordialitate manifestă
rilor spontane ale mulțimii. Im- 
bareîndu-se în elicoptere, oaspe
ții români și gazdele sudaneze 
au aterizat apoi în apropierea 
taberei de vînătoare a rezerva
ției naturale Dinder, o uriașă 
regiune de savană în suprafață 
de peste 250 000 de km pâtrați, 
populată de numeroase animale 
sălbatice.

Aici, în cursul serii 
cei doi președinți au 
convorbirile începute 
neața aceleiași zile la

Sîmbătă dimineața,
ganizată o partidă de vînătoa
re, după care președinții Nicolac 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed

Numeiry, persoanele oficia- 
care i-au însoțit, s-au îndrep

tat cu elicopterele spre locali
tatea Wad Medani, capitala pro
vinciei Nilul Albastru. Aici, 
în triunghiul cuprins între Nilul 
Albastru Și Nilul Alb, regiune 
cunoscută sub numele de Gezi- 
ra (în limba arabă „Insulă"), se 
află întinse plantații de bum
bac, principala bogăție a țării. 
Atît populația orașului Wad 
Medani, a doua așezare urbană 
ca importanță după Khartum- 
Omdurman, cît și muncitorii 
de pe plantații și cei de la 
instalațiile de egrenat bumba
cul au rezervat oaspetelui sti
mat din România o primire al 
cărei 
greu

Pe 
puri 
ovaționau, scandau I lozinci de 
salut în cinstea prieteniei ro-

■ii■ ■

Adunarea -activului organizației județene Hu
nedoara a P.C.R. a avut o misiune deosebit de 
importantă, de responsabilă : să analizeze preo
cupările organelor și organizațiilor de partid, 
colectivelor de muncitori, țărani și de intelec
tuali de pe aceste meleaguri pentru transpune
rea în viață a sarcinilor ce decurg din progra
mul edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate adoptat de Congresul al X-lea al 
P.C.R., rezultatele care s-au obținut în îmbună
tățirea calitativă a muncii în domeniile vieții 
economice, politice și sociale, precum și să sta
bilească jaloane și măsuri care să dea un nou 
impuls dinamizator activității. S-a analizat, în 
adunare, o perioadă extrem de bogată în eve
nimente politice și de mutații calitative, în mo
dul de a gîndî și a acționa al oamenilor, o pe
rioadă de rezultate și preocupări din care s-au 
putut și se pot trage concluzii dc o mare valoa
re practică.

însuși climatul politic în care s-a prezentat și 
dezbătut darea dc seamă a Comitetului județean 
ele partid este deosebit de semnificativ. Așa du
pă cum se sublinia în darea de seamă prezen
tată de tovarășul Ioachim Moga, membru al C.C. 
al P.C.R,, prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, adunarea activului a avut loc într-un 
moment de majoră însemnătate, cu profunde 
rezonanțe și multiple semnificații pentru între
gul partid, pentru întreaga noastră națiune so
cialistă. După încheierea cu succese remarcabile 
a primului an al cincinalului, eroica noastră 
clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii — români, maghiari, ger-

mani și de alte naționalități — sînt angajați 
într-un uriaș și creator efort pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor mari și de răspunde
re ce ne revin în anul 1972, pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare realizării Ia un ni
vel calitativ superior a obiectivelor prevăzute 
pe întregul cincinal. In această activitate s-au 
făcut și se fac simțite influența spiritului nova
tor, realismul și clarviziunea conducerii partidu
lui nostru, în abordarea și soluționarea proble
melor construcției socialiste, efectul pozitiv al 
măsurilor și acțiunilor partidului, ale conducerii
sale pentru perfecționarea organizării și condu
cerii societății, pentru formarea profilului etico- 
moral și spiritual al omului nou. Comuniștii 
hunedoreni Și-au manifestat și poartă în inimi 
recunoștință fierbinte față de vasta activitate 
teoretică și programatică desfășurată de con
ducerea partidului, de tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, pentru fundamentarea căilor și mij
loacelor practice de perfecționare a economiei 
și vieții sociale. Sub impulsul acestui flux de 
energie creatoare, comitetul județean a acționat 
cu mai multă fermitate pentru ridicarea nivelu
lui muncii politice și organizatorice, a promovat 
în ___ ___...... .
de partid un stil de muncă adecvat cerințelor și 
realităților hunedorene. fapt ce a determinat 
creșterea rolului, răspunderii, maturității, com
petenței și inițiativei organizațiilor dc partid 
în rezolvarea sarcinilor complexe ce le stau în 
față. Măsuri

n mtîmpmarea Festivalului
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ta activitatea culturală de masă —

Plenara Comitetului municipal pentru 
cultură și educafie socialistă

Recent, a avut loc prima plena
ră a comitetului pentru cultură și 
educație socialistă din municipiul 
Petroșani, organism a cărui sarci
nă principală este să coordoneze 
toate eforturile culturale și artisti
ce in vederea unui scop unic, e- 
ducativ, de transmitere și formare 
a concepțiilor și convingerilor ma- 
terialist-științifice. întrunirea aces
tui organism a fost consacrată li
nei probleme de o deosebită ac
tualitate - educația ateist-științi- 
fică. Referatul pe această temă 
prezentat de tov. prof. Ion Popo- 
rogu, președintele comitetului a 
reliefat însemnătatea acestui do
meniu al culturii și metodologia 
lui. Din informare s-a desprins 
faptul că formele de educație a-

Banda a fost^ 

terminată

(eist-științifice sînt destul de limi
tate - conferințe, expuneri, sim
pozioane, mese rotunde etc., vă
dind un caracter prea rigid, di
dacticist, nediferențiat de la au
ditoriu la auditoriu, impunînd o 
temă care nu este, poate, in u- 
nele locuri, cea mai importantă. 
Problematica educativă ateist-ști- 
ințifică este complexă, iar eficien
ța în acest domeniu nu poate fi 
evaluată cantitativ, numeric, ci 
numai în funcție de efectul avut 
asupra mentalității fiecărui indi
vid în parte ori asupra grupurilor 
mai largi.

lată pentru ce prima plenară o 
Comitetului municipal pentru cul
tură și educație socialistă a avut 
toate caracteristicile unei dezba
teri vii, critice și autocritice, fruc
tuoasă în scopul ei, depășind sfe-

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag a 3-a)

Dineu în onoarea 
Sudaneze, general

Sîmbătă seara, președintele Con
siliului dc Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au o- 
ferit, la Palatul Poporului din Khar
tum, un dineu în onoarea președin
telui Republicii Democratice Suda
neze, general maior Gaafar Moham
med Numeiry, și a doamnei Busein 
Numeiry.

Au fost intonate imnurile 
stat ale României și Sudanului.

președintelui Republicii Democratice 
maior Gaafar Mohammed Numeiry

La dirrcii, desfășurat într-o at
mosferă cordială, au participat, din 
partea sudaneză : Abubakr Awadul- 
lah, prim-vicepreședintele republicii, 
Maamoun Awad Abu Zeid, secre
tarul general al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, Osman Abu Al-Gasim, 
membru al Biroului Politic al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, Fakhr El 
Din Mohamed, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ahmed Abdel 
Rahman Al Agib, ministrul indus-

triei și minelor, Ibrahim Moncini 
Mansour, ministrul economiei; iar 
din partea română : Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, și ministru al comerțului ex
terior, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, și celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
român în călătoria sal în țările a- 
fricane.

In următorul număr al ziarului nostru

ieri, în sala Casei de cultură 
a sindicatelor din Petroșani, 
fcrintr-un spectacol de grăitoa
re ținută.

Festivalul național al artei sțu- La spectacol - conform u- 
nei bune obișnuințe, de a ur
mări cu deosebită atenție miș
carea artistică de amatori din 
județ - au participat tovarășii 
loachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, La- 
zăr David, secretar al Comite
tului județean de partid, Cle
ment Negrtiț, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid,

dențești. Trecerea în revistă a 
tot ce are mai bun, la ora ac
tuală, mișcarea artistică de a- 
matori din învățămîntul superior 
va releva, fără îndoială, largul 
diapazon de creație de care 
dispune, azi, tineretul nostru 
studios, plenar angajat în ma
rea întreprindere de pluridimen- 
sionare a personalității lui.

Desfășurate intr-o efervescen
tă atmosferă de lucru, care-a 
stimulat aptitudini și pasiuni 
ardente, pregătirile ansamblu
lui folcloric al studenților Insti
tutului de mine s-au încheiat,

SA PĂSTRĂM CU ATENȚIE

Timpul deosebit de prielnic, în, 
luna în care s-a încheiat, a favo
rizat desfășurarea unor ample ac
țiuni patriotice pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea tuturor localită
ților din Valea Jiului. Nu există 
cartier sau stradă mărginașă tinde 
cetățenii să nu fi executat lucrări 
de curățenie, plantări dc pomi și 
arbuști ornamentali, recondiționați 
de zone verzi, curățiri de șanțuri 
și rigole.

Pretutindeni de la mic la mare, 
oamenii au răspuns cu entuziasm la 
chemarea deputaților și a comitete
lor de cetățeni pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de consiliile 
populare în scopul ridicării gradu
lui estetic al fiecărei localități.

In ultimele zile ale lunii martie 
și-au adus într-o măsură considera 
bilă aportul la acțiunile patriotice 
desfășurate elevii tuturor școlilor ge 
nerale și liceelor din municipiu, ca
re, în mod organizat, sub supra
vegherea cadrelor didactice și în
drumarea salariaților consiliilor 
populare au executat importante lu-

crări gospodărești și de înfrumuse
țare. Activitatea lor a fost coro
borată cu cea a miilor de cetățeni 
care au muncit în cartierele și zo
nele centrale ale orașelor. Rezulta
tele deosebit dc frumoase, obținute 
în prima lună a bunei gospodăriri 
și înfrumusețări, subliniază poten- 
țele mari pe care Ie are Valea Jiu
lui în acest domeniu, ele ne dau în
crederea în realizarea obiectivelor 
stabilite pentru anul 1972.

Dar, în același timp, aceste re
zultate vorbesc despre posibilitățile 
încă nu îndeajuns valorificate și 
canalizate pe făgașul stabilit cu 
mult timp înaintea începerii acestor 
acțiuni.

Căci, privind ceea ce s-a realizat 
în cursul lunii martie sub lupa o- 
biectivității, trebuie să recunoaștem 
că multe lucruri nu sînt încă puse 
la punct. Mulți cetățeni și deputați 
care au depus eforturi susținute pen 
tru gospodărirea și înfrumusețarea 
cartierelor lor, încă de la începutul 
perioadei, își exprimă acum nemul
țumirea față dc modul cum linele

întreprinderi și unități economice 
înțeleg să sprijine acțiunile patrio
tice, sau să păstreze ceea ce, prin 
munca oamenilor, s-a realizat.

Iată ce ne declară în acest sens 
losif Tomuș din Lttpeni, Aleea Plo
pilor, bloc 4, ap. 2 : „locuiesc de 
mult timp în cartierul Braia și pot 
spune că niciodată nu s-a acționat 
cu atîta entuziasm pentru înfrumu
sețarea orașului nostru ca acum. De 
la un capăt la altul oamenii mun
cii din Lttpeni au ieșit cu unelte, în 
număr mare, la acțiunile patriotice 
pentru curățirea zonelor verzi, plan-

(Continuare în pag. a 3-a)

care apare marți,
® Relatări ale redactorilor noștri 

despre manifestările cultural-edu
cative ce au avut loc în localitățile 
municipiului, în prima duminică 
lunii aprilie.

® Cum și cu 
participat Valea 
Festival-concurs 
lui“ ?

veți putea citi
meciului Steaua 
Cronica meciului 
Știința (rugbi);
Jiul — Textila

Jiul
C.S.M. 

Cronica 
Sebeș

ce contribuții a 
Jiului la recentul 
„Cîntecul adîncu-

® Rubrica „In reverber".
® Ziarul va publica o pagină de 

SPORT în care veți putea citi: Re
zultatele tehnice și clasamentul 
campionatului diviziei A de fotbal;

Cronica 
(fotbal); 
Sibiu — 
meciului
(handbal); Agenda campionatului 
județean de fotbal; „Săptămîna i- 
lustrată"; Știri diverse din actuali
tatea sportivă internă și internațio
nală.

