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Realizări meritorii 
din prima zi a decadei

Pentru ridicarea realizărilor 
din decada a treia la cele 
mai înalte cote, în cinstea 
zilei de 1 Mai, întrecerea so
cialistă la mina Aninoasa se 
desfășoară în ritm din ce în 
ce mai viu. Ca urmare
muncii politice, duse de la 
om la om, de birourile or
ganizațiilor de bază și a con
dițiilor de lucru favorabile 
create de factorii de condu
cere ai sectoarelor, multe 
brigăzi de la abataje și pre
gătiri au obținut realizări 
deosebite chiar din prima zi 
a decadei. In fruntea aces
tora se situează brigada mi
nerului VASILE MEREUȚĂ, 
de Ia sectorul III, care în
scrie pe graficul întrecerii un 
plus de 64 tone cărbune, pes
te sarcina de Plan a zilei 
de 21 aprilie. Un succes fru
mos în muncă au obținut și 
ortacii din brigada Iui AU
GUSTIN ASMARANDEI, din 
stratul 15, sectorul II, cu un 
spor de 74 tone. Brigada con
dusă de AUREL 
din frontalul 
I a cumulat 
cum se zice, 
tacii lui 
GIIIORMA, dintr-un preaba-

taj pentru frontal, în secto
rul IV, au deja un plus de 
35 tone de cărbune. Eforturi 
deosebite pentru a ajunge 
brigăzile amintite face și 
brigada condusă de EUGEN 
BODNA, care — deși are un 
plus de numai 20 tone — s-a 
hotărît chiar să Ie întreacă. 
„Pînă la finele lunii, mai e, 
le arăt eu“ 
a fost gîndul ambițiosului 
brigadier.

La lucrările de deschideri 
și pregătiri, brigada mine
rului STEFAN DESPINA, de 
la sectorul V, a realizat în 
prima zi a decadei 1,25 metri 
liniari peste plan, iar cele 
conduse de MIHAI PECȘA, 
de la sectorul II, și PAVEL 
DEDIU, de Ia sectorul I, un 
metru liniar fiecare, mai 
mult decît sarcina încredin
țată.

Brigăzile din abataje și 
pregătiri sînt impulsionate în 
întrecerea în muncă și de 
faptul că primele trei clasate 
cu cele mai bune realizări la 
încheierea decadei, vor fi 
stimulate — așa cum s-a pro
cedat de fapt și în prima de
cadă — cu cîte 2000 pînă la 
5000 Iei. Care colectiv va cîș-

tiga întrecerea ? Vom vedea. 
Oricum, din această frumoa
să întrecere cel mai 'sigur 
cîștigător e întregul colectiv 
al minei Aninoasa. Pentru ca 
bilanțul muncii lui să fie 
demn de marea sărbătoare a 
celor ce muncesc, 1 Mai.

PRODUSE 
LACTATE 
PENTRU

POPULA ȚIE
Pînă în 18 aprilie muncito

rii și tehnicienii Fabricii de 
produse lactate Petroșani au 
reușit să realizeze la toți in
dicatorii planul Pe primele 
patru luni ale anului. Produc
ția globală a fost realizată 
în proporție de 104,3 la sută, 
iar beneficiile peste 
această perioadă se 
la 173 000 Iei.

Muncitorii tuturor 
între care se 
Cornelia Tașcă, Elisabeta Ri- 
zea, Maria Roșea, Remus Cos- 
tinaș, Miron Stoica și loan 
Popa, au produs peste sarcina 
de plan a celor 4 luni, 124000 
litri lapte, 13 400 kg telemea 
vacă, 47 000 kg iaurt, 2 000 
kg brînză grasă de vaci 
11 000 kg de înghețată.

CU JOAIU VALOUIU LUI

Ultimelc premiere oferite spectatorilor din Valea Jiului 
de către actorii din Petroșani ne-au convins că în acest co
lectiv artistic există elanuri creatoare ce nu s-au manifestat 
decît arareori. Considerăm reprezentarea dramatică un tot 
unitar, în care se topesc arta actorului și regizorului, sce
nografia, costumația, mijloace tehnice etc, — iată pentru 
ce putem afirma că s-a trecut Ia o etapă calitativ superioa
ră, în concepție și realizare. O convorbire cu prof. IRONIM 
MUNTEANU, director al Teatrului de stat „Valea Jiului" 
este oportună și luminează anumite aspecte mai puțin cu
noscute din viața acestei instituții.

A

/n curtea minei un grup 
bărbați ieșiți în întîmpi- 
narea luminii, zîmbesc 

candid în fața ochiului mohorît 
al unui aparat fotografic. In 
grup, unul micuț de stat, cu o 
față deschisă în zîmbet, se a- 
pără, ducînd mina la ochi, de 
piezișa „înțepătură" a razelor 
solare. Un fapt în aparență ba
nal. Peste cîteva zile, într-o ramă 
aurită, nu singuri, la panoul de 
onoare, probabil se va adăuga 
încă un buchet de chipuri. O ima
gine care mi s-a întipărit și mie, 
privitor la acest instantaneu, pe 
retina ochiului, undeva în suflet. 
Nu pentru că ar fi fost ceva 
nemaivăzut. Nu. Ceea ce m-a sur
prins (și o să încerc să explic 
pe parcursul acestor rînduri) este 
faptul că îi cunoaște toată lumea 
de la mină. Nu „din vedere", nu 
ca pe niște „oarecare" comentați 
pe la colțuri, ci ca pe niște en
tuziaști, sau cum zic unii, ca pe 
niște „băieți teribili"

— De mai bine de doi ani — 
îmi spunea Nicolae Hampo, nor- 
matorul sectorului, băieții ăștia 
sînt de neîntrecut. In fiecare lu
nă, deși nu ies din ritm, au re
zultate frumoase în muncă, depă
șirile nu trec de 10—12 la sută, 
lucru care ne face să-i privim 
altfel...

Entuziaștii, acei băieți despre

Instantaneu

de

NORMAREA ȘTIINȚIFICA A MUNCII 
plrfiic ii creșterea productivității 

șl organizarea producției

Cunoscutul miner șef de 
brigadă de la sectorul I al 
minei Aninoasa, Pavel Dediu, 
după un șut cu rezultate 
fructuoase.

Tovarășe Munteanu, actuala 
stagiune se apropie de sfîrșit. S-au 
montat cîteva piese care au înre
gistrat succese, s-au depus eforturi, 
s-a consumat energie. O privire re
trospectivă se justifică încă de a- 
cum. In acest moment, care este 
opinia dv. asupra activității din pe
rioada amintită ?

— Cu două luni și jumătate îna
inte de închiderea stagiunii pot 
spune că am epuizat, în principiu, 
materializarea pieselor incluse în re
pertoriu. Am realizat spectacole cu 
piesele „Ștafeta nevăzută" de Paul 
Everac, „Interesul general" de Au
rel Baranga, „...Eseu" de Tudor 
Mușatescu, „Cînd revolverele tac" 
de Tudor Negoiță, „Este vinovată 
Corina ?“ de Laurențiu Fulga și 
„Vlaicu Vodă" de Al. Davila. Ne 
gîndirn să mai pregătim un specta
col de muzică și poezie, care să 
închidă stagiunea. In proiectul de 
repertoriu au mai fost incluse cîteva 
piese, dar am renunțat la ele...

— Există, în această renunțare, 
vreo pierdere ?

— Nu, nu... Ne-am putea feli
cita pentru că în stagiunea aceasta 
am montat numai piese din drama
turgia românească. Și, ca o altă 
performanță, pentru colaborarea cu 
regizorul Ion Olteanu. In altă or
dine de idei, trebuie să spun că în-

săși cuprinderea piesei „Vlaicu Vo
dă" în repertoriu a echivalat cu 
o verificare a potențialului inter
pretativ din teatrul nostru, de la 
distribuție, cu un număr mare de 
actori, trecînd prin dificultățile spe
cifice teatrului istoric și în versuri, 
pînă la posibilitățile de afirmare ale 
fiecăruia în parte.