® In ziar, veți putea de aseme
nea urmări cele mai proaspete tele
grame externe sosite prin telex, in
formații și reportaje despre eveni
mentele interne și internaționale a- 
le zilei.

r~? m r~i ci i

In phn sezonul primăverii

Executarea lucrărilor 
modernizare la preparația din 
Lupeni a impus a se renunța 
pentru o perioadă la livrarea 
turlelor rezultate prin filtra
rea produsului îngroșat din 
stația de epurare a apelor, 
necesare Fabricii dc cărămizi 
din Roman. In compensare, 
la preparația Petrila s-a ho- 
tărît executarea urgentă a u- 
nui transportor cu bandă de 
cauciuc — în lungime de 70 
m — pentru transportul a- 
cestui subprodus, de la stația 
filtre-presă la punctul de în
cărcare. După două săptămîni 
de Ia atacarea lucrării, la 1 
aprilie a.c., s-a putut face 
proba de funcționare, în a- 
vans cu două zile față de ter
menul stabilit. Au contribuit 
la executarea lucrării în mod 
deosebit echipele de lăcătuși 
conduse de comuniștii Sabin 
ITancheș, Vaier Toma și Du
mitru Marcu precum și cea 
de electricieni condusă de co
munistul Carol Rusii.

...Am intrat în plin sezonul primăverii. E deja aprilie, 
luna celei mai policrome palete a veșmintelor, luna cîntl 
paltoanele grele ale iernii sînt deferite, totalmente, naftali
nei și garderobelor, 
străzii...

O infinită gamă de culori — unele parcă spală, purifi
că ochiul, altele pur și simplu îl violentează — inundă tro
tuarele, bărbații și-au scos pardesiele de la curățătoria chi
mică și încep să... uite fularele acasă, semenele lor, aceleași 
adepte ale maxi-ului, mini-ului, sau neutre, au trecut deja 
la deux-piece și impermeabile din tercot 
apropiați o cît mai bună „conviețuire" cu 
mai sînt înfofoliți...

Am intrat în plin sezonul primăverii 
îmbrăcați la sezon. Intr-un fel, neforțat, 
pas... cu vremea. E o cerință a civilizației, 
aceasta, dar poate fi ea neglijată in domeniul vestimenta
ției ? Nu...

— Spunefi-ne, ce mărfuri 
„la sezon" există în refeaua 
comercială a- Văii Jiului — 
ne-am adresat tovarășului 
DUMITRU POENARU, direc
torul O.C.L. Produse industri-

ale — acum, in acest aprilie 
incipient ?

— Un moment! (este desfă
cut, în acest timp, un dosar 
voluminos). Da... Costume

bărbătești din fire 
cașerate. Costume 
din tergal și celofibră cu po- 
liester, o largă gamă de par- 
desie feminine, de culori, țe
sături și modele variate. De 
exemplu, pardesie Ilomes- 
poon, mult solicitate, și parde
sie cașerate. Există rochii de 
stofă. Există, în sortimente 
bogate, impermeabile de ter
cot, pentru bărbați, femei și 
copii, din țesături Timișeni, 
Broșteni, Novosin, Aflens, 
Ziirsz, Perșani; se găsesc su
ficiente costume pentru ado
lescenți, din 
ragan, Iliu, 
etc...

— Dar nu

bărbătești

bumbac, tip U- 
Zizin, Manole

se prea găsesc
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Tutankamon Șapte miliardesalvează templele
din Philae

a-

Pîinea
apele barajului de la Assuan. amara

PICASSO
In africa

Fructele

ZIDURILE SE LAMENTEAZĂ

Edgar Hoover și vrabia vopsită

vrabie vopsită în galben.

Cea mai a berei
bandă de îmbuteliere a berei

Motor de automobil

Instalație mobilă de fabricat țevi

din zone greu accesibile.

Combine carbonifere TELEFERIC URBAN
Altshom—•

Un nou televizor japonez

©

complet, iar 
circuitul in
formarea o-

deschisă „Expo- 
50 de ani de la 
tezaurului „tara-

cabine 
trans- 

oră cu

exista 
seama

teleferic 
fost pus

Potrivit unor dote stotistice, 
in anul 2000 populația globu
lui va ajunge la șapte miliar
de locuitori.

ar urma să fie al- 
numeroase 
care ar putea 
persoane peIn aceste 

combine

un ra- 
află la 
mașină

Cea mai rapidă 
n fost dată in exploatare recent într-o fabrică 
«Ie bere din Stuttgart-Vaihingen (R.F.G.). Ritmul 
«Ie îmbuteliere este de 80 000 sticle de jumătate 
litru pe oră, adică 22 sticle pe secundă — o ra-

piditate mai mare decît 
ochiul liber. Producția 
cu ajutorul noii instalații se cifrează Ia 150 000 
sticle.

In U.R.S.S. s-a realizat o instalație mobilă pentru fabri
cat țevi. Montată pe un autocamion ea permite fabricarea 
de țevi cu diametrul de la 100 la 1540 mm. Capacitatea ei 
atinge 1000 km de țevi pe an. Ea este recomandabilă pen
tru șantierele de construcții

Edgar Hoover, atotputernicul șef al F.B.I.-ului mături- 
sește că a fost furat — de două ori în viața Iui. Prima dată 
cînd a cumpărat niște îngrășăminte care nu era altceva de
cît rumeguș și a doua oară cînd a achiziționat un canar ce 
s-a dovedit a fi o simplă

vas pe o mare agitată", 
„International Herald 

oscilare se
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Desen de S. POP

Cronică rimată

u-i păcăleală !

ELECTROMOBIL
PENTRU INFIRMI

virală
a maladieiIon LEONARD

Ion LICIU

“S3

E 
E 
E
E

— Dacă chiar voiai să mă păcălești, doctore, 
trebuia să-mi scoți pancreasul în locul apendi- 
celui ?!...

Și-atunci să vezi... încăierare.

RACINAR; 9) I — ARA — URI; 10) DAN — LUT — C; 
AMAN — RATE.

Ing. Heinz Weinert, din 
Kdln, este autorul unui 
„clectromobil", cu ajuto
rul căruia vrea să ușure
ze soarta copiilor și adul- 
ților infirmi.

Bancheta tapițată cu 
piele moale se ridică și 
coboară la o simplă apă
sare pe buton, bolnavul 
o poate chiar manevra cu 
ajutorul bărbiei. Tot prin 
apăsarea unui buton, scau
nul pe rotile poate fi pre-

lungit sau scurtat. Pc 
stradă, nu provoacă zgu
duiri, datorită distanței 
mari dintre axe. Dirija
rea, mersul înainte, înapoi 
sau lateral, totul se face 
prin intermediul unei ba
ghete foarte mici, care 
poate li manipulată chiar 
de brațele slăbuțe ale ți
nui copil infirm. Prețul 
electromobilului este de 
circa 3 500 de mărci vest- 
germane.

La British Museum din Londra a fost 
ziția Tutankamon" cu prilejul împlinirii a 
descoperirea, în Valea Regilor din Egipt, a 
onului-copil". Se apreciază că expoziția va fi vizitată de 
cel puțin două milioane de persoane. Este interesant că 
fondurile strînse din vinzarea biletelor de intrare vor fi 
întrebuințate pentru salvarea templelor din insula Philae 
de pe Nil, amenințate de apele barajului de la Assuan.

La 6 aprilie se va 
la Dakar o expoziție 
cuprinde o parte din 
valoroase opere ale 
lui pictor Picasso — 
sculpturi, gravuri etc.
este prima expoziție Picasso pe 
continentul negru.

deschide 
care va 

cele mai 
celebru- 
tablouri, 
Aceasta

Cînd viralul este mai inlens 
la New York, zgîrie-norii în
cep să se clatine într-un mod 
destul de perceptibil. „Clădiri
le scîrțîie și se clatină, struc- 
turile crapă și gem întocmai 
c» un 
scrie
Tribune". Această

Chewing 
gum-ul 
și arta

a

repercutează asupra funcțio
nării lifturilor, iar lustrele în
cep să se balanseze. „Dacă a- 
propii urechea de un perete, 
spune un funcționar de la 
Chase Manhattan Bank, îl a- 
uzi întîi cîntînd. apoi gemînd 
și cînd vîntul se întărește per
cepi chiar sunetul produs de 
fisurarea acestuia"...

Situația grea în care se află 
economia portugheză agravează 
pauperizarea maselor. Un mare 
număr de cetățeni pleacă peste 
hotare ca să-și agonisească ce
le necesare traiului. Potrivit 
revistei franceze ,L’ Express", 
peste 150 000 de portughezi fși 
părăsesc în fiecare an cămine
le. Se spune că o treime din 
populația activă a țării a luat 
drumul pribegiei în ultimii ze
ce ani.

poate fi înregistrată cu 
totală pe oră realizată

Firma „Combustion Power 
Company" din California a rea
lizat un motor de automobil ca
re funcționează cu oxigen li
chid și benzină sau hidrogen 
pur. Deoarece combustibilul 
arde în oxigen pur temperatura 
motorului crește foarte mult. 
Pentru a răci motorul se in
jectează apă odată cu ameste
cul de oxigen și combustibil.

Poluarea aerului de un astfel 
de motor este minimă deoarece 
combustibilul arde 
absența aerului în 
chis preîntâmpină 
xizilor de azot.

Una din expozițiile care 
par ia New York ca ciupercile 
după ploaie are o firmă meni
tă să atragă instantaneu aten
ția : „Vizitați salonul chewing- 
gum-uj și arta „Operele" ex
puse sfiit într-adevăr din gumă 
de mestecat. Artistul nu se 
sfiește să dea în vileag „secre
tul" actului său de creație. El 
introduce guma de mestecat 
în gură, o mestecă „cu multă 
rîvnă“ aproximativ 3 minute, o 
strînge puternic între măsele, 
o scoate ușor și după ce o au- 
rește, „opera de artă" este gata I

..Ca multe alte femei la mo
dă, a declarat George Deacon, 
din Vancouver (Canada) so
ția mea are mereu de protes
tat în legătură cu treburile cas
nice. Nu-i place deloc cum le 
fac eu".

După cum se știe, din sistemul nostru solar fac parte 
nouă planete mari. întrebarea care continuă să suscite inte
resul multor oameni de știință este dacă mai există sau nu 
și altele. De la descoperirea planetei Pluton, în anul 1930, 
nici o altă planetă n-a mai fost descoperită, dar cercetările 
continuă.

Anomaliile constatate în mișcarea planetei Mercur au 
sugerat existența unei planete intermercuriene, dar 
stein a dat o altă explicație acestor anomalii.

Ciț-iva astronomi au fost de părere că ar putea 
unul sau mai multe corpuri transplutoniene. finind 
că cele mai recente calcule au condus la o valoare mult mai 
mică a masei planetei Pluton decît se presupunea anterior. 
In poziția în care a fost găsită Pluton era prevăzută o pla
netă ipotetică cu o masă de 100 ori mai mare decît cea a 
planetei Pluton. Succesul pare să fie întâmplător și a dus 
la bănuieli că ar mai putea exista undeva mai multe mase.

Jonglerul internațional 
Rudy Hern, jonglînd cu cinci 
cercuri ,,olimpice", pe acope
rișul turnului televiziunii din 
Miinchen. El se antrenează 
pentru programul de Ia Circul 
Krone din Miinchen. Jongle
rul are 38 de ani și exercită 
această meserie de 30 de ani.

Erijate prin radio
Jn unele mine din Donbas ex- 

tiacția cărbunelui se face fă
ră participarea nemijlocită 
muncitorilor. 
Juncționează 
prin radio.

Mecanicul, 
dioemițător portativ, se 
o distanță de 20 m de 
de unde dirijează procesul de 
dislocare a cărbunelui din front 
și deplasarea conveiorului. In 
felul acesta, crește securitatea 
muncii și se ameliorează con
dițiile de lucru.

Pentru a rezolva problema 
transportului în comun în cazul 
aglomerărilor urbane, autorită
țile din orașul Grenoble studi
ază construirea unui 
urban. Acest sistem a

la punct de firma 
Neyrpic.

Sistemul 
cătuit' din 
suspendate 
porta ^500
viteza orară de 50 km.

Firma japoneză „Matsusita Electric" fabrică un televi
zor pe al cărui panou se află un buton special. Atunci cînd 
este apăsat, el permite ca Ia numai 10 secunde imaginea ca
re îl interesează pe telespectator să poată fi obținută sub 
formă de fotografie. Deocamdată televizorul este produs in 
tr-un format de 5 X 7,5 cm.