— Pe care spectacole le consi
derați a fi cele mai reușite ?

— Sub aspect estetic și educa
tiv, spectacolul care aduce o pro
blematică generoasă — „Este vino
vată Corina Ca succes, comedia 
„...Eseu", care, la noi în teatru, 
e o reluare după 19 ani...

— Ce proiecte are teatrul pînă 
la sfîrșitul stagiunii sau, mai pre
cis, pînă la începerea celei urmă
toare ?

— Micro-turnee. „Cînd revolve
rele tac" este pe Valea Oltului în 
aceste zile; va urma unul cu „Vlaicu 
Vodă" în Banat, prin care urmărim 
atracția la public și, în funcție de 
succes, vom proiecta, după 15 mai, 
un turneu cu el la București îm
preună cu „Este vinovată Corina ?". 
Cu „Corina" vom face un turneu

care se vorbește atîta la Petrila, 
ambițioșii, care știu să țină la 
bunul lor renume, nu fac nimic 
deosebit. Fie că este vorba de 
Vasile Timofte, Alexandru Hatoș, 
Mihai Iordache, Mihai Zaharia, 
Carol Bistreanu sau Alexan
dru Boyte, fiecare In sebim- 

se străduiește să nu 
competiția cu orta- 

împreună rostuiesc tre- 
ort, nu-și dezmint ca- 
„teribili", ori unde s-ar 
minări unii de alții, 

a:.. i.. . ..

In ansamblul măsurilor pri
vind organizarea Ia nivel supe
rior a producției, un loc impor
tant îl ocupă activitatea de nor
mare a muncii. Introducerea și 
extinderea normelor cu motiva
re tehnică constituie o premi
să a aplicării principiului repar
tiției după muncă, a calării 
măsurilor de îmbunătățire a 
salarizării cu creșterea produc
tivității muncii.

Normarea muncii contribuie 
la precizarea activității econo
mice de ansamblu a întreprin
derii influențînd o serie de do
menii, între care cităm i

— activitatea de planificare, 
căreia îi oferă imaginea nece
sarului de forță de muncă, ca 
volum de ansamblu și structu
ră pe meserii ;

— stabilirea sarcinilor de 
plan, conducerea și planificarea 
operativă a producției;

— cointeresarea întregului 
colectiv în sporirea productivi
tății muncii și în ridicarea ni
velului de calificare ;

acordat importanța cuvenită ac
tivității de normare a muncii, 
considerând că rolul acesteia a 
crescut în condițiile introduce
rii programului de lucru în 
subteran în schimburi de 6 ore.

In cursul primului trimestru

— stimularea introducerii 
tehnicii și tehnologiei noi, ge
neralizarea metodelor perfecțio
nate de muncă, îmbunătățirea 
utilizării timpului de muncă 
etc.

Colectivul de muncitori, in
gineri Și tehnicieni din cadrul 
exploatării miniere Uricani a

al anului 1972 pentru crește
rea eficienței normării muncii, 
au fost fixate în cadrul exploa
tării oa obiective respectarea 
riguroasă a următoarelor prin
cipii i

© Stabilirea rit mai exactă 
a condițiilor existente la locul 
de muncă, în scopul uniformi-

Verticale la Uricani
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începe de astăzi

Asigurînd îndeplinirea 
prevederilor Legii nr. 
20/1971, privind organi
zarea contribuției bă
nești și în muncă a lo
cuitorilor, în vederea ri
dicării gradului de do
tare și echipare a ora
șelor și comunelor din 
Valea Jiului cu anumi
te obiective de strictă 
necesitate, comitetul exe
cutiv al Consiliului 
popular al municipiului 
Petroșani deschide astăzi 
punctele de lucru la o- 
biectivele nominalizate 
în lista de lucrări apro
bate de adunarea dele- 
gaților împuterniciți din 
Petroșani.

Ținînd seama de pro
punerile făcute de popu
lație în legătură cu e- 
fectuarea contribuției în 
muncă, consiliul popu
lar municipal organizea
ză pentru început exe
cutarea lucrărilor la ur
mătoarele obiective : — 
curățirea șanțului de 
gardă din Aeroport, — 
lărgirea drumului națio
nal nr. 66 pe porțiunea

bul lui, 
„cedeze" 
cii, fie că 
burile la 
litatea de 
afla, sînt 
de brigada din care fac parte. 
Pe cițiva dintre et> i-am cunos
cut. Despre Gheorghe Zaharia, 
șeful „teribililor", ini s-a vorbit 
în termeni elogioșij „un miner 
foarte bun", „organizator exce
lent", „primul la lo'cul de muncă, 
ultimul la plecare", „nu se știe 
să fi vorbit vreodată aspru cu 
oamenii". După toate astea, e u- 
șor de bănuit ce va urma.

— Lucrezi cu aceiași oameni 
de la începutul începuturilor ?

— Unii s-au „lipit" pe drum, 
spune Gheorghe Zaharia. începu
tul a fost greu. E ca în gospo
dăriaomului. O iei de la sapă și 
greblă, pînă ajungi la tractor. 
Așa e și cu noi. Ne-am ordonat 
munca după volumul de lucru.

— Numai atît ?
Zaharia mă privește pe sub 

sprîncene, pe îndelete, și simt că 
mă „studiază bucată cu bucata".

— Săpăm galerii. Nu sîntem 
nici primii și nici ultimii. Dacă 
Știi cum să te gospodărești...

Douăzeci și șapte sie. luni cu 
planul la săpări de galerii înde
plinit și chiar depășit! Și ce ca
litate 1 Cifrele astea ar putea să 
pară un simplu paravan, dar ele 
nu pot ascunde meritul oameni
lor, al celor nouă „săpători". 
Nouă băieți. Nouă nume. Nouă 
destine ce adună în focarul exis
tenței lor întreaga lumină și în
treaga forță a omului harnic, in
teligent și demn în năzuințele 
sale. O brigadă cu un climat fa
vorabil, bine sudată, e ca o fa
milie care educă și este la rîn- 
dul ei educată.

Nouă băieți, Nouă chipuri 
care oglindesc ca o picătură de 
rouă cerul, demnitatea unui co
lectiv. O demnitate în muncă și 
în viața trăită intens, cu bio
grafie simplă, dar împletită din 
bulgării de diamant.

zării intensității muncii și a 
menținerii acesteia în limite 
normale. Astfel, au fost rezol
vate problemele ivite ca urma
re a volumului mare de lucrări 
de pregătiri executate în blocuri 
tectonice noi, cu geometrie va
riabilă a stratelor (intercalații 
de grosime și duritate variabi
le între straiele 17 și 18 în blo
cul III, frecvente accidente tec
tonice interceptate în stratul 14 
blocul II etc)

Prelucrarea cît mai deta
liată a normelor de muncă cu 
muncitorii și cu personalul me
diu tehnic ; s-a insistat în mod 
deosebit asupra necesității res
pectării întocmai a obligațiilor 
reciproce asumate atît de sec
tor cît și formația de lucru, 
prin foaia de acord, urmărin- 
du-se îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă și a- 
meliorarea structurii timpului 
de lucru a muncitorilor mineri;

Reexaminarea normelor de 
muncă s-a făcut cu aprobarea 
conducerii exploatării, doar în 
cazurile bine întemeiate, cînd 

ale 
ca
de 

s-a
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Frumusețea și pitorescul neasemuit al meleagurilor Văii 
Jiului, impunătoarele edificii industriale și vestigiile sale is
torice, atrag în fiecare an numeroși turiști din țară și de 
peste hotare.

Pentru a vedea în ce stare se prezintă traseele turistice 
din municipiul Petroșani, cum sînt ele popularizate și în ce 
măsură satisfac cerințelor iubitorilor de excursii Și drume
ții, am întreprins un raid-anchetă pe drumurile de acces 
spre cabanele și obiectivele turistice din Valea Jiului.

încotro se îndreaptă turiștii cînd 
lipsesc indicatoarele de orientare ?

plantat lîngă locul de parcare 
nu-i îndreaptă însă pașii, căci 
cele existente au fost distruse 
și nimeni nu le-a înlocuit.

Același lucru se întîmplă la 
Peștera Bolii, în dreptul cetății 
„Bănița" unde, pînă nu de mult,

Cornel HOGMAN 
Constantin TIU
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Au înflorit merii și perii...

fiecare

Pe o sonora

cetățe- ,
Petro- 
norma

Ing. Bujor BOGDAN
E.M. Uricani

au facilitat transmite- 
mai diferite cadre ale

— pod 
curățirea

ano-

T. KARPATIAN

au intervenit schimbări 
condițiilor geologice-miniere 
re au influențat volumul 
muncă necesar. In acest caz__
urmărit o mai bună colabora
re între maiștrii și tehnicienii 
normatori, în scopul informării 
prompte a acestora asupra 
oricăror schimbări survenite la 
frontul de lucru. Ca urmare a 
preocupărilor de ansamblu vi- 
zînd obținerea unor productivi
tăți ridicate în condițiile redu
cerii timpului de lucru în sub-

pod Sălătruc 
Slătinioara și i 
pîrîului Maleia.

Concomitent cu aces
te lucrări, cetățenii care 
locuiesc pe străzile mo
dernizate din Petroșani, 
unde se execută lucrări 
de reparații, pot să-și 
efectueze zilele de con
tribuție în muncă parti- 
cipînd la efectuarea a- 
cestor lucrări.

Pentru buna desfășu
rare a contribuției în 
muncă și evidența zile
lor efectuate, comitetul 
executiv asigură la fie
care obiectiv un număr 
de salariați din cadrul 
consiliului popular și co
mitetele de cetățeni a- 
lese, care vor înregistra 
prezența la lucru și nor
ma realizată de 
locuitor.

In acest scop 
nii domiciliați în 
șani pot primi 
zilnică prezentîndu-se 
între orele 7-8 și 14-15, 
la punctele de lucru . și 
obiectivele amintite.

Călătorind cu trenul, pe calea 
ferată, sau cu mașina, pe șosea
ua națională nr. 66, de la intra
re și pînă la ieșirea din munici
piu, respectiv, de la Crivadia 
și pînă la Valea Polatiștei în 
defileul Jiului, turiștii au posi
bilitatea să • cunoască o bună 
parte din peisajul geografic și 
industrial al Văii Jiului. Pentru 
ei s-au construit numeroase ca
bane și locuri de popas, înzes
trate eu confortul necesar orga
nizării unor acțiuni colective și 
individuale în funcție de 
timp.

Rețeaua cabanelor care 
pînzesc harta turistică a 
Jiului este în măsură să satis
facă cerințele tuturor amatorilor 
de liniște Și deconectare în na
tură. Dar, cum ajunge turistul 
străin, sau chiar cel localnic, 
la unul sau altul din locurile 
preferate, dacă nu cunoaște 
dinainte traseele și drumurile 
de acces spre obiectivele amin
tite ? Necesar ar fi ca aceste 
trasee să anunțe prin marcaje 
turistice direcția Și distanța 

cabanele din masivele

muntoase ale Văii Jiului. Dar 
ele nu există. Excursioniștii ca
re coboară din tren, în gara Pe
troșani, nu găsesc nicăieri, pe 
peron sau la ieșirea înspre cen
tru, vreun indicator care să-i o-1 
rienteze sau să-i îndrume în di
recțiile cabanelor. De aceea ei 
sînt obligați să apeleze la alte 
mijloace de informare. Situația 
aceasta, valabilă la toate-stațiile 
C.F.R. din municipiu, este de-a 
dreptul paradoxală, mai ales că 
în ultimul timp peste tot se e- 
xecută importante lucrări meni
te să le ridice și mai mult gra
dul de funcționalitate.

Dar absența panourilor și a 
marcajelor turistice se poate ob
serva cel mai bine pe șoseaua 
națională care străbate munici
piul și pe drumurile de acces 
la cabane.

Intrînd în municipiul Petro
șani, la Crivadia unde se află 
un impunător viaduct în apro
pierea căruia străjuiește turnul 
de pază de proveniență prefeu- 
dală, turistul caută drumul pe 
care poate urca la obiectivul 
respectiv. indicator

Progresul tehnic și bunăstarea 
rea sunetului și a imaginii in cele 
existenței omului modern. O emisiune interesantă, un pro
gram preferat poate fi recepționat la orice oră din zi sau 
noapte, in oricare punct de pe itinerariul cotidian, datorită 
„cutiei miraculoase" (vorba vine, cutie, deoarece unele tipu
ri au ajuns deja la dimensiunile ceasurilor de mină), ra
dioului, în speță celui portativ.

La orele serii strada e literalmente invadată cu... truba
duri tranzistorați care, cu potențiometrele date la maxi
mum, vor să-și creeze o „ambianță" preferată pentru su- 
flețelul lor...

Dimineața, in autobuz, vrei să citești ziarul, abia ieșit 
din rotativă. E imposibil. Doi tineri din unghere opuse ale 
autobuzului realizează, fără voia lor, o perfectă audiție ste
reofonică a programului muzical de dimineață, în ciuda 
faptului că unui oarecare călător, de pildă, noaptea care a 
trecut a fost un adevărat chin din cauza unei migrene. In
tri la o cafea „în picioare'1, vrei nu vrei trebuie să asculți

ț

l1

I

*

„melodia preferată" transferată de la masa vecină. Și 
mai departe, la cofetărie, pe stradă sau stind la coadă pen
tru capsule de autosifoane...

Fără să fie in posesia unui rezultat privind o eventuală 
testare in materie, cel ce mai jos semnează încearcă certi
tudinea că marea majoritate a celor care devin posesori ai 
aparatelor de radio portative cunosc cu precizie de amănunt 
nomenclatorul mondial al interpreților de muzică ușoară, dar 
știu mai puțin că pe întreg mapamondul s-a declarat răz
boi poluării sonore, în folosul tuturor care conviețuiesc în 
cadrul colectivității cotidiene.

Nu există norme care să reglementeze folosirea tranzistoa- 
relor in colectivitate și' totuși liniștea publică reclamă o inter
venție eficientă și in acest domeniu. Promptitudinea in in
tervenție a organelor în drept se cere în primul rind. Pen
tru ca „recepția" la postul conștiinței purtătorului de aparat 
să fie mai... eficace. Poate, la început, și o simplă invitație, 
tipărită undeva, într-un colț al instrucțiunilor de folosire, la 
modul civilizat de exploatare sonoră a aparatelor n-ar fi 
inutilă. Că, în rest, căștile de audiție individuală, atașate la 
fiecare tranzistor, sînt, probabil, folosite într-un cadru mai 
intim numai la orele nopții... Ceea ce denotă că fericiții po
sesori de aparate portative cunosc prima parte a înțelepțiu- 
nii populare: ce ție nu-ți place... Dar ce ar fi să învețe și 
partea din urmă ?
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însetata

super
venerabila

Confuzie Bonnie

BeverosMilă
pună o întrebare indis-

Uo jaguar
mai rapidtof

l
vestiții

Preful vitezei maxime

aduse la zi l

N-AJUNGE

Șl BABA

F Adio, mamă!Desen de N. BARBU

REBUSREBUSmREBUSbREBUS

cu cil înălți- 
doamnei Ela

convin- 
la poli-

foto :
Ion LEONARD

Ce te faci 
decît... bă-

cîr-
sa.