ORIZONTAL : 1) Respingător... 2) ...de bună credință; 
3) Re solo... — ...în coadă ; 4) Stare naturală... — ...la ore ; 
5) Șuviță linsă... ; 6) ...reflexiv... — Urît... ; 7) ...la Egee... — 
...și sub cupolă ; 8) Da... — ...fără tact... ; 9) ...a nu cînta...
— ... un lucru real ; 10) A reține... — ...un berbec.

VERTICAL: 1) Calificativ nesubstanțial...; 2) ...reținut
— Nume feminin; 3) Nu e la table... — căldură mare... — ... 
sub net ; 4) Treaz...' — Se amestecă în dragoste ; 5) Ea... — 
...prin firul Ariadnei — Ani pe verticală ; 6) întotdeauna...; 
7) păcălit Ia început — Minuscul ; 8) Creion — întregi ; 9) 
Program... — ...la oboi ; 10) Resemnări... — ...subtile.

I
S £

încins ca focul, Axul roții 
Ceru să fie grabnic uns, 
La care, intrigat, Bidonul 
Dădu „argumentat" răspuns : 
— Risipitor ce ești, se poate 
Să tot poftești mereu ulei ? 
Te-am uns acum vreo cinșpe 

zile ! 
Și nu-ți ajunge ? Iarăși vrei ? 
Uscat de „sete", Axul roții, 
Din cit era el de solid, 
Ajunse un schelet — anemic, 
Tînjind mereu după lichid. 
Pe cînd Bidonul socotea : 
„Alt kilogram economie !" 
Visa, firește, primă grasă, 
Semnînd pe stat la... casierie. 
Dar după încă-o zi sau două 
De rugăminți și de refuz, 
Al roții Ax plesni în două, 
Pe veșnicie scos din uz.
Păi, ăsta zic și eu, bădie, 
Spirit de... economie I

— Dar... mi-ați 
mult, domnișoară...

— Azi e intii april

5~

_b

Dezlegările careurilor apărute în pagina „Magazin 
terioară.

FLORI (orizontal) : 1) SIVETIDIS; 2) NECULUȚA; 3) 
DI — ANIMAL ; 4) EMI — ENA — A ; 5) MANET — ‘SOT ; 
6) E — ASEP — PA ; 7) TARE — ELE ; 8) RR — NATURI ; 
9) IONICA — ES ; 10) AMAN — LITE ; 11) DAN — PALER

PASARELE (orizontal) : 1) KALEVALA; 2) S — PELI
CAN ; 3) ELAN — NIT ; 4) ME — ERAR — P ; 5) IBIS — 
TARA; 6) RAM — SO — ID; 7) AD — MARABU; 8) MA-

11)

lui Hodgkin
Un grup de cercetători de Ia 

Institutul SIoam-Kettering din 
New York a descoperit parti
cule virale în adenopatia pro
dusă de boala Hodgkin. Dr. F. 
Kingsley Sanders a declarat că 
aceste particule nu au fost i- 
dentificate definitiv ca fiind vi
rale, dar ele posedă toate ca
racteristicile virușilor.

Analiza culturilor de celule 
maligne provenind din gangli
oni a pus în evidență 2 tipuri 
de particule, una din ele fiind 
foarte asemănătoare cu virusul 
lierpesului (Epstein-Barr) care 
se găsește în mononucleoza in- 
fecțioasă și în limfonul Iui Bur
kitt. Particulele de tip virus 
herpes conțin ADN. iar celălalt 
tip de particule ARN.

Am mai „tratat" cîndva problema 
Pe care acum vreau s-o expun, 
(Cred, că prin iarnă, cînd „dilema" 
Că-s sănătos sau că-s nebun 
Zăcea printre acei, la care 
Se adresa cu precădere 
Și care... după cît se pare, 
l-au spus un sec „la revedere" !) 
Deci, o reiau, nu pentru ca să 
Aveți impresia că, poate.
Ideile-s închise-n casă 
Și stau acolo... încuiale I 
Sau, că, vai ! n-ar mai fi probleme 
De dezbătut așa rimat...
(Ca și cum peste tot embleme 
De frumusețe au primat 
Și nu există-n municipiu 
Nimic, din ceea ce se pare 

Că s-ar abate din principiu 
Sau... n-ar sta „ceva" în picioare I) 
Spuneam, pe atunci, de-acele glastre 
Ce sfîșiară-atîta vreme 
Cu-atît „tupeu", hainele noastre 
De... deveniseră „probleme" 
Și-n numele acelor care 
Dacă-j aduni, sînt o armată, 
Am scris un semn de întreljare 
Expus în „cronică rimată" 
Dar, cum aceste cronici, poate, 
Au cîte-o notă mai hilară 
Oferă-o posibilitate 
De-a găsi una similară !...
(Vorbesc de nota-n care-aceia 
Care-s vizați, așa... direct 
Nu iau din cronică ideea 
Ci doar umorul indirect I) 
Și-n timp ce hazul lor persistă 
„Problema" se omite-n grabă... 
Și dacă nimeni nu insistă 
Și dacă nimeni nu-i întreabă. 
Glastrele „mușcă" mai departe 
Din stofe, fîșuri și baloane... 
Și cu-o plăcere... mai „aparte" 
Din buzunare... după toane

Acelor care au „restanțe"
In a lucra mai cu plăcere.
Că, într-o altă împrejurare 
Dăm numele acelor care
Pun nervii noștri la-ncercare...

Nu-i păcăleală, deși pare...
Și nici umor nu-i, de-astă dată, 

încă-un „semn de întrebare" 
încă-o cronică rimată 
încă un apel în stanțe 
încă un prilej de-a cere

ANGLIA : Noul 
tip de ambarcațiu
ne pe pernă de aer 
SRN—6 care poate 
transporta 58 de 
persoane. Ambar
cațiunea are 
lungime 16,1 m.
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președintele Consiliului popu
lar municipal, Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte ol Consiliului 
popular municipal, Ion Ghinea, 
Gheorghe Feier, Ionel Cazan, 
secretari ai Comitetului muni
cipal de partid, llie Constanti- 
nescu, prorectorul I.M.P., Vasile 
Oros, prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșani al 
U.T.C., Emil Marica, președin
tele Consiliului A. S. din Insti
tutului de mine Petroșani.

Urmărind atît primele cit și 
ultimele repetiții ale formației 
folclorice care va reprezenta 
I.M.'P.-ul la marea întrecere de 
la București, să ne îngăduim 
o „staționare", pentru moment, 
in „halta" virtuțiilor ansamblu
lui „Nedeia din Poiana Muierii" 
care, sperăm, vor deveni rele
vante și... juriului festivalului.

*

exact — cine ar putea 
— ce cantități „in- 

de energie s-au con- 
îndelungile ore de

Nu știu 
măsura ?!
dustriale" 
sumat în 
pregătire, închegare și scoatere 
„in lumină" a acestui ansam
blu folcloric, dar știu, precis, 
acum, că ultima verificcrre, la 
Petroșani, în fața unui public 
entuziast, receptiv la arta au
tentică, a celor ce azi vor lua...' 
drumul Capitalei, a fost cit se 
poate de edificatoare. Și, nu 
știu de ce dar, oînd revăd, 
mental, în momentul scrierii a- 
cestor rînduri, cîteva scene de 
adevărată vrajă — apariția, în 
tenebrele nopții, a celor șase 
ciobani cu făclii, care enunță 
deschiderea petrecerii („La Po
iana Muierii, în munții Șuria- 
nului, vin ciobanii să horeas
că, la nedeia românească") ; 
„ruga" dacică a fetelor care 
se adresează soarelui, învocînd 
focillta.rea petrecerii ; sosirea 
■bătrânilor baci, cu fluiere și 
strigături privind schimbul de 
„fînațuri" și pășuni și căutarea 
unei logodnice, etc.) încerc za
darnic să-l uit pe... „vrăjitorul" 
Leonard Bernstein, care-a fasci
nat o lume întreagă cu arta 
sa. E deplasată „comparația"? 
Dar nici n-a fost o comparație I 
Sau o apropiere ! M-am simțit, 
privind scena, cu ochii micșo
rați (pentru că astfel simți mai 
puternic subjugarea ei 1) ca un 
spectator care nu dorește să 
iasă din conul de lumină al 
unei revelații, prelungindu-I și 
alungindu-și, totodată, sieși, cli
pele de desfătare, prilejuite de 
virtuozitatea scenică etalată de 
dansatorii Lucian Moga, Sabin 
Boticiu, Adrian Rovinar, Maria 
Pleșa, Maria Bodea, Emilia 
Breaz si toti ceilalți pînă la... 
24.

înglobate organic în „totul" 
armonios, conceput și pregătit I 
cu minuție și știință de prof. I

I
I
I 

I 

Gheorghe Popa și prof. Vasile S 
Chervereșan, btît cele trei suite I 
de dansuri („Momîrlăneștile", | 
„Țarinile" și „Haidăul — Ha- 
țegano") cît și solo-urile voca- * 
le „semnate" de Florin Biscaru j 
(„De la Petroșani la vale" — i 
din folclorul muncitoresc), Au- I 
gustin Manciu („Zi-i ioane, zi-i | 
mai bine" - tot din folclorul 9 
nou) și Veronica Cordoș („Măi I 
bădiță negricios" și „Haideți, ■ 
măi feciori, Ia joc") se adaugă I 
coloraturii generate, suges- ’ 
tionează și evidențiază spe- | 
tificul local — fundament al , 
succesului în spectacolele de ] 
■amploare.

In concluzie, 
•angrenant, vioi, 
presivă, care va 
ric multe simpatii.

un spectacol 
cu „față" ex- 
cuceri catego-

★

Din partea miilor de iubitori 
ci artei din întregul municipiu, 
adresăm solilor muzicii, dansu
lui și datinilor acestor melea
guri la Festivalul național al 
artei studențești, un călduros 
SUCCES I

(Urmare clin pag. /)

impermeabile bărbătești din 
tercot- „Andrei" !

—Au fost, mai există pe a- 
locuri și vom mai primi... 
Așa 1 Mai departe... In pri
vința țesăturilor din bumbac 
și mătase, specifice acestui 
sezon și următorului, nu se 
poate vorbi de „lipsuri". A- 
vem... Există în magazine ar- 
hisuficiente cupoane cu sto
fe subțiri, tergaluri, și din 
celofibră cu poliesler. Sînt 
foarte solicitate și se vînd ra
pid. Stofe de 
pastelate...

— Bărbații 
pardesie din

— Căutind, 
prea multe, dar totuși !
— Au fost, e adevărat. Dar 
cind moda orientează direcția 
„pelerinajului" in magazine, 
e firesc... Cu articolele de 
încălțăminte, cum st ați ?

— încălțăminte obișnuită, 
în cantități suficiente. Mai 
puțin — încălțăminte tip „Ro- 
tnaria"... Am primit și vom 
mai primi variate sortimente 
de sandale pentru bărbați, 
femei și copii.

— încălțămintea pentru co
pii pare, totuși, cam „sără
cuță".

— Lipsește cea de lac, în 
rest există. Ce primim — asta 
expunem și vindem !

rochii in culori

nu prea 
stofă <ie

vor găsi. Nu

găsesc 
lină...

Aflăm de la organele 
de ordine

din 
IO- 
str.

li
,4j

■ț

Secverrță petroșăncană

pe 
cu- 
Toți 
pri-

să le facem 
cititorilor, 

ales drept 
de popas resta-

bufetele unde au

© VIRGIL CARINOVICI 
Tg. Jiu, str. Gh. Doja 17, 
SIF CSIKI, din Petroșani, 
Gh. Lazăr 14 și tînărui CON
STANTIN COSMA din Dumbră- 
vița, județul Hunedoara, deși 
sînt din localități diferite și ne- 
cunoscuți intre ei, aflindu-s^ în 
vizită prin Petroșani au etalat 
cifeva manifestări comune 
care merită 
noscute și 
trei și-au 
me locuri 
urantele și
consumat băutură pînă au de
venit în stare de completă e- 
brietate. Apoi, toți trei, fără 
vreo înțelegere prealabilă, s-au 
întâlnit în gara orașului, unde 
au provocat .un scandal pe 
peron, au acostat femei, au 
adresat călătorilor expresii in
decente și chiar insulte. De a- 
ceea și sancțiunile ce le-au 
fost date de miliția T. F. sint 
identice : toți trei au fost a- 
mendați cu cite 500 Iei.