MERGE 
APĂ !

fost făcută, cu 
de către un

la vin ?
FOAMEA E
BUCĂTAR deși nu
la...

împlinit 152

MAI
concu-

Luna preparatelor

O surpriză

O vîrstă

Decana de vîrstă a celor peste 
14 milioane de algerieni este 
Djedda Messaouda, locuitoarea 
unui cartier al Algerului, Beb 
el Oued, care a 
ani.

Descoperirea a 
totul întîmplător 
șofer de taxi, care nu s-a abți
nut să 
cretă.

In cursul acestui an, firma 
Jaguar va lansa un nou model 
de automobil care se va numi 
„XJ 12“. Noua mașină va fi 
dotată cu un motor de 12 ci
lindri în formă de V și va 
volta o viteză maximă de 
km/h. (Care o fi viteza 
jaguar dintre aceia care 
sînt „XJ“ și nicj „12“ ?).

dez-
220 

unui 
nu

I
Institutul de cercetări și proiectări pentru 

industria electrotehnică din Capitală a calculat 
că, prin introducerea unor siguranțe electrice 
perfecționate pentru protecția instalațiilor in
dustriale de joasă tensiune, în anul trecut s-au 
obținut economii de peste 6 000 000 Iei? Același 
institut a mai calculat că înlocuirea a 10 000 000 
de siguranțe obișnuite cu altele perfecționate 
poate evita pierderi de tensiune Pe întregul sis
tem energetic național echivalente cu 5 MW, a- 
dieă o cantitate de energie suficientă a alimen
ta lin oraș cu 20 000 de locuitori.

Prima carte agricolă tipărită în țara noas
tră în limba română a apărut la București în 
1796 ? Ea se intitula „Oarecari secreturi ale lu
crării pămîntului și ale meșteșugului sădirii".

Un om de afaceri din Londra 
trebuia să expedieze cu maxi
mum de urgență posibilă două 
scrisori în Bahamas. Și cum era 
foarte interesat ca 
ajungă la timp a

„Sir Gerald are un fizic foar
te caracteristic și ar fi foarte 
greu să-I iei drept doamna 
Mason", a declarat judecătorul 
londonez condamnîndu-I pe Ge
rald Nabarro, deputat conser
vator, la o amendă de 250 lire.

Domnul Nabarro are, într-a- 
devăr, mustață și favoriți, fapt 
care nu l-a împiedicat să afir
me că, de fapt. Ia volanul ma
șinii sale, în momentul în ca
re aceasta a fost oprită pentru 
o încălcare a regulilor de 
culație, se . afla secretara 
d-na Mason.

Biografie 
H. H. - 
cu autor 
colectiv

Și totuși se va scrie o 
grafie a miliardarului Howard 
Hughes. De data aceasta, auto
rul anunțat este un grup de 
foste soții și prietene ale „izo
latului din Bahamas" care vor 
realiza această biografie pen
tru o revistă feminină.

Schimbări
astrologice

și Clyde
1972

Intr-o zi însorită de primăvară, 
în înaltul cerului, s-au întîlnit o 
vrabie fi o cioară.

— încotro domnițo, așa grăbi
tă, o întrebă vrabia.

— La „curtea" cucului. Vreau 
să-mi dea ceva de lucru, căci mor 
de plictiseală, răspunse cioara

— Ce bine! Tot acolo merg 
și eu Și chiar cu același gînd.

Au zburat împreună pină la 
„palatul" cucului. Aici, în marele 
frunziș, drumurile li s-au despăr
țit. Vrabia s-a tdresat unui moro
cănos papagal, care, de cum a au
zit de dorința ei, a trimis-o la uli 
pentru înregistrare, apoi a ajuns 
la un graur vorbăreț care i-a pro
mis ceva, dar să treacă și pe la 
vultur, că-i mai mare în grad, și 
de / fără parafa lui nu se poate. 
La rîndul său, vulturul, i-a cerut 
o adeverință, că î-tr-adevăr, vră
bioiul e pensionar, și că are puii 
mici. De aici, a fost dată în sea
ma unei bufnițe care a pus-o la 
probă să „vadă" ce știe să facă, 
apoi din nou la graur, la uli, la 
vultur, și din nou acasă, după o 
altă adeverință. Voiau să știe dacă 
vrăbioiul n-are alte surse de veni
turi Alerga vrabia de colo-colo, 
prin frunziș, se abatea iar pe laI

I
*

I

Un grup dc șase studenți din 
Las Vegas (Nevada), pasionați 
de studierea criminalității în 
Statele Unite, care au hotărît să 
toarne un film documentar des
pre modul cum se jefuiește o 
bancă, au fost atit de 
gători îneît au nimerit 
ție.

Imbrăcîndu-se ca 
gangsteri americani din dece
niul al treilea — Bonnie și Cly
de — s-au prezentat la tna din 
băncile clin Las Vegas. In timp 
Ce discutau cu conducerea băn
cii aspectele tehnice ale reali
zării filmului, un polițist i-a 
observat pe ceilalți patru în fa
ta băncii și, crezînd că are Ioc 
o adevărată jefuire de bancă, a 
chemat întăritori și i-a arestat. 
După cîteva ore de interogato
riu, studenții au totuși,
elihrrati..

Z////Z///////Z////////7/////////////Z/2

Ce știi*

I
*

I
w

I
sf fee/,Lumea astrologilor este în efervescență. Recent s-a des

coperit că poziția constelațiilor — pe baza căreia astrologii 
au făcut cele mai diverse previziuni s-a schimbat de acum 
! 500 ani, cînd au fost definite zodiile.

Descoperirea aparține „profesorului11 italian Renato No- 
velli; „Noul Copernic11, cum îi face plăcere să se numească, 

mai afirmat însă că viitorul oamenilor trebuie prezis nu 
în funcție de data nașterilor, ci în funcție de ziua în care au 
’ost concepuți.

I*
I moaso ?...Boeing 707, aparținînd 1 

„Donaldson International 
ways", plătind fără să 
12 500 lire. La zece ore 
această hotărîre, plicurile 
înmînate destinatarului.

firmei 
Air- 
ezite 
după 

: erau

Eroare evidentă
ill

A

condiții normale, o fetită.

V.V.V.VAV,W.VA',WAW,

Proverbec

Dan DUMITRESCU

în

Dicționar : RUNI, UNF.Dicționar : ILAI, IRI.

Toma MICHINICI

flori 
poeziei

— Lună de

Floarea odormiților (pl.) 
popular. 9) Autoarea 
„Nu vă scuturați, flori- 

Vreo să facă primăvară

VERTICAL: 1)
cu flori - Autorul

- Pauză (muz.) ; 12) Go- 
primăvara I ?! - Primăvă- 

luchieniene ; 13) 
Primăvara 
primăvară.

T

Profesorul Petru Fior, din Tulcea, a conce
put un ingenios sistem de retroproiecție, pe ca- 
re-l folosește pentru predarea vizuală a lecțiilor, 
pe bază de diafilme ? Sistemul este in așa fel 
realizat, incit elevii pot lua notițe în timpul 
proiecției, clasa fiind luminată normal.

Colectivul catedrei de ceramică-sticlă 
Institutului de arte plastice „Ion Andreescu", din 
Cluj, a obținut un material ceramic cu calități 
deosebite. Este vorba despre un intermediar în
tre faianță și ceramica roșie obișnuită, care pre
zintă o mare plasticitate, rezistență sporită la 
ardere și o bună adeziune la glazuri. Realizarea 
artiștilor clujeni permite extinderea gamei de 
materii prime pentru prelucrarea obiectelor de 
ceramică fină.