@ Cite bucurii nu are omul 
in familia sa I Dar parcă Ie 
ține evidența ? Poate câteoda
tă, și cu totul intimplător, le 
cuprinde în noțiuni ca : „sînt 
mulțumit", „mă înțeleg bine cu 
soția" etc. Ei, dar mai sînt și 
necazuri. Acestea și-au făcut re
cent loc în familia tehnicianu
lui de la mina Dilja EMERIK 
KRISTO. 
sau mai 
țul șl-a 
de nervi 
cam puțin controlați) pe capul 
soției pînă a determinat-o să

părăsească in miez de noapte, 
împreună cu copilul de un a.n 
și două luni, căminul și să fu
gă la... miliție. Dimineața a 
fost invitat și s-a prezentat și 
soțul. Aici '□ avut loc o discu
ție, poate puțin mai lungă, in 
cadrul căreia organele de ordi
ne le-au arătat celor doi soți 
unele prevederi legale referi
toare la situații ca cea a lor, 
dar s-a meritat să fie așa. S-a 
meritat deoarece, in urma ei, 
mai ales soțul, și-a dat seama 
de gravitatea situației, a regre- 
tat-o, a mulțumit pentru aju
torul ce i-a fost dat la timp și 
a plecat acasă împreună cu 
soția si copilul.

@ IOAN ROȘESCU, flotant 
în Petroșani, fără ocupație și 
fără un domiciliu anume, a 
provocat repetate scandaluri 
atit la locuința concubinei sale, 
sora Sabina Achim, cît și la spi
talul de copii, unde aceasta es
te angajată. Pentru toate aces
te manifestări necontrolate 
prin care a conturbat în mod 
grav liniștea cetățenilor și, mai 
ales, a spitalului, a fost amen
dat, in urmă cu o lună, cu 2000 
lei în conformitate cu prevede
rile Decretului nr. 153. El insă 
nu s-a liniștit. A continuat 
învenineze atmosfera atit la 
cuința concubinei cît și la 
cui de muncă al acesteia, 
nă cind organele de ordine
fost nevoite să-i aplice o pe
deapsă ceva mai aspră : 3 luni 
de închisoare contravenționa
lă. Roșescu nu este acum Ia 
prima condamnare. Va fi oare 
aceasta ultima ?!

să 
lo- 
lo- 
pî- 
au

Din motive mai mult 
puțin întemeiate so- 
„răsturnat" avalanșa 

(trebuie să menționăm

SA PĂSTRĂM CU ATENȚIE
tot ce facem pentru estetica municipiului I

(Urmare din pag. 1)

țări și alte lucrări de gospodărire 
inițiale de consiliul popular.

Dar dacă cetățenii au înțeles cit 
toată răspunderea să participe la 
aceste acțiuni, nu putem fi de a- 
cord cu cei de la șantierul I.L.H.S. 
și alte întreprinderi și unități, care, 
după ce -execută o lucrare, nu mai 
refac zonele distruse, nu astupă gro
pile și șanțurile.

De aceea întrebăm pe acești to
varăși cît timp mai au dc gînd să 
procedeze așa ?“

Situații asemănătoare există și în 
centrul de reședință al municipiului, 
de exemplu, pe str. Poligonului din 
Petroșani, unde, așa cum ne arată 

pe această 
drumul de 

astfel că 
în această 

pot circula

A. Kovacs, 
stradă la 
acces este 
cetățenii care 
parte a orașului nu mai 
în condiții optime".

Mari necazuri sînt create chiar 
de întreprinderile prestatoare, in spe
cial de sectoarele I.G.C. și I.G.L., 
care, în multe situații, distrug ceea 
ce locatarii realizează cu trudă în 
jurul blocurilor, nu păstrează lu-

domiciliat
nr. 21/7 

distrus, 
locuiesc

crările executate. „In cartierul Ae
roport, rte spune Ion Popa de pe 
str. Păcii, mașinile salubrității pă
trund pc zonele verzi distrugînd ga
zonul și rupînd arbuștii, motivînd 
că trebuie să aibă acces la punc
tele gospodărești. Dar și ridicarea 
gunoiului menajer se face fără nici 
o grijă, împrăștiind hîrtiile 
seu.

Sectorul I.G.L. nu ne-a 
reparațiile solicitate pentru 
varea de construcție
curi, emplu la blocul
dc pc str. Păcii, burlanele sînt că
zute din toamna crzlzi - 
pînă acum nu a venit nimeni să le 
sudeze la loc".

„Locatarii din 
mult în această perioadă — ne de
clară și Ion Ciobanii — președin
tele blocului nr. 20 dc lîngă com
plexul comercial, dar unele unități 
și chiar cetățeni răuvoitori, tiu păs
trează ceea cc noi am realizat; îm
prăștie gunoiul, calcă zonele verzi, 
rup arbuștii plantați".

Situații asemănătoare am întîlnit 
și în jurul complexelor comerciale 
din Petrila și Vulcan.

pc tra-

executat 
conser- 
la blo- 

nr. 5

anului trecut, însă

cartier au muncit

Iată numai cîteva aspecte pc care 
le-am extras dmtr-un șir de relatări 
culese din localitățile municipiului.

Sînt lucruri care ne indignează, 
care trebuie să alerteze opinia pu
blică și organele în drept pentru 
a interveni. Căci, așa cum spunea 
și tovarășul Joan Șodolescu, șeful 
serviciului de gospodărie locativă 
din cadrul consiliului popular mu
nicipal, acum „trebuie să ne mo
bilizăm și mai mult forțele pentru 
intensificarea, în această lună, a lu
crărilor de recondiționate a zonelor 
verzi și însămînșarea lor, continua
rea plantărilor cu arbori și aribuști 
procurați pe plan local etc." Iar 
odată îndeplinite obiectivele înfru
musețării și gospodăririi municipiu
lui, se impune cu necesitate păs
trarea cu grijă a tuturor lucrărilor 
executate, a îngrijirii lor permanen
te pe întreaga perioadă a anului, fă
ră de care nu se poate vorbi des
pre o estetică permanentă, ncalterată, 
a localităților, despre împlinirea as
pirației la unul din locurile frun
tașe în întrecerea dintre municipii, 
orașe și comune.

A v a ne r o n Ic a arierosclcrozei cerebrale, 
fie !...

Așa să

ud
Azi, la București, în fața unui 

public exigent și bun cunoscător al 
sportului-rege, caite-și va susține, ca 
întotdeauna, cu multă frenezie 
„idolii" și care nu pregetă în a re
cunoaște... vraja senzorială exerci
tată asupră-j de Tătarii, Iordănes- 
cu și Aelenei, Jiul susține un exa
men deosebit de greu, de certifica
re a maturității sale descinde. Par
tida se anunță ca fiind extrem de 
disputată, avînd în vedere setea de 
victorie a echipei militare — Steaua 
—, învinsă cu dificultate, duminica 
trecută, la Constanța și dorința de 
a confirma bunele rezultate, din 
ultima perioadă, ale coechipierilor 
lui I.ibardi. După meciul de la Hu
nedoara, Georgevici se arăta a fi 
pătruns de un optimism mai mult 
decît... robust, în ce privește „soar
ta" Cupei României. Aceeași încre
dere in forțele echipei am deslușit-o 
și pe chipurile și în vorbele celor
lalți fotbaliști jiuliști. Ce legătură

arc aceasta 
Jiul ? Are.
acest insolit 
mile de bucurie și ne face să cre
dem că aceeași vigoare, aceeași ri
sipă de energie și dorință de smul
gere din anonimat vor trona și în 
partidele de campionat. Echipa e 
bună, merge (am văzut momente de 
mare derută și la „firme" mai mari, 
așa că nu copioasele dominări ale 
C.F.R.-ullii clujean sînt edificatoa
re) și e capabilă să obțină rezul
tate și mai răsunătoare. Ceea ce 
încă nu este înțeles în ECHIPA 
Jiul e faptul că toți componenții 
ei, dar absolut toți, trebuie să se 
„ambaleze" în egală măsură în te-

Să sperăm că victoria de la 
Hunedoara — ale cărei proporții 
trebuie să fie estimate la justa lor 
valoare - - va avea asupra ..mora
lului" echipei un efen aidoma ce
lui pc care-1 are.......Aslavitalul" a-
supra mecanismului memoriei și a

ren.

cu meciul Stieaua — 
Pentru că, pe undeva, 
optimism ne umple ini-

îk
Azi, la Sibiu, în lața 

blic care n-are echipă de 
A, dar dispune de un Ioane am
bițios „15“ rugbistic, Știința Petro
șani susține și ca tui serios exa
men. „Hopul" de la Sibiu, după a- 
sigurările pe care le-am primit, va 
li însă trecut. Faimă a sportului 
Văii Jiului, rugbiștii lui Țlteodor 
Radulescu vor susține, în pitorescul 
oraș transilvan, nu numai un util 
test dc verificare înaintea turneului 
din R. F. a Germaniei și Franța ci 
și o partidă de rezultatul căreia va 
alîrna mult... titlul de campioană a 
țării.

Să sperăm că „hapurile" vor fi 
trecute cu bine. Să sperăm..

TEO

unui pu- 
iotbal în

© ® ® e e e

parfu- 
lacuri 
buze,

— Tricotaje, articole . de 
marochinărie, cosmetice și de 
parfumerie ?

— Tricotaje pentru toate 
vârstele, din P.N.A., cărora li 
s-au redus prețurile, sînt în 
bogate cantități. Articole de 
marochinărie, idem. Idem, ar
ticole cosmetice și de 
inerie, ape de colonie, 
și vopsele, rujuri de 
pudre, deodorante etc.

— Ce articole „de sezon" 
veți primi in perioada ime
diat următoare?

— Rochițe din fire medii, 
Ia prețuri convenabile, ragla
ne din tercot pentru băieți, 
cămăși și bluz.oane adecvate 
modei, costume bărbătești din 
tergal, modele noi, pantaloni 
bărbătești Peramon, pardesie 
pentru femei, din stofă „fan
tezie", taioare, fuste drepte...

— Ce articole de sezon lip
sesc completamente din ma
gazine ?

— Rochiile și pantalonii 
pentru fentei, din țesături su- 
praelastice, „scurtele" 
tești — și nu numai 
teștj — din relon...

— Explicația ?
— Sosec în cantități

bărbă- 
bârbă-

destul 
de mari dar, se vînd cu o ra
piditate, parcă, dublă !

★

...Am intrat în plin sezonul 
primăverii. E deja aprilie.

Magazinele de textile, con
fecții și încălțăminte sînt lua
te, în zilele eu soare puternic 
(am delimitat scurgerea tim
pului, pentru a nu se crede 
că aglomerarea unităților 
noastre comerciale i' un fapt 
diurn), cu asalt. Oamenii do
resc să se „desprimăvăreze". 
E firesc. Și solicitată marfa 
preferată, adecvată timpului. 
Sau modei. Sau amândurora. 
O găsesc ? In parte — da. 
Cei ce neglijează moda o gă
sesc în totalitate. Celorlalți 
li se pare că totul c demodat, 
că mărfurile „zac" în magazi
ne de anul trecut. Nu-i așa ! 
Să nu uite că mărfurile pe 
care ei le solicită cu ardoare 
sînt, în general, din categoria 
celor suprasolicitate și că a- 
cestea — după cum ani arătat 
mal sus — cum sosesc se și 
epuizează...

Există în magazinele noas
tre mărfuri „de sezon" în can
tități apreciabile. Grija pen
tru aprovizionarea oamenilor 
muncii din Valea Jiului cit 
astfel de mărfuri — în per
petuă stare de „agitație" la 
O.C.L. „Produse industriale" 
— se manifestă și se exprimă 
•sufteicn.t de elocvent în ma
gazine. Că, pe alocuri, mai 
există unele magazine perife
rice, prin care, la capitolul 
„articole de sezon", cam... ba
te vântul, e altceva. Asta ține 
de reputație I Dar despre a- 
eeaslă problemă — cu altă o- 
fiazie...

I I c

toate cluburile sindicatelor și că
minele culturale din Valea Jiu
lui.

I

I
I
I

I

DUMINICA 2 APRILIE
0 Soarele răsare la ora 5,55 

și apune la ora 18,44. Zile tre- 
ciue -din an — 93. Zile rămase
— 273.

LUNI 3 APRILIE
0 Soarele răsare la ora 5,54 

și apune la ora 18,45. Zile tre
cute din an — 94. Zile rămase
— 272.

EVENI MENTE
DUMINICA 2 APRILIE

0 1858 — S-a născut scriito
rul Barbu Ștefănescu-Delavran- 
cea (m. 29. VI. 1918) 0 1929 
— A avut loc, la Timișoara, 
Congresul general al sindicatelor 
muncitorești din România (2—5 
mai) 0 1911 — S-a născut 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist 
Britanic 0 1805 — 
marele scriitor danez 
dersen (m. 1875) 0 
Franța se naște marele romancier 
Emil Zola (m. 29. IX. 1902).

LUNI 3 APRILIE
1945 — Este eliberat o- 
Bratislava (Cehoslovacia)

din Marea
S-a născut 
H. C. An- 
1840 — In

o 
rașul 
de sub ocupația fascistă 0 1923 
— S-a născut Jozcf 
prim-secretar a] C.C. al P.C. din 
Slovacia 0 Boxerul 
Cassius Clay face o 
cinci zile în R. P. Chineză 
0 1897 — A murit compozito
rul Johannes Brahms (n. 7. V. 
1833).

mergem

Lenart,

american 
vizită de

La CASA DE CULTURA din 
Petroșani, înccpînd de la ora 9, 
a doua zi a fazei municipale a 
concursului cultural-artistic jude
țean „Buchete hunedorenc". Par
ticipă formații artistice de la

EXPOZIȚII. In holul Casei 
de cultura din Petroșani -— ex
poziția de pictură și grafică a 
filialei U.A.P. Petroșani în co
laborare cu Comitetul municipal 
pentru cultură și educație socia
listă. Expun : Elena Bianu. E- 
catcrina Sylvester, Victor Syl
vester, Iosif Tellmann, Ion Cîr- 
joi, Aurel Florea, Floria Pop.

HANDBAL. Azi, la ora 11, 
în cadrul campionatului națio
nal de handbal feminin divizia 
B, la Petroșani, pc terenul Școlii 
sportive, se va disputa partida 
JIUL — TEXTILA SEBEȘ.

FOLOM
DUMINICA 2 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atunci i-am condamnat pc 
toți la moarte; Republica: Spri
jiniți-! pe șerif; PETRILA : Un 
loc pentru îndrăgostiți; LONEA 
— Minerul: Tick... tick... tick...; 
ANI NOASA : După vulpe; 
VULCAN : Secretul planetei 
maimuțelor; PAROȘENI : Ursul 
și păpușa; LUPENT — Munci
toresc: Atenție, broască țestoasă; 
Cultural : Decolarea; BARBA- 
TF.NI : Maycrling, seriile I—II; 
URICANI : Triplă verificare.

LUNI 3 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Abel, fratele meu; Repu
blica : Pensiunea Boulanka; PE
TRILA : Un loc pentru îndră
gostiți; I.ONEA — Minerul t 
Lampa lui Aladin; ANINOA- 
SA : După vulpe; VULCAN : 
Așa am venit; PAROȘENI : 
Ursul și păpușa; LUPENT — 
Cultural: Trenul; Muncitoresci 
Atenție, broască țestoasă; URI
CANI : Triplă verificare.

Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul piesei; 8,08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Discul pe meridiane; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Recital Mihai Constanti- 
ncscu; 13,30 Noi înregistrări de 
muzică populară; 14,00 Unda 
veselă; 14,30 Uverturi, valsuri 
și serenade celebre; 15.00 Bule
tin de știri; 15,15 Muzică popu
lară; 15,30 Serial radiofonic pen
tru tinerii ascultători : „Mesajul 
invizibil" — scenariu de Andrei 
Mazilu (Episodul I); 16,00 Cîntă 
Massimo Ranieri; 16,15 Sport și 
muzică; 18,45 Din repertoriul 
lui Nicu Stăncscu; 19,00 Radio
jurnal; 19,15 Transmisiune direc
tă de la Campionatul mondial 
de hochei pc gheață; 19,30— 
24.00 Estrada duminicală; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6.C0 Es
trada nocturnă.

LUNI 3 APRILIE
16,30—17,00 Curs de limba 

rusă. Lecția a 9-a; 17,35 Deschi
derea emisiunii; 17,40 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto; 18,00 Căminul la... Cluj; 
18,45 Scena — emisiune de ac
tualitate și critică teatrală; 19,10 
Noutăți cultural-artisiicc; 19,20 
1 001 de seri : „Aventurile ce
lor doi căței"; 19,30 Telejurnal; 
20,10 Teatru foileton : „Mușati- 
nii" — după trilogia lui Barbu 
Ștefănescu-Dclavrancea. Scria a 
9-a „încoronarea"; 21,20 Lumea 
dc mîinc; 21,45 Steaua fără nu
me. „Floarea din grădină". Mu
zică populară; 22,35 „24 de
ore"; 22,50 Contraste în lumea 
capitalului.

TeLeFoănI

TEATRU — In sala teatru
lui, la ora 10, spectacolul cu 
drama istorică „Vlaicu Vodă" 
de Alexandru Davila, în regia 
lui Ion Olteanu, artist emerit.

DUMINICA 2
PROGRAMUL 

lei in de știri; 6,05 
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45

APRILIE
I : 6,00 Bu- 
Conoertul di-

DUMINICĂ 2 APRILIE

8.15 Gimnastica pentru toți;
8.30 Cravatele roșii; 1C.C0 Via
ța salului; 11,10 Să înțelegem 
muzica — j,Variațiuni fantasti
ce"; 12,00 De strajă patriei;
12.30 Emisiune în limba maghia
ră; 14,00 Tcle-sport. Baschet 
masculin : Dinamo — Steaua 
(rcp. a Il-a). Transmisiune de 
la Sala Sporturilor Floreasca;
14.30 Fotbal : Steaua — Jiul 
Petroșani (rep. a Il-a); Dinamo 
-— Rapid. Transmisiuni directe 
de la Stadionul „23 August"; 
17,00 Cîntare patriei. Concurs 
coral interjudețean; 18,15 Cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață — grupa „B“ — Româ
nia — S.U.A. Transmisiune di
rectă de la patinoarul ,,23 Au
gust"; 19,20 1 001 de seri; 19.30 
Telejurnal; 20,10 Reportajul 
săptămînii : „Poarta primăverii";
20.30 Retrospectivă Walt Dis
ney — „Premiul lui Donald"; 
21,20 Cine a pierdut o umbre
lă ?; 23,00 Telejurnal.

@ Pompierii militari Petroșani 
08; 1150; Serviciul de urgențe 
Petroșani — 1313; Maternitatea 
Petroșani — 1427; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial de stat — 1220, inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
1651.

Serviciul dc urgențe jLtipcni — 
116; Miliția Ltipeni — 134; 
Pentru anunțarea și remedierea 
deranjamentelor electrice — 145; 
Pentru remedierea defecțiunilor 
ivite la sistemele de încălzire 
centrală — 266; 274.

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 16 grade 
la Petroșani și de plus 8 grade 
la Parîng. Minimele au fost de 
minus 1 grad și, respectiv, plus 
2 grade.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vremea în curs de răcire ușoară, 
cer variabil, mai mult noros. 
Vînt slab pînă la potrivit, tem
porar cu intensificări din nord.

0 informații utilitare @ Informații utilitare
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promovate metode variate,
cu eficientă educativă sporită

(Urmare din pag. 1)

ra temei și poposind asupra unei 
□ roblematici mai largi și de struc
tură. Am reținut punctele cele mai 
semnificative aduse in discuție de 
vorbitori a căror valoare pentru 
scopul educativ al activității cul
turale este definitorie.

In Valea Jiului, se amintea in 
informare, există cinci brigăzi ști
ințifice care se deplasează la in
stituții culturale după programare 
și necesități. Se pare că există o 
însemnată diferență intre existen- 
|a și activitatea lor, altminteri nu 
le puneau sub semnul intrebării 
la discuții iov. Aurel Bildea, di
rectorul clubului din Vulcan, și 
Maria Pătrăscoiu, directoarea că
minului cultural din Cimpa. Bri
găzile științifice, fără îndoială 
compuse din specialiști în mai 
multe domenii, trebuie să fie ac
tive și, deci, eficiente. Dar organi
zarea lor la nivelul municipiului 
nu constituie o piedică în organi
zarea altora, la fiecare instituție 
culturală ; dimpotrivă. Și de acest 
fapt să corelăm un altul, mult 
discutat : materialul documentar 
și oamenii de specialitate. Am 
lost surprinși cind acestea se pre
cizau (loan Vladislav, primarul 
comunei Bănița, Aurel Bildea, 
Margareta Chioreanu, biblioteca
ră, Gh. Vitejanu, directorul cămi-

oului cultural din Cimpu Iui Neag) 
și iată de ce : profesorii, fiind de 
diferite specialități, pot fi cuprinși 
(și sint) in astfel de brigăzi. Stu
diile efectuate de ei le dă com
petență în diverse problematici și 
nu vedem de ce ar avea nevoie 
de atita material documentar 
(cind e știut că valabilitatea teo
riilor științifice privind religia, cre
dința, misticismul, n-a fost răstur
nată, ci doar îmbogățită cu noi ele
mente); in acest caz este superfluă 
și instruirea componenților brigă
zilor, teoretic și practic com
petent în materie. Este, așa
dar, o falsă problemă, ori, dacă 
e o problemă, ea vizează munca 
lor efectivă, destul de plăpindă.

Latura esențială 
cultural-educative a fost — și ră- 
mine, pînă acum — metodologia, 
ansamblul de forme utilizate in 
practică. Am ascultat cu surprin
dere diversele intervenții care evi- 
dențiau doar conferințe, conferin
țe... Este o carență fundamentală 
- surprinsă în discuții și de tov. 
Horia Toma, secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C. — care a ce
rut mai multă diferențiere cerută 
de gradul de pregătire al celor 
cărora ne adresăm (și cum ne a- 
dresăm), pregătirea, virsta, etc. 
Doar prin conferință și alte deri
vate ale ei - forme reci, cu un 
caracter, mai mult sau mai puțin

□ activității

pronunțat, didactic, cu eficiență 
destul de limitată. Scopul activi
tății culturale de masă - în ca
zul acesta educația ateist-științi- 
fică - este de a convinge prin 
sensibilizare, ceea ce nu se poate 
obține decit prin forța argumentu
lui. Trebuie să concureze Ia rea
lizarea acestei finalități și cinema
tografia - pînă acum deficitară 
- și întreg ansamblul de mijloace 
audio-vizuale ce sint tot mai so
licitate.

Fără îndoială că există dificul
tăți dar soluția trebuie căutată și 
experimentată aici, nu trebuie aș
teptată din altă parte ; plenara 
a imprimat convingerea că resur
se există dar ele trebuie organi
zate și orientate cu o mai mare 
diferențiere.

La lucrările plenarei a partici
pat și tov. Petru Stoican președin
te al Comitetului pentru cultură 
și educație socialisă din județul 
Hunedoara, care, în concluzie, 
preciza că în activitatea cultura
lă de masă trebuie să primeze 
scopul educativ căruia ii trebuie 
găsite cele mai adecvate forme 
și metode de muncă. Caracterul 
plenarei s-a dovedit a fi un deo
sebit de util schimb de experien
ță și un excelent sondaj privitor 
la eficiența muncii culturale, a- 
flată în Valea Jiului intr-un plin 
proces de înviorare.

Mica publicitate
FAMILIA WAIIL mulțumește tuturor celor care au 

fost alături de ea în greaua pierdere suferită o dată cu dis
pariția dintre noi a fiului și soțului Erwin Wahl.

VÎND casă cu teren în suprafață de 850 metri pătrați, 
dependințe, garaj, Wartburg — lux în bună stare, strada 
Coasta 23, lingă Casa pionierilor Petroșani.

VÎND „Dacia 1 100“ cu radio. Str. fi August, nr. 9, Pe
troșani.

PIERDUT legitimație de serviciu Pe numele Drăghici 
Traian, eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă.

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

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

Jiului.
Salarizare — conform H.C.M. 914z1970 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

angajează urgent
șefi magazine pentru următoarele unități :
— magazinul nr. 4 pentru copii Petroșani
— magazinul universal 37 Bănița
— magazinul fero-metal nr. 61 Vulcan
— magazinul fero-metal nr. 72 Uricani
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. 914/1908 și Legea nr 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 

7—15 de la biroul personal al întreprinderii cu sediul in 
Petroșani str. Republicii 90, telefon 1804.
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mâno-sudaneze. Mulți din cei 
de față purtau pancarte scrise 
de mînă, cu urări de bun sosit. 
Celor doi președinți, în întîm- 
pinarea cărora au venit condu
cătorii autorităților provinciale 
și orășenești, le sînt oferite 
ghirlande de flori. Răsună pu
ternice urale. Mașina decapota
bilă în care iau loc cei doi pre
ședinți își croiește cu greu drum 
prin mulțime. Zeci de mii de 
locuitori, bărbații îmbrăcați în 
tradiționalele „Galabia", femeile 
în grațioase sariuri, care aici 
poartă numele „tob“, se află 
masați de-a lungul principalelor 
artere ale orașului. Coloana de 
mașini, în calea căreia se arun
că buchete de flori, se oprește 
în repetate rînduri. Cei doi șefi 
de stat string mîinile care se 
îndreaptă spre ei, fac semne 
prietenești.