DEZLEGAREA CAREULUI „VESTIMENTARA"...
ORIZONTAL 1 1) Îmbrăcăminte ; 2) Marinăresc ; 3) A- 

gățători — AT; 4) Cat — Tani — Ire ; 5) Uz — LON — 
TAL — T ; 6) L1S — Lup — Săli ; 7) Anin — Țap — Rac ; 
8) T — Fală — Etil ; 9) Mona — Arătos ; 10) Lînă — Ovină 
— O ; 11) Orășeni — lțar ; 12) Citite— Onest.

Soluțiile desenelor: MONOVERBE i 1) Pelerină; 2) Mî- 
necare; BIVERBEt 1) Pînze înălbite; 2) Flanele albe; 
TRIVERBE i 1) Cămașă din pînză ; 2) Laibăre de lînă.

ORIZONTAL : 1) O adevărată... 
crizâ-n tema asta cu flori de pri
măvara. 2) Are priză la liliacee - 
Părintele fabulei.,. „Mița și lilia
cul"; 3) înfipt in buturugă - Cu 
frunza împletită. 4) Indicativ ab
sent - Bătrînul și umbra... 5) S-o 
lăsăm baltă - încolțește lingă gu- 
ra-leului I 6) Vie I — Cui... îi tre
buie o floare 1 ? 7) înflorește... vă- 
zind cu ochii (pl.) — Și nimic mai 
mult I 8)
- Refren 
poemului 
lor". 10)

VERTICAL : 1) Floarea nevino
văției - Floarea fără moarte și 
după moarte... 2) Cu flori roșie- 
tîce-găibui — Soarele — Ca un crin. 
3) Miros - Un atribut deosebit al 
plantelor (sing.). 4) Floarea dimi
neții - Cu virful ascuțit - Pepe
ne I 5) Creatorul pînzei „Buchet 
de liliac" — Șase din viorele ! - 
Ha' la drum. 6) P. Avron... înari
patul — Cit ai clipi. 7) Flori care 
ning în mai - Stropitoare natura
lă (pl.). 8) Autor al poeziei „Prin
tre crengi eu n-am să-mi lunec 
văzul" - Descoperitoareo unui e- 
lixir al tinereții. 9) Un om sucit l 
- Duse (mase.) - Vechiul riu pe 
care era așezată Sparta. 10) Pof
tiți, luați... — Fiecare cu irisul Iul.

cu o floare - De dragoste... 11) 
Cînd te gindești la ea vezi lalele
- Arhipelagul din... marea mică I 
12) Margini de ciob ! — Colecție 
de patefoane miniaturale.

scrisorile să 
închiriat un

Doi lucrători de la serviciul de ambulanță s-au prezentat 
la doamna Elizabeth Wright pentru a o duce Ia materni
tatea de Ia spitalul Goxhill Haven. Indignată, doamna Wri
ght, în vîrstă de 86 ani, a refuzat să-i urmeze, reușind, fă
ră dificultăți, să-i convingă că nu avea nici un simplon spe
cific unei nașteri.

Totul s-a încheiat pînă Ia urmă cu bine. Doamna Wright 
care chemase ambulanța se afla Ia cinci kilometri de aceas
tă adresă și ambulanța a reușit să ajungă Ia timp pentru ca 
solicitanta să aducă pe lume, în

®
SA-I 
dacă 
trine

@
LA SLĂNINĂ... prinde șoarecii

@ SATUL ARDE
SE PIAPTĂNĂ... 
truită p. c. i.

® ULCIORUL 
DE MULTE ORI 
Dar..

®
BUN 
rează 
culinare' !

@ VORBA DULCE... iți lipeș
te buzele I

@ ZIUA BUNA
NOAȘTE DE DIMINEAȚĂ 
dacă nu citești... buletinul me
teorologic !

D. C. MAZILU

CINE N-ARE BATRINI,
CUMPEREI ‘ 
nu se găsesc

2
CÎND PISICA

ORIZONTAL: 1) Pui de ...pri- 
măvară - A pictat tabloul„Ghio- 
cei" ; 2) Autorul poeziei „Seară 
de mai" - Din primăvară-n pri
măvară (fem. pl.) ; 3) In primăva
ră I - Primăvară sentimentală (pl.)
- A scris poezia „Primăvara bă- 
trînei doamne" ; 4) Petale de o- 
mătuță ! — Primăvară — A com
pus melodia „E primăvară-n viața 
mea" ; 5) Caractere grafice ger
manice - In vacanță primăvara
- Fluviu care ne trimite soli pri-
măvăratici ; 6) Flori primăvărati- 
ce - Din mălini I - Caricaturist 
român ; 7) Mînjit intr-un fel... de 
sezon — Și străin pe dos I... - ...apoi 
bine ! ; 8) Roiri de primăvară ; •
9) Cîntă cucul 1 - Vin odată pe 
an ; 10) Multe primăveri 1 - De
la Sibiu! - Puși primăvara Ia trea
bă în gospodărie ; 11) Bătut in 
cap - Sol primăvăratic plin de săl
băticie 
nește... 
ra ti ce le 
Autorul 
nord

trul mai" ; 2) Ondulații primâvo- 
ratice - Apar primăvara pe mun
te ; 3) Capetele șiragului ! - Lili
ac - Urmărește ținta ; 4) Inter
jecție - Autoarea poemului „Fe
meii care iubea primăvara" - 
„Vorbă" primăvăratică pe imaș ; 
5) Autorul melodiei „Primăvara 
mea ea ta" - Pilit bine! - Auto
rul poeziei „Intr-o noapte de pri
măvară" ; 6) Cu muncitori - A 
iubi de mult; 7) In aprilie! - Lea
gă primăvara vița pe araci - 
Cîntă în deschidere ; 8) Minună
ție de basm - In primăvară 1 — 
Sat în Scoția ; 9) Luna aprilie - 
In primăvara vieții ; 10) înflorește 
la... apă - Două din clopoței I - 
Ne mărturisește că „iubea o floa
re" ; 11) Primăvara se duce pe
ogor - Flori de mălin I - Alterna
tivă de largă circulație ; 12) Pri
măvara la vie - Iubita lui V. A- 
lecsandri pentru care a scris 
zio „Opt Mart" ; 13) Autorul 
ziei „Primăvara" — A pictat 
za „Primăvara",

Vin primăvara 
poeziei „Albas- Vasile MOLODET

Locuitorii satului Ca- 
pralba, situat în apro
piere de Cremona, au 
avut recent o mare 
surpriză: deschizînd
ușile caselor au fost 
invăluiți dintr-o dată 
de un nor imens 
spumă.

După patru ore 
lucru intens, pompierii 
au reușit să risipească 
valul de spumă ridi
cat, de fapt, dintr-un 
canal aflat in apropie
re, in care se turnase 
o cantitate mare 
detergent.

Ela Nowak, 
V allingby, are 
mai lung păr 
Suedia, măsurînd 
de cm. Această cifră 
este cu atît mai ori
ginală, 
mea 
Nowak este de nu
mai... 163 de cm

In foto r Ela No
wak. „posesoarea ce
lui mai lung păr din 
Suedia".

cuib, de nu mai știa ce să facă 
sărmana.

Cioara, văduva cernită, a avut 
noroc Deh / — era doar o pa- 
săr- frumoasă. Cum intra într-o 
„cameră" toți rămîneau uimiți de 
.spectul ei exterior •— neagră și 

lucioasă — și-i dădeau explicații, 
fără să-i ceară acte. Astfel, a ajuns 
la un cocoș de munte, fălos și țan
țoș. Acesta înconjurat de un ciopor 
de găinușe, a întrebat-o i

— Ce știi să faci frumoaso f
— Știu să croșetez, să număr 

păsările^ vecine, să le „adun" ouai* 
și puii

— De o salariată ca line am 
nevoie. Iți ofer un post chiar în 
cuibul meu. Și uitîndu-se săgetă
tor peste păsărelele care „ciripeau* 
cu el, hotărî i „Tu albăstrițo. treci 
la arhivă!* Apoi către cioară t 
„Așteaptă-mă o clipă, să vorbesc 
cu șeful!" Curtenitor, se apleacă 
la urechea cucului șoptindu-i nou
tatea. Peste cîteva clipe, cioara — 
candidata cernită — a fost a- 
dusă în fața mai ..marelui" peste 
păsări.

— De ce ai venit să lucrezi la 
mine, o întrebă cucul.

— Am avui necaz cu vecinele, 
răspunse cioara Vreau să lucrez 
aici la dv să uit de toate alea.

4șa lumoaso / Stai aici Un
gă mine. Cocnșule te rog să-i 
Iaci imediat formele de angajare. 

Acesta plecă amărît că îi scă
pase cioara din mină. Dar nu a- 
vea ce f. te. Peste cîteva zile cioa
ra, în jurul căreia se învîrteau tot 
felii, de cocoși, uli, vulturi și cuci 
îndrăgostiți, se întîlni cu vrabia.

— Ge faci drăguțo. o întrebă

A 
B 
U
L

F
A
B
II
L
E

Tot șezînd el jos la cramă 
Consumînd „adio-mamă“ 
(Adică o băutură
Ce te arde rău Ia gură
Dar mai rău Ia buzunare)
Se trezi neică Mardare
Că i se înfige-un ac
Ca de foc drept în stomac !
Și-atunci exclamă cu teamă

— Auoleo. adio mamă 1
Morala :

Noroc Mardare cu... chirurgul 
Că altfel îți găseai amurgul 
De-aceea, de acuma muică
Mai zi și tu... „adio țuică 1“

Una' scurtă
Eu nu mai am nimic de spus — 
Rosti pisica în ședință —
Și jur pe propria-mi conștiință 
Că pe aicea șoareci nu-s I

Dar, zice fabula mea scurtă 
Că șoarecul era în... burtă 
Și cu un singur chițcăit 
El o bagă la... ilicit !

Morala :
Orient ascunzi o faptă rea 
Cîndva te dă de gol. tot ea I

Ion PALTIN

I 
I

PAKISTAN — Vechj Și nou pe străzile 
orașului pakistanez Peșavar. Pe străzile o- 
rașului, alături de automobile moderne, 
mai poate fi văzut „bătrînul măgar11 mijlo
cul de locomoție și transport al locuitorilor 
din munți care-și aduc mărfurile pe piețe
le din oraș.

In foto i — Muntean, pe cap cu tradițio
nalul turban, alături de măgarul cu ca
re-și transportă marfa.

— încă n-am fost angajată. Îmi 
trebuie actul de înmormîntare„.

— Deh, dacă n-ai și tu penele 
ca ale mele /...

Morala f“ / S-are 1 Ei, uite așa, 
nu are. Sau, poate are dar nu 
vreau să v-o spun. (Săulați-o dum
neavoastră, poate-o găsiți pe un
deva și singuri



/ DUMINICA 23 APRILIE 1972 Steagul roșu 3

apoi prezentați-vă la 
la serviciul contabili- 

cereți să vi se întoc- 
dosar pentru copilul

Interpreții George Sereș, C ornelia Olarii și Lia Pădureanu înir-o scenă din spectacolul 
„Funcționarul de Ia domenii" — farsă de F. Locusteanu, care va avea loc astă seară Pe scena 
Casei de cultură din Petroșani

ora 5,19 și

LUNI 24 APRILIE

mergemEVENIMENTE

DUMINICA 23 APRILIE

TEAÎRUL0 © prezență
activă, cu toate valorile lui

(Urmare din pag. /)

DUMINICA 23 APRILIE

1 țratfrj
LUNI 24 APRILIE

MUNICIPIULUIȘCOLILEDIN

a
13

I : 6,00 Bu- 
Conccrtul di-

de poezii, iar de ia ora 
seară de dans pentru ti-

Restituirea contravalorii 
biletelor se face zilnic, la 
Casa de cultură Petroșani, 
între orele 16—19.

pentru 
fi acor- 

cel mult 
■cînd au

gus- 
dia- 
sta-

12-a (reluare); 
r emisiunii:

Soarelc răsare la 
apune la ora 19,09.

Zile trecute din : 
Zile rămase — 252.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie! 12 oameni furioși; Repti-

SPECTACOLELE OPE
REI DIN TIMIȘOARA 

SE SUSPENDA

du- 
Ed-

din „Cenușăreasa", 
comis-voiajor" de 

„Fata și caruselul"

dc teatru — „Fnncțio- 
la domenii" de P. 
în regia actorului 
Jelcs; Uricani: O 
de basme, la ora

an — 114.

Soarele răsare la ora 5,18 și 
apune la ora 19,11.

Zile trecute din an — 115.
Zile rămase — 251.

PETRIȘOR DUMITRU - Petro
șani. In conformitate cu art. 2 
din Decretul 285/1960, așa cum 
a fost modificat prin Decretul 
275/1971, incepînd cu data de 
1 septembrie 1971, alocația de 
stat pentru copii, se acordă pî- 
nă la vîrsta de 16 ani împli
niți. Salariaților care au veni
turi între 1501—2000 lei, pen
tru primul copil II se acordă 120 
Iei lunar, pentru al doilea 130 
Iei, iar pentru al treilea și ur
mătorii cîte 150 lei lunar.

ARON VLADIMIR — Paroșeni. 
Examinați și dv. cele de mai 
sus, iar 
unitate, 
tății și 
mească
care încă nu a împlinit 16 ani. 
In caz de refuz, adresați-vă co-

misiei de judecată și în conti
nuare, dacă va fi nevoie, ju
decătoriei.

Potrivit art. 19 din Decretul 
menționat mai sus, drepturile 
de alocație de stat 
copii, neincasate, pot 
date retroactiv pentru 
12 luni, de la data 
fost pretinse. •

DUMINICA 23 APRILIE

Congresul al VH-Iea al sindica
telor R. P. Albania; 1972 — 
De astăzi pînă în 28 aprilie se 
desfășoară sesiunea extraordinară 
a Uniunii sindicale Elvețiene; 
1970 — In Gabon se sărbăto
rește proclamarea independenței; 
Astăzi este ziua internațională 
de luptă a tineretului împotriva 
colonialismului, pentru coexisten
ța pașnică; 1972 — începe (pî
nă la 29 aprilie) festivalul fil
mului de scurt-metraj de la O- 
berhausen.

blica; Omul orchestră; PETRI
LA : Ritmuri spaniole; LONEA 
-— Minerul: Un loc pentru în
drăgostiți; ANINOASA: Viața 
în doi; VULCAN: Cum am 
declanșat al II-lea război mon
dial, seriile I—II; PAROȘENI:
Prețul puterii; LUPENI — Cul
tural : Cea mai frumoasă soție; 
Muncitoresc: Din nou despre 
dragoste; URICANI : Apa ca 
un bivol negru.

& două săptămîni în Ardeal și, jn 
aceeași perioadă, altul în Oltenia 
<n „...Eseu", comedie de succes. 
După contactul cu scena bucureș- 
■tcană intenționăm să dăm specta
cole în aer liber cu ,,'Vlaicu Vodă".

— Aminteați de m spectacol de 
muzică și poezie.