La ieșirea din oraș și pînă 
în localitatea Barakat, unde se 
află sediul Consiliului Adminis
trativ al Complexului Gezira, 
aceleași mari mulțimi de oa
meni. Directorul Consiliului, 
Kamal Agabawir, urează bun 
venit oaspeților, apoi îi invită 
în sala de conferințe, unde se 
proiectează un film explicativ 
asupra acestui complex. Deși 
Sudanul este astăzi renumit în 
întreaga lume pentru calitatea 
bumbacului obținut aici la Ge
zira, istoria acestei culturi este 
relativ recentă, primele planta
ții experimentale datînd de la 
începutul celui de-al doilea de
ceniu al secolulu; nostru. Pe a- 
tunci, această regiune — care 
văzută prin hublourile elicopte
rului apare astăzi ca un imens 
Covor înverzit, străbătut de pă
ienjenișul canalelor de irigații 
— era o întindere de pămînt 
arid, ars de soare. Puținii locui
tori duceau o viață nomadă.

Succesul primului lot experi
mental a determinat construi
rea barajului de la Sennar, da
torită căruia apele Nilului Al
bastru sînt adunate în mari re
zervoare, fiind apoi distribuite 
prin canalele de irigație.

La Gezira se produce 75 la 
sută din cantitatea totală de 
bumbac sudanez 
50 la sută din 
grîu, 15 la sută 
de arahide, 12 la 
ducția de sorg, fiind, de aseme
nea, cultivate legume și fructe. 
Mari prefaceri s-au petrecut și 
în viața oamenilor, în special 
după naționalizarea complexu
lui și crearea Consiliului Admi
nistrativ. Astăzi, nomazii de o- 
dinioară s-au statornicit locului; 
sau construit sate, școli, s-a 
introdus asistența medicală. 
Mulți din cultivatori s-au aso
ciat în cooperative. Ne aflăm 
în fața încă a unui exemplu — 
din ceje mai edificatoare, de 
ceea ce este capabil un popor 
atunci cînd devine stăpîn pe 
propria soartă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește gazdelor pentru explicațiile 
primite, fiind invitat apoi să sem
neze în Cartea de onoare a Consi
liului Administrativ. In continuare, 
sînt vizitate instalațiile de egrenat 
și de balotat bumbacul, produs de 
bază al țării, valoarea exporturilor 
bumbacului cultivat aici reprezen
tând 40 la sută din venitul național 
și 60 la sută din rezervele de de
vize. Muncitorii opresc pentru o 
clipă lucrul, înconjoară cu căldură 
pe cei doi președinți, ovaționează 
pjini de bucurie. După ce își iau 
rămas bun de la muncitorii, tehni
cienii și inginerii de aici, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Gaafar Mohammed El Numeiry 
se îndreaptă spre sediul Municipali
tății orașului Wad Medani, unde are 
loc un dejun.

Cei doi președinți s-au înapoiat

civ firul lung, 
producția de 
din producția 
sută din pro-

la Khartum cu elicopterele, fiind, și 
de data aceasta, salutați de-a lun
gul întregului parcurs, pînă la Pa
latul Poporului de numeroși locui
tori ai capitalei.

In aceeași atmosferă de cordia
litate și prietenie manifestată de 
populația orașului Khartum, pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Sudanului Gaafar Mohammed Nu
meiry, de doamna Busein Numeiry, 
de alte personalități ale vieții poli
tice sudaneze s-au îndreptat, în 
cursul după-amiezii, spre uzinele 
„Sudan Textil", situate în zona in
dustrială a capitalei.

Vizita la uzinele „Sudan Textil" 
a prilejuit cunoașterea directă, la 
rața locului, a eforturilor poporului 
stțdanez de edificare a unei economii 
independente, de valorificare a bo- 
gațiil or țării în interesul națiunii.

Făuritorii acestei uzine în plină 
dezvoltare, înălțată în urmă doar cu 
un an, au înfățișat cu mîndrie 
oaspeților români roadele muncii 
lor. Obiectiv de mare importanță 
în economia țării, constituind o fi
nalizare esențială în planul indus
trial al dezvoltării culturii bumba
cului, uzinele textile din Khartum 
oferă imaginea grăitoare a capaci
tății muncitorilor sudanezi. Imensele 
hale vizitate sînt structurate în trep
te de producție ale unui proces 
tehnologic complex realizat cu a- 
jutorul unor instalații și mașini mo
derne, de înaltă tehnicitate.

Drumul parcurs de materia primă 
pînă la transformarea pufului de 
bumbac în fire și apoi în țesături, 
care la rîndul lor cunosc, de aseme
nea, un proces pretențios de pre
lucrare înainte de a se înfățișa sub 
forma unor valuri policrome, este 
prezentat oaspeților fază cu fază.

Muncitorii înconjoară cu căldura 
prieteniei pe conducătorul partidului 
și statului nostru, aplaudă îndelung 
pe oaspeți.

Răspunzînd cordial manifestațiilor 
de simpatic cu care este întîmpinat 
pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează îndeaproa
pe de procesul de producție, stă de 
vorbă cu specialiștii sudanezi, dă 
mîna cu muncitorii textiliști.

Gazdele vorbesc pe larg despre 
preocupările lor în vederea sporirii 
producției, îmbunătățirii calității țe
săturilor. Alături de uzina în plină 
funcțiune se află șantierul unei fa
brici de ață și fibre de tricotat — 
unul din obiectivele care vizează 
lărgirea profilului combinatului. In 
acest context, conducerea întreprin
derii relevă că se are în vedere ca, 
în următorii trei-patru ani, să se 
acopere întregul consum de țesături 
și alte produse textile ale popu
lației. Sîntem în întrecere cu tim
pul, cu cuceririle tehnice, sublinia
ză ei, pentru a evidenția efortu
rile depuse de muncitorii de aici, 
ca și de întreg poporul sudanez, 
pentru a lichida urmările domina
ției coloniale, a situației de subdez
voltare, rezultat al regimului de o- 
presiune străină, doborît în urmă 
cu 16 ani, cînd a fost proclamată 
independența țării. Am pus bazele 
— spun ei — unei industrii de ma
re importanță pentru economia noas
tră și, conștienți de aceasta, nu pre
cupețim nici un efort.

La încheierea vizitei, o mare mul
țime de muncitori și specialiști su
danezi salută din nou pe cei doi 
șefi de stat, pe oaspeții români.

In numele celor cinci mii de mun
citori și specialiști ai acestor mari 
uzine, directorul Dofalla El Hag 
Yusif, relevă onoarea deosebită pe 

. care o reprezintă vizita președintelui 
României socialiste, pe care texti- 
liștii, ca și întreg poporul sudanez, 
o copsideră ca un aport de marc 
însemnătate la dezvoltarea legătu
rilor de prietenie și colaborare din
tre România și Sudan.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru posi-

bilitatea avută de a 
fabrică.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere 
'această vizită — este adevărat foar
te scurtă — dar am putut/vedea cu 
satisfacție că muncitorii sudanezi 
produc țesături de înaltă calitate, 
că complexul dumneavoastră este în 
modernizare și că vă preocupați să 
îl dezvoltați pe baza tehnicii celei 
mai avansate. Este un lucru foarte 
bun, pentru că numai construind o 
industrie puternic înzestrată cu teh
nica cea mai înaintată se poate 
realiza progresul unei economii pu
ternice și independente.

Am ascultat cu interes cele spuse 
de dl. director și mi-a produs o 
satisfacție deosebită preocuparea pe 
care o aveți de a pune în funcție 
cît mai repede noile fabrici, precum 
și dorința de a dezvolta relații de 
colaborare cu industria de țesături 
din România. Intr-adevăr, este ne
cesar și bine să se statornicească și 
între întreprinderile noastre textile 
relații de colaborare și, așa cum 
am ajuns la înțelegere în cadrul 
convorbirilor pe care le-am avut, 
să dezvoltăm larg colaborarea între 

în diferite sectoare de

vizita această

țările noastre 
activitate.

Aș dori să vă urez să realizați 
în bune condițiuni întregul program 
de dezvoltare a fabricii dumneavoas
tră, a complexului și să dați pro
ducții tot mai bune, să realizați 
angajamentul pe care l-ați luat de 
a satisface necesarul țării cu țesă
turi.

Doresc conducerii și tuturor mun
citorilor succese tot mai mari în 
activitatea lor și multă fericire".

Conduși cu entuziasm de munci
torii fabricii, de locuitorii acestei 
importante zone industriale a capi
talei, oaspeții români s-au îndreptat 
din nou spre Palatul Poporului, re
ședința oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.
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la Expoziția I
„Aro-M-461“

a
automobilului

NEW YORK 1 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alcxan- 
droaie, transmite : La 31 mar
tie s-a deschis la New York 
Expoziția internațională a 
automobilului. Ia care parti
cipă, cu peste 100 de modele, 
numeroase țări producătoare 
de autovehicule. Pe unul din 
podiumurile din marea sală a 
expoziției, aflate în incinta 
Coliseum-ului, se află auto
vehiculul „Aro-M-461“ cu in
scripția „Made in Romania", 
expus de firma americană 
„East-Europe Import Export".

Autovehiculul se află în 
S.U.A. pentru a fi supus u- 
nor teste privind securitatea 
circulației și controlul poluă
rii, înainte de a primi cale 
liberă de export pe piața a- 
mericană. In testele de pînă 
acum, autovehiculul româ
nesc a obținut calificative 
înalte, bucurîndu-se de apre
cieri pozitive.

La deschiderea expoziției 
au participat din partea Ro
mâniei, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul țării noastre la 
Washington și N. Fodor, șeful 
Agenției comerciale române 
din New York.

Lucrările Congresului
P. C. Finlandez

HELSINKI 1. — Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite i In raportul pe care 
l-a prezentat în fața Congresu
lui al XVI-lea al partidului, A- 
arne Saarinen, președintele P.C. 
Finlandez, a analizat actuala 
situație politică și economică, 
sarcinile și preocupările parti
dului în lupta pentru orientarea 
dezvoltării politice a țării, pen
tru apărarea intereselor vitale 
ale clasei muncitoare și ale ce
lorlalte pături ale celor ce 
muncesc, pentru lărgirea demo
crației și limitarea puterii ma
relui capital, pentru întărirea 
unității rândurilor partidului.

Referindu-se la situația inter
națională, raportorul a relevat că 
edificarea securității europene, 
în interesul tuturor popoarelor 
de pe continent, ar avea o im
portanță istorică deosebită, ar 
contribui în mod hotărîtor la 
întărirea păcii în întreaga lume, 
la destinderea internațională. 
Aarne Saarinen a subliniat că 
P.C. Finlandez consideră pozi
tiv faptul că Finlanda s-a oferit 
să fie gazda Conferinței general-

europene în problemele 
tății și cooperării și a 
contactele pe care țara 
avut cu numeroase țări în a- 
ceastă problemă, relevînd ne
cesitatea continuării acestor ac
țiuni pentru întrunirea cît mai 
grabnică a Conferinței.

Vorbitorul a relevat extinde
rea și întărirea relațiilor P.C. 
Finlandez cu multe partide co
muniste și muncitorești, pe baza 
principiilor internaționalismu
lui proletar, solidarității și ega
lității în drepturi între partide, 
neamestecului în treburile 
terne.

securi- 
salutati 
sa le-a

in-

★

Sîmbătă în continuarea 
crărilor Congresului, Arvo 
alto, secretar general al partidu
lui, a rostit o cuvîntare pe mar
ginea proiectului de document 
politic cu privire la obiectivplo 
P.C. Finlandez pentru perioa
da următoare. Au început apoi 
discuțiile pe marginea documen- 

. telor prezentate în primele două 
zile ale Congresului.

lu- 
A-

Val de greve în Italia
ROMA 1 (Agerpres). — Potrivit 

agenției UPI, în Italia au intrat în 
grevă 55 000 de lucrători de la ra
finăriile aparținînd firmelor parti-

DEZBATERILE Șl HOTĂRÎRILE ADUNĂRII ACTIVULUI 
ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID -

prețios îndreptar în activitatea comuniștilor,
a colectivităților de muncă din Valea Jiului

(Urmare din pag. 1)
i

fost întreprinse pentru ridica
rea conținutului activității ideo
logice, întărirea muncii politi
ce de masă și stimularea iniția
tivelor valoroase 
ficiente adresate 
menilor, pentru 
legilor, întărirea 
ordinii și disciplinei în produc
ție și în viața socială, ridicarea

și formelor e- 
conștiinței oa- 
popularizarca 

răspunderii,

nivelului profesional și de cul
tură al salariaților, pentru pro
movarea principiului muncii co
lective, lărgirea democrației 
muncitorești și cooperatiste. O 
atenție crescîndă s-a acordat și 
se acordă circumscrierii învă- 
țămîntului de toate gradele, cul
turii și artei în cerințele eta
pei pe care o străbatem și ale 
progresului spiritual contempo
ran.

Un bilanț care generează 
noi energii

Ansamblul activității politi- 
co-organizatorice desfășurate, 
acțiunile întreprinse și măsuri
le aplicate, mutațiile calitati
ve oare au avut loc în com
petența factorilor de conducere, 
conjugate cu eforturile tot mai 
conștiente ale colectivelor de 
muncă s-au materializat în ri
dicarea generală a vieții econo
mice și social-culturale a jude
țului, care a adus și aduce o 
contribuție de seamă la progre
sul multilateral al României so
cialiste. Planul cincinal 1966—
1970 a fost înfăptuit cu succes, 
Hunedoara situîndu-se printre 
județele fruntașe ale țării. Anul
1971 — primul an al cincinalu
lui actual — a fost abordat cu 
un plus de responsabilitate. 
Industria județului nostru a 
pus la dispoziția economiei 
naționale, peste prevederi, 29 760 
tone cărbune net, 180 milioane 
KWh energie electrică, 2 610 
tone cocs, 33 800 tone fontă, 
38 300 tone oțel, 14 900 tone la
minate, 650 mc cherestea, 11 970 
mc prefabricate din beton, 134 
tone produse din mase plastice 
și alte bunurj materiale. Pla- 
țiul anual de investiții și con- 
strucții-montaj a fost realizat 
integral, fiind puse în funcțiu
ne toate obiectivele planificate. 
Anul acesta, pe ansamblul in- 
industriei județului, s-a realizat 
și depășit în primele două luni 
producția globală, precum și cea 
destinată exportului.

Pentru activitatea bună din 
anul trecut, adunarea a eviden
țiat organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, exploatările minie
re Lupeni și Petrila, I.M. Bar
za, termocentralele Mintia și 
Paroșeni, Fabrica chimică O- 
răștie, de pe șantierele de con
strucții de locuințe și din alte 
unități.

Ce merită să fie subliniat în 
mod deosebit în activitatea eco
nomică din anul trecut ?

In primul rînd faptul că la 
energie electrică, fontă, oțel, la
minate, materiale de construc
ții și alte produse s-au obținut 
cele mai substanțiale depășiri 
din toți anii cincinalelor.

In al doilea rînd, realizările, 
experiența cîștigată a constituit 
suportul moral ca în acest an 
colectivele C.S. Hunedoara și 
E.M. Lupeni să fie inițiatoarele 
întrecerii pe ramuri de produc
ție.

In al treilea rînd, recoltele bu
ne obținute în C.A.P. și I.A.S. la 
grîu, porumb, plante tehnice și 
cartofi au demonstrat că și 
în condițiile pedoclimatice ale 
județului se pot obține — prin- 
tr-o agrotehnică corespunzătoa
re — producții agricole sporite.

Acesta este, foarte succint, 
bilanțul realizărilor obținute în 
sfera producției materiale, bi
lanț care trebuie să genereze 
noi energii.

plasează la fața locului, nu stă
ruie pentru a le rezolva opera
tiv și competent, așteptînd solu
ții din altă parte. Or, aseme
nea deficiențe generează, în ul
timă analiză, fluctuația mare a 
forței de muncă din industria 
extractivă.

Rezultatele obținute în dome
niul autoutilării sînt, la fel, cu 
mult sub posibilități și necesi
tăți. Unitățile miniere au fost 
vizate critic și în această pri
vință.

In activitatea de investiții, 
deși realizările globale ale a- 
nului trecut satisfac, mai exis
tă și în acest domeniu neajun
suri. La Grupul de șantiere Va
lea Jiului al T.C.M.M. se 
petuează de multă vreme

per- 
de-

ficiențe serioase; cu destulă u- 
șurință se amînă unele obiec
tive (și o acceptă și beneficia
rul), iar simțul gospodăresc în 
utilizarea forței de muncă, a 
utilajelor și materialelor este 
scăzut. Anul acesta situația din 
investiții nu poate fi justifica
tă. Timpul a fost favorabil, și 
totuși s-au înregistrat deja mari 
rămîneri în urmă care îngrijo
rează.

Adunarea activului a dezbă
tut eu simț de răspundere și 
problemele consumurilor speci
fice, calității produselor (aten
ție la F.F.A. „Viscoza" Lupeni 1), 
de respectare a N.D.P.M. (do
meniu în care au fost criticate 
în primul rînd unitățile mi
niere, siderurgice și de trans
porturi).

Stă în competența 
organizațiilor de partid, 
a cadrelor să înlăture 

deficiențele de la exploatările 
miniere 1

rezultatele 
la exploa- 
rămînerile 
trebuit să

Este loc pentru o activitate
mai bună

fost abor- 
i economie 
tovarășului

Din modul cum a 
dată activitatea din 
în cuvîntarea 1 
Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi, cen
trale industriale, și de con
strucții, din celelalte documen
te ale conferinței orga
nizația județeană de partid a 
țiesprins necesitatea de a exa- 
țnina activitatea cu exigență și 
răspundere comunistă, de a 
dezvălui deschis neajunsurile și 
cauzele lor, de a chibzui cu ma
turitate asupra ceea ce trebuie 
făcut pentru ca munca să se 
ridice pe de-a-ntregul și în 
fiecare compartiment la nivelul 
înaltelor cerințe ale actualului 
cincinal. Darea de seamă, pre
cum și participanții la dezbateri 
au reușit să pătrundă .— dinco
lo de rezultatele globale, de re
alizările de prestigiu — în e- 
șența cauzelor unor neajunsuri 
și rămîneri în urmă cantitative, 
dar mai ales calitative.

Anul trecut județul a rămas 
dator economiei naționale, de

exemplu, cu importante cantități 
de cărbune brut, bușteni, lemn 
de mină și alte produse. Au fost 
vizate restanțele înregistrate de 
minele Dîlja și Vulcan și, în 
trimestrul IV, și de alte exploa
tări. In exploatările respective 
și-au făcut loc carențe în or
ganizarea și conducerea produc
ției pe care organizațiile de 
partid, Centrala cărbunelui Pe
troșani, nu le-au sesizat și com
bătut la timp.

Au existat, de asemenea, de
ficiențe (boală veche și carac
teristică la exploatările minie
re) în realizarea ritmică a pla
nului datorită defecțiunilor din 
aprovizionarea locurilor 
muncă, din întreținerea și ex
ploatarea unor utilaje, asistența 
tehnică și folosirea timpului de 
lucru. Toate acestea 
plă pentru că unele 
mente din centrală și 
ploatări funcționează 
linele cadre se rezumă la rezol
varea scriptică a problemelor 
tehnice și organizatorice pe ca
re le ridică producția, nu se de-

de

se întîm- 
comparti- 
de la ex- 
defectuos,

Participanții din Valea Jiu
lui la adunare au încercat — în 
fața plenului activului organi
zației județene de partid — sen
timente oarecum de stingherea
lă, determinate de 
obținute în*- acest an 
țările miniere, de 
în urmă pe care au 
le justifice.

— Dacă exploatările miniere 
din bazin au încheiat anul tre
cut cu rezultate frumoase, nu 
putem fi 
lanțul cu 
tăm 
trimestru — 
cuvîntul său, 
ment Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R. Răspunde
rea aparține în egală măsură 
comitetului municipal de partid, 
organizațiilor de partid și co
mitetelor oamenilor muncii din 
unitățile respective. Spun aceas
ta pentru că fiecare organ și-a 
prevăzut o serie de sarcinii și 
măsuri organizatorice pentru a 
asigura îndeplinirea exemplară 
a 6aircinilor de plan, dar preo
cuparea pentru îndeplinirea lor 
a scăzut. Aceasta este cauza 
principală a nerealizărilor. Pen
tru că, în Valea Jiului sînt ex
ploatări și brigăzi care-și înde
plinesc sarcinile de plan. Este 
vorba despre Uricani, ca și des
pre numeroase brigăzi. Consi
der, a spus vorbitorul, că este 
datoria comitetului municipal 
de partid, a comitetelor orășe
nești și din unități să-și înde
plinească rolul de conducător 
al activității economice, să se 
treacă de la gîndire și planuri 
de măsuri la fapte.

— Minerii de la Lupeni au 
încheiat anul 1971 cu realizări 
de seamă în muncă, raportînd 
depășirea sarcinilor de plan cu 
17 000 tone cărbune — a arătat, 
la începutul cuvîntului său. to
varășul Petre Constantin, Erou 
al Muncii Socialiste, miner șef 
de brigadă. Spre regretul și ne
mulțumirea noastră însă, în cel 
de al doilea an al cincinalului 
am pornit cu stîngul, cum au 
pornit, de altfel, aproape toate

la

mulțumiți de bi- 
care ne 

sfîrșitul
prezen- 

primului 
a arătat, în 

tovarășul Cle-

exploatările miniere din Valea 
Jiului. Am greși dacă am afir
ma că nu s-a muncit, că mun
citorii mineri nu s-au mobilizat 
pentru îndeplinirea planului și 
angajamentelor, mai ales că 
mina Lupeni a fost aceea care 
a lansat chemarea la întrecere 
către toate unitățile miniere din 
țară privind onorarea exempla
ră a sarcinilor celui de al doi
lea an al cincinalului. S-au per
petuat însă niște lipsuri mai 
vechi care, în condițiile aplică
rii programului redus de mun
că de 6 ore în subteran, au a- 
vut influență negativă asupra 
producției de cărbune. Este vor
ba de numărul încă mare de 
absențe nemotivate, de organi
zarea necorespunzătoare a pro
ducției și a munciii la unele sec
toare, de asistența tehnică sub 
posibilitățile cadrelor noastre, de 
slaba aprovizionare cu materia- 
ale și piese de schimb — a- 
cestea fiind adesea de calitate 
îndoielnică. Spre eliminarea ne- 
îmtîrziată a acestor carențe con
sider eu că trebuie îndreptată 
toată atenția pentru a redresa 
situația în care ne aflăm.

— Aș sublinia de la început 
că colectivele de muncă de la 
Centrala cărbunelui Petroșanii 
au simțit din plin ajutorul Co
mitetului județean de partid — 
spunea tovarășul Petru Roman, 
directorul general al Centralei 
cărbunelui Petroșani.

Anul acesta avem sarcini mo
bilizatoare în condițiile gene
ralizării experimentării regimu
lui redus de lucru. Experimen
tarea lui a dus la concluzia că 
nu s-a realizat saltul calitativ 
cerut. Ne-am concentrat, ulte
rior, spre eliminarea deficien
telor cunoscute. S-a spus aici, 
de către șeful de brigadă Petre 
Constantin, că nu e asigurată 
intrarea în producție la timp 
a noilor capacități. E adevărat. 
Trebuie să organizăm munca 
pentru o mai bună folosire a 
tuturor capacităților de produc
ție, o mai bună programare a 
intrării în producție a noilor 
capacități. Alte probleme care 
ne preocupă, pentru a depăși
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dificultățile ivite după trecerea 
la programul redus de lucru, 
sînt: mai buna gospodărire a 
forței de muncă, extinderea a- 
cordului la echipele de deser
vire, creșterea ritmului 
canizare în subteran. în 
prin autodotare.

Aș dori să arăt că 
mele cu care sînt confruntate 
in prezent colectivele centralei 
noastre nu reflectă capacitatea 
lor reală. Avem resurse să re
zolvăm aceste probleme, să ie
șim din situația în care ne 
aflăm.