— Da. Insă nu pot să vorbesc 
prea mult despre el pentru că e 
în faza schimbătoare a proiectului, 
în orice caz îl concepem cu două 
capete de afiș de mare popularitate.

— Altceva !
— Luna iunie va rămîne în con

tinuare încărcată de participări la 
Festivalul județean ,„Sarmis-’72“, 
între 15—25 iunie. Noi vom pre
zenta lin spectacol sunet și lumină 
în amfiteatrul de la Siarmizcgetusa, 
apoi spectacolele la Hunedoara și 
Simeria cu ultimele două montări.

— Pornind de la ideea că teatrul 
tsle o artă de sinteză și are cîteva 
juneții .constante — culturală, ar
tistică, educativă — care considerați 
că trebuie să primeze în actuali
tate ?

— Mai proeminentă este latura 
militantă, educativă.

— Cum ? In mod manifest ?
— Nu, orientarea pornește încă 

din faza stabilirii repertoriului, a 
orientării spre piese actuale, de pro
blematică... El este o prelungire fi
rească a ideilor conținute și în ma
rele program de îmbunătățire 'a ac
tivității ideologice și cultural-educa
tive.

— Mai concret ?
— Teatrul, pe lîngă faptul că răs

punde unor imperative ideologice, 
trebuie să corespundă și gustului pu
blicului pe care să-1 formeze, să-1 
modeleze.

— Ce se poate ști despre viito
rul repertoriu ?

— E în fază de proiect căruia 
i se fac îmbunătățiri în toamnă. 
Deocamdată ne-am orieniat spre: 
piesa originală „Omul pămîntului" 
-de Vasile Zdrenghea, creație poeti
că, de inspirație istorică; „Jocul de-a 
vacanța" a lui Mihail Sebastian; 
„Balul florilor" — Vadim Korosri- 
liov, comedie lirică în triunghi, du
pă motivul J:- ----- -------"
„Moartea unui 
Arthur Miller, 
de Al. Voitin, piesă de problema
tică actuală. Ne mai rămîne să mai 
optăm pentru o piesă pentru copii 
(e o penurie în acest gen), o piesă 
românească de actualitate și una 
clasic-universală. Pentru copii, ne-am 
gîndit să-i propunem scriitorului A- 
lecu Popovici să scrie un serial 
pă romanul „Ctiore" al lui 
mondo dc Amicis.

— Vorbeați de o tatonare a 
tul ui publicului. Credeți într-un 
log cu el i Pe cei căi se poate 
bili?

— Sînt două nivele : în cadrul 
spectacolelor și altul colateral scenei 
dar fructuos mai direct...

— Insistați asupra acestui as
pect.

— Teatrul jși cîștigă un număr 
de constanți pasionați ai fenome
nului .artistic dramatic. Din acest 
an am început să atragem liceenii 
prin organizarea unor activități 
complexe, la teatru, unde se întîl
nesc cu actori, regizori, se explici- 
tează sensuri etc. De pildă, cu e- 
levii Liceului din Petrila, a fost de 
curînd o reușită acțiune și deose
bit de utilă .sub raport educativ.

— Să vorbim despre experiment 
în teatru. El nu numai că anihilea
ză convenția scenică și stabilește un 
contact direct spcctalor-actor, ci 
este și un foarte bun mijloc de exer
sare, perfecționare pentru arta ac
torului. Ce se intenționează în acest

sens ! Și gîndindu-ne că există un 
precedent.

— Pornesc de la ideea că într-un 
astfel de grup nu trebuie să fie 
cuprinși toți actorii și nici nu e 
sarcină instituțională. Se va înfi
ința un studiou, cum a mai fost, 
pentru că actorii pot crea roluri ca
re nu le-au avut pe scenă și e unul 
din mijloacele progresului artistic. 
Se va axa pe teatru, recitări, poe
zie tematică...

— Cum apreciați mișcarea artis
tică a amatorilor din Valea jiului! 
Cum o veți sprijini i Pentru că ac
torul este, de fapt, și un cetățean.

— Prin crearea Comitetului mu
nicipal pentru cultură și educație so
cialistă se va impulsiona mișcarea 
largă a amatorilor. Teatrul i-a a- 
jutat adeseori, cu costumație întot
deauna. Actorii participă și ei — 
în ultima instanță sînt intelectuali 
care trebuie să participe — la via
ța obștei sociale în care trăiesc. 
Din nefericire acest ajutor se des
fășoară sub forma unor convenții in
dividuale pe care conducerea tea
trului le află cu mare întîrziere. In 
limita posibilităților le-am acordat 
sprijin de specialitate, fapt ce va 
continua. Dar cu mai multă ordine, 
adică să fim solicitați oficial.

— Sînteți de cîteva luni director 
al Teatrului de stat „Valea Jiului’' 
și v-ați acomodat cu ușurință aces
tei juneții delicate. Ne-ați putea 
spune, din experiența dv., ce cali
tăți trebuie să-l caracterizeze pe un 
director de teatru ?

— Umane și morale, în primul 
rînd. Coordonarea muncii dintr-o 
astfel de instituție artistică are par
ticularități specifice, implică princi
pialitate neabătută și consecvență 
inflexibilă, mobilitate și dinamism 
spiritual, exigență față de oameni, 
de la primul pînă la ultimul, care 
ești tu însuți...

POPA DUMITRU - Petroșani. 
Beneficiar al alocației de stat 
pentru copii este :

a) In cazul cînd unul dintre 
soți e angajat în cîmpul mun
cii, atunci, acesta ;

b) In cazul cînd ambii soți 
sînt încadrați în cîmpul mun
cii, beneficiar este soțul. Prin 
excepție devine beneficiară so
ția, în cazul cînd soțul este 
doctorand bursier, sau militar.

In ceea ce vă privește pe dum
neavoastră, dacă la încorpo
rare nu ați avut calitatea de 
angajat, nu puteți beneficia de 
alocație, decît de la 1 sep
tembrie 1971.

1564 — In Anglia s-a născut 
scriitorul William Shakespeare, 
cel mai mare dramaturg al tim
purilor; 1946 — A apărut pri
mul număr al ziarului „Neties 
Deutschland", organ al C.C. al 
Partidului Socialist Unit Ger
man; 1972 — Alegeri parțiale 
în landul Baden — Wiirttenberg 
(R.F.G.); 1919 — A fost creat 
Partidul Comunist din Iugosla
via (din noiembrie 1952 — U- 
nitmea Comuniștilor din Iugosla
via); 1911 — S-a născut Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului dc Stat al R. P. Polone; 
1616 — A murit scriitorul spa
niol Miguel de Cervantes Saa
vedra (n. 1. X. 1547), autor al 
celebrului „Don Quijotte de Ia 
Mancha"; 1896 — S-a născut 
Zolta Mate (Lucacs), scriitor și 
militant al mișcării muncitorești 
ungare și internaționale (m. 
1937); 1945 — Intrarea, trupelor 
sovietice în Berlin; 1972 — Con
ferința privind securitatea și co
operarea europeană organizată 
de Comitetul britanic pentru 
securitatea și cooperarea euro
peană (la Londra).

CASE DE CULTURA — Pe
troșani. La orele 10 și 19 două 
spectacole cu noua premieră a 
formației 
nanii de 
custcanu, 
lexandru 
mineață 
— „Păcală în satul Iui".
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de lectură, la ora 10, pentru 
copii basmul „Povestea porcu
lui"; Petrila: La ora 10, în bi
bliotecă, o dimineață de ghicitori 
pentru copii și cititori; Vulcan i 
La ora 10, în sala de lectură, 
un magazin istoric-literar : De 
la realitatea istorică la figura 
legendara a lui Ștefan cel Mare; 
Aninoasa: La ora 10, o dimi
neață 
19, o 
neret.