Da, situația poate fi depă
șită 1

— Sîntem siguri de compe
tența cadrelor din industria 
extractivă a Văii Jiului, de 
faptul că eJe Știu să mobili
zeze oamenii — sublinia, în cu
vîntul său, tovarășul Ștefan 
Almășan, secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R. Se cere să manifestăm 
insă, cu toții, mai multă răs
pundere pentru înfăptuirea mă- 

propuse, să insistăm 
o mai bună organizare, 
o mai judicioasă folo- 
efectivelor și utilajelor, 
o aprovizonare optimă.

de me- 
special

proble-

surilor 
pentru 
pentru 
sire a 
pentru

Insistăm pentru creșterea ro
lului conducător al organiza
țiilor de partid, pentru spori
rea interesului cadrelor de con
ducere față de metodele mun
cii de partid. Ca activiști sau 
cadre de conducere în econo
mie trebuie să fim mai mult 
intre oameni, să-i ajutăm. Spe
cialiștii să se ocupe de produc
ție și de pe poziția muncii po
litice cu omul.

Redresarea situației de la u- 
nele exploatări miniere pune cu 
acuitate necesitatea întreprinde
rii de acțiuni perseverente și 
energice pentru înlăturarea u- 
nui neajuns de fond, la care 
s-a referit darea de seamă — 
slăbirea interesului și preocu
pării pentru organizarea știin
țifică a producției și a muncii. 
Cînd în subteran se introduc 
complexe de extracție, cînd 
timpul afectat- executării ciclu
rilor de lucrări presează, cînd 
productivitatea muncii trebuie 
să crească mai substanțial, nu 
se mai poate conduce și orga
niza decît științific !

★

organele și 
partid, de 
de factorii

Adunarea activului organiza
ției județene de partid a adop
tat un plan de măsuri cuprin- 

■ zător, ale cărui prevederi vor 
trebui să fie cunoscute și însu
șite de toate 
organizațiile de 
toți comuniștii,
de conducere pentru organiza
rea transpunerii lui neabătute 
în viață. De asemenea, organi
zația județeană de partid, co
lectivele de muncă s-au anga
jat — în fața conducerii parti
dului — să realizeze suplimen
tar în acest an _ o producție 
marfă în valoare de 150 mi
lioane lei, să depășească pro
ductivitatea muncii cu 1200 
lei/salariat în industria republi
cană, să obțină din reducerea 
cheltuielilor de producție eco
nomii' de 12 milioane lei și be
neficii peste plan în valoare 
de 30 milioane Iei.

Organizația municipală de 
partid, comuniștii, oamenii mun
cii din Valea Jiului au obli
gații în această privință 1

T

Simpozion internațional cu 
tema „Marxism-leninismul 

și problemele mediului 
de viată"

demici de învățămînt „Ștefan 
Gheorghiu".

Intr-o atmosferă prietenească, la 
simpozion a fost abordat un cerc 
larg de probleme legate de aspec
tele sociale și tehnice ale apărării 
mediului de muncă și viață a popu
lației. Participanții la lucrările sim
pozionului s-au informat reciproc 
pe larg asupra felului în care sînt 
privite și rezolvate aceste proble
me în țările pe care le reprezintă.

calare, precum și peste 8 000 de sa- 
lariați ai Societății aeriene „Alita
lia". Greviștii revendică îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
viață. Din cauza grevei personalu
lui, care va dura cinci zile, socie
tatea „Alitalia" ă fost nevoită să 
anuleze 25 de zboruri atît pe plan 
intern, cît și internațional. De a- 
semenea, pe aeroporturile italiene sa 
află imobilizate un număr de avioa
ne aparținînd societăților străine.

o

VIETNAM
PR AGA 1. — Corespondentul 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Praga au avut loc lucrările simpo
zionului internațional cu tema 
„Marxism-leninismul și problemele 
mediului de viață", organizat de re
vista „Problemele păcii și socialis
mului". Au participat reprezentanți 
ai partidelor comuniste și munci
torești din 36 de țări.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de Ervin Hutira, prorector al Aca-

0 La Central de cercetări nu
cleare din Kinshasa a fost inaugu
rat, în prezența președintelui Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, un 
nou reactor atomic — „Triga Mar 
11“.

A-
La

bușit, vineri, în flăcări, nu departe 
de baza aeriană McCoy din statul 
Florida, în mijlocul unui grup de 
locuințe. Toți cei șapte membri ai 
echipajului au murit, iar 11 locuințe 
au fost distruse total sau parțial.

0 O serie de în lanț
s-au produs la o de arti
ficii din localitatea Bridgewater 
(Massachusetts). Potrivit relatărilor 
poliției, trei persoane și-au pierdut 
viața și 11 au fost grav rănite.

0 Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, va efectua, săptă- 
mîna viitoare o vizită oficială în 
Franța — informează agenția Reu
ter. El va conferi cu președintele 

Pompidou și cu 
Jaques Chaban-

francez, Georges 
primul ministru, 
Delmas.

0 La 320 de kilometri de Jo
hannesburg, un tren care circula în 
direcția localității Messina, situată 
la frontiera cu Rhodesia de Sud, a 
deraiat pe un pod de cale ferată. 
Accidentul s-a soldat cu 32 de ntorți 
și 135 de răniți.

kilometri de Jo-

0 Un bombardier gigant de ti
pul ,,B-32“, aparținînd forțelor 
militare aeriene ale S.U.A., s-a-pră-

(Urmarc din pag. 1)

se ridică, întocmai ca o secure 
știrbită, vîrjul abrupt Yunque 
învăluit permanent de nori. Prin 
condensare, umiditatea se scurge 
de-a lungul frunzelor, formînd 
mici rîulețe care cad apoi pe pă
mînt. Ața se explică de ce aceasta 
este partea cea mai înverzită a 
insulei, spre deosebire de extremi
tatea vestică unde norii nu se o- 
presc niciodată și pămîntul ră- 
mîne uscat.

San Juan Bautiste se compune 
din două străzi perpendiculare ne
pavate pe care se află tot ce este 
nevoie: o centrală electrică care 
funcționează patru ore pe zi, an
trepozite ți ateliere de pescuit, o 
școală, două biserici și inevitabi
lul han care ți-a arborat cu mîn- 
drie titlul „Restaurantul-grotă al 
lui Robinson Crusoe".

Insula Mas a Tierra este nu
mită de altfel și insula lui Ro
binson Crusoe. Și iată motivul 1 
in 1704 vasul britanic „Cinci 
puncte" se apropia de acest arhi
pelag (descoperit în secolul XVI 
de navigatorul spaniol Juan Fer
nandez'). Nu se știe de ce, dar 
cert este că din ordinul căpita
nului de vas pe insula Mas a 
Tierra, pustie pe atunci, a fost 
debarcat șeful echipajului Alexan
der Selkirk, care a fost abando
nat, lăsîndu-i-se doar o armă și 
un sac cu provizii. Marinarul a 
petrecut acolo aproape cinci ani, 
vînînd păsări și capre, pescuind 
sau culegînd fructe. De două ori 
au apărut niște vase spaniole, dar 
Selkirk s-a ferit să-și trădeze pre
zența. In 1709, a sosit în sfirșit 
o fregată engleză — „Duke" — 
care l-a readus pe Selkirk în pa
tria sa. Iată cum descrie acest 
eveniment Thomas Dover, căpi
tanul fregatei. „In zorii zilei de

0 Guvernul chilian a achizițio
nat, prin intermediul Corporației de 
dezvoltare industrială, pachetul de 
control al acțiunilor societății ma
ritime de navigație „Intcroceanica", 
preluând în acest fel controlul asu
pra acestui sector al transporturilor.

0 O puternică furtună s-a abă
tut vineri asupra zonei în care se 
află rampa de lansare de la Cape 
Kennedy, de unde urmează să-și ia 
zborul spre Lună, la 16 aprilie, 
nava spațială „Apollo-16“. Din cau
za condițiilor meteorologice defavo
rabile, tehnicienii N.A.S.A. au fost 
obligați să întrerupă un test de nu
mărătoare inversă și o nouă verifi
care a cabinei de comandă. Furtu
na a provocat pagube materiale în 
zonele învecinate centrului spațial.

31 ianuarie 1709, am zărit ar
hipelagul Juan Fernandez. Lică
ririle unei lumini l-au făcut pe 
conducătorul expediției noastre, 
Rogers, să creadă că pe insulă 
ar putea să fie spanioli. Ne-am 
îmbarcat pe o șaluptă ți am a- 
costat pe insulă. La 12 februarie 
am plecat de aici aducînd cu noi 
pe vas o încărcătură mare de 
homari ți un prizonier: era îm
brăcat în piei de capră ți avea 
înfățișarea la fel de sălbatică ca 
aceea a animalelor. Era vestitul 
Alexander Selkirk pe care, cu pa- 

ÎN INSULA
LUI

ROBINSON 
CRUSOE

la Londra în

tru ani în urmă, căpitanul Stard- 
ling îl lăsase aici pentru răzvră
tire. N-aveam de unde să pre
văd atunci că îl voi ajuta pe zia
ristul și scriitorul Daniel Defoe 
să-l imortalizeze pe Robinson 
Crusoe".

Duke a acostat
1711; în anul următor, șeful ex
pediției Woodes Rogers publica 
„înconjurul lumii din 1708 pînă 
în 1711“ în care unul dintre ca
pitole se intitula „Cum a trăit 
Alexander Selkirk patru ani pe 
o insulă". In 1713 ziaristul Ri
chard Steele insera în „The En
glishman" un articol consacrat lui 
Selkirk. In 1718, cartea lui Ro
gers a fost reeditată. Iar la 23 
aprilie 1719, romanul lui Defoe 
.Viața și ciudatele aventuri ale 
lui Robinson Crusoe" apărea la

Localităti de la 
nord de 

paralela 17 supuse 
tirului artileriei 

americane
HANOI 1 (Agerpres). — In 

tervalul 27—30 martie, artileria 
mericană a deschis focul asupra

in- 
a- 

r... lo
calităților Vinh Son, Vinh Giang, 
Vinh Kim, Vinh Thanh și Vinh 
Lam, situate la nord de paralela 17, 
în zona Vinh Linh — se arată în- 
tr-o declarație a purtătorului de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, difuzată 
vineri de agenția VNA.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam — se subliniază în 
declarație — condamnă aceste ac
țiuni și cere încetarea imediată a tu
turor actelor prin care se încalcă 
suveranitatea și securitatea R. D, 
Vietnam.

Avioane 
americane 
doborîte 
deasupra 

teritoriuiui 
R. D. Vietnam

HANOI 1 (Agerptes). — Agen
ția VNA informează că sîmbătă, 
în zona Vinh Linh, au fost dobo- 
rite trei avioane americane care e- 
fectuau raiduri asupra unor puncte 
populate. Numărul total al apara
telor de zbor americane doborîte 
m R. D. Vietnam se ridică în pre
zent la 3 449, menționează agenția 
VNA.

Londra. Autorul și-a plasat eroul 
în tropicala insulă Tobago, unde 
nici el nu călcase vreodată. A- 
ventura lui Selkirk a fost roman
țată. Totuși viața acestui om a 
inspirat capodopera care avea să 
devină cartea de căpătîi a tinere 
tului.

...Ne -am cățărat pînă pe vîr)ul 
J unque ca să vedem și noi ves
titul post de observație unde 
Selkirk aprindea focul pentru a 
atrage atenția vaselor. De aici se 
poate vedea toată insula. In a- 
propiere am găsit și placa de fon 
tă pe care era scris în limba en 
gleză următorul text : „In amin 
tirea lui Alexander Selkirk, ma
rinar născut la Largo, Scoția, ca
re a trăit pe această insulă o 
deplină singurătate de patru ani 
și patru luni. In anul 1704 a 
fost debarcat aici de pe „Cinque 
ports", un bric de 96 tone, cu 
16 tunuri și a fost luat la 12 
februarie 1709 de către „Duke" 
vas particular. A murit locotenent 
al marinei Majestății Sale în 
1721, la vîrsta de 47 ani. A- 
ceastăi placă a fost pusă în a- 
propiere de postul de observație 
al lui Selkirk de către comandan
tul Poweell și ofițerii vasului 
„Topaz", al forțelor navale ale 
Majestății Sale, 1868".

In 1962, printr-un decret al 
ministerului de interne chilian, 
insula Mas a Tierra a fost rebo- 
tezată insula lui Robinson Cru
soe. Funcționarii ministerului, ca
re întocmiseră decretul nu păreau 
să facă prea mare distincție în
tre prototip și personajul literar. 
Cu toate acestea, pentru orice e- 
ventualitate, ei au dat numele lui 
Alexander Selkirk unei alte insu
le de pe arhipelag... pe care șe
ful de echipaj n-a văzut-o nici
odată.

(Va urma)
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