(Urmare din pag. /)

teren — în jindul cărora se a- 
flâ înscrisă și normarea muncii 
— dinamica acestui important 
indicator a avut o evoluție, în 
general, bună. în cursul trimes
trului recent încheiat.

Tabelul care urmează reflectă
Locuri de muncă

Nivelul productivități

XI,

pregnant aceasta; se remarcă 
realizarea unei productivități 
superioare la abatajele cameră 
și lucrările de pregătire în căr
bune și steril, scăderile în ca
zul abatajelor frontale fiind în 
principal datorate micșorării 
grosimii stratului 18, blocul IV.

Abataje frontale 
Abataje cameră 
Pregătiri cărbune 
Pregătiri steril

Aplicarea, incepînd cu 
Jie a.c., a noului sistem 
larizare a muncii în acord, în 
funcție atît de nivelul realiză
rii normei cît și al planului lu
nar al grupei, face să crească 
importanța acestei stabiliri a 
normei de muncă. Asigurarea

i muncii în %
1971 XII, 1971 1,1972 II, 1972 III, 1972

100 87,5 86,3 100,7 8L2
100 97,8 84,8 89,4 106,4
100 91,5 99,1 98,6 111,3
100 98,3 105,1 93,2 112,8

1 apri- caracterului ferm al planului
de sa- grupei, în vederea corelării cu

sarcinile de plan ale întregului 
sector, impun considerarea nor
mei în raport cu posibilitățile 
reale de realizare a ei și asigu
rarea integrală a prevederilor 
normativelor de muncă. Noul

sTstem face să crească respon
sabilitatea și receptivitatea con
ducătorilor formațiilor de lu
cru, îi antrenează pe aceștia 
într-o colaborare permanentă 
eu personalul tehnic din cadrul 
sectoarelor.

Deosebit de importantă și ac
tuală în acțiunea de creștere a 
ponderii muncii în acord este 
stabilirea de norme locale, ca
re pot fi corelate rapid cu 
schimbările survenite în tehno
logia de lucru, puțind cuprin
de și unele lucrări care se re
petă cu o frecvență mai redu
să.

De asemenea, pentru îmbună
tățirea aprovizionării locurilor 
de muncă, se impune stabilirea 
unor normative pentru persona
lul de deservire ; rezolvarea de
finitivă trebuie să includă mo
dalitățile de evidențiere ' obiec
tivă a cantităților de materiale 
transportate, caracterizate prin 
flux variabil. Toate măsurile 
preconizate de conducerea ex
ploatării sînt menite să asigu
re în continuare condițiile îm
bunătățirii organizării produc
ției, în scopul creșterii eficien
ței economice a activității de 
extracție, a cărbunelui.

EUGEN SZOCS - Lonea. 
Treapta de salarizare la care 
vă referiți, a fost acordată, cu 
titlul de experiență, mai mul
tor muncitori, printre care și 
dv. Condiția a fost, ca să se 
facă parte din brigăzi lăcătuși 
de revizie. In momentul în ca
re această condiție nu mai e- 
xista, treapta de salarizare se 
retrăgea automat.

Dv. ne scrieți și vă a ratați 
foarte nedumerit că „nu vi s-a 
mai dat treapta" dar, neglijați 
să ne informați și asupra fap
tului că, atunci cînd vi s-a re
tras, nu mai făceați parte din 
brigăzi lăcătuși.

Acum, așa după 
s-a dat respectiva 
titlul definitiv.

Oastea moldovenilor 
condusă de loan Vodă cel Cum
plit zdrobește pe cotropitorii 
turci la Jiliștea; 1871 — S-a 
născut Theodor Pallady, pictor, 
unul dintre reprezentanții de 
seamă ai picturii românești din 
prima jumătate a secolului al 
XX-lea (m. 16. VIII. 1956); 
1911 — S-a născut scriitorul Eu
gen Jebeleanu; 1913 — S-a năs
cut Ștefan Plavăț, militant al 
mișcării muncitorești din Româ
nia (m. 18. VI. 1944); 1972

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cea mai frumoasă soție; 
Republica: Săptămîna nebunilor; 
PETRILA : Ritmuri spaniole; 
LONEA — Minerul: Frații; 
ANINOASA : Viața în doi; 
VULCAN : Mihai Viteazul, se
riile I-II; PAROȘENI : Pre
țul puterii; LUPENI — Cultu
ral : Cea mai frumoasă soție; 
Muncitoresc: Din nou despre 
dragoste; BARBATENI : Dra
gostea lui Serafim Frolov; U- 
RICAN1 : Apa ca un bivol ne
gru.

LUNI 24 APRILIE

PROGRAMUL 
letin de știri; 6,05 
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8.08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Discul pe meridiane — muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 12,00 
De toate pentru toți; 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 13,15 Recital 
dc harpă Lilly Laskine; 13,30 
Noi înregistrări dc muzică popu
lară; 14,00 Unda veselă; 14,30 
Parada cîntccului; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Cîntcce dc pe
trecere și jocuri populare; 15,30 
Serial radiofonic pentru tinerii 
ascultători. Start spre extraordi
nar. Episodul II : „Comoara lui 
Rundacio"; 16,00 Caleidoscop 
muzical; 17,30 Sport. Transmi
sia directă a reprizei a Il-a a în- 
tîlnirii dintre selecționata olim
pică a României și reprezentati
va Peru; 18,20 Caleidoscop mu
zical — continuare; 19,00 Ra
diojurnal; 19,15 Recital de ope
retă Nicolai Gedda; 19,30 Es
trada duminicală; 20,00 Tableta 
de seară; 22,00 Radiojurnal; 
22,10 Panoramic sportiv; 22,50 
Moment poetic; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă
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8,15 Gimnastica pentru toți;

8.30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,05 Să înțelegem mu
zica : ~ 
strajă 
limba 
Box : 
țional 
România — Peru; 
serial pentru tinerei : 
giganților"; 19,05 Barzi și rap
sozi. Cimpoicrul Covan Cosma 
din comuna Muncelul Mic, jud. 
Hunedoara; 19,20 1 001 de seri : 
„Pățaniile lui Moș Ispravă";
19.30 Telejurnal; 20,00 Repor
tajul săptămînii : „Explozia a 
avut loc ieri"; 20,20 Desene a- 
riimate; 20,30 Film artistic : 
„Comedianții". Ecranizare după 
romanul lui Graham Greene; 
22,20 Avanpremieră; 22,25 Te
lejurnal; 22,55 Recital Puica 
Igiroșanu; 23,20 „Apollo-16“.

LUNI 24 APRILIE
16,30—17,00 Curs de limba 

rusă. Lecția a 1 “ 
17,35 Deschiderea 
17,40 La voian — emisiune pen
tru conducătorii auto; 18,00 Că
minul; 18,45 Ecranul — emi
siune de actualitate și critică ci
nematografică; 19,10 Noutăți 
cultural-artistice; 19,20 1 001 de 
seri: „Isprăvile lui Cin-Gin";
19.30 Telejurnal; 20,00 Reflec
tor; 20,15 Teatru foileton : ,jMu- 
șatinii". Seria a 12-a: „Bătălia"; 
21,15 Reportaj TV : „Visătorii 
de lumină"; 21,40 Steaua- fără 
nume: „Floarea din grădină";
22.30 „24 dc ore"; 22,45 Con
traste în lumea capitalului. ’

Ce este muzica; 12,00 De 
patriei; 12,30 Emisiune în 
maghiară; 14,05 Tclesport. 
Finalele turneului interna- 
„Centura de aur". Fotbal : 

18,15 Film 
„Planeta

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 7 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între plus 4 grade și 
plus 9 grade

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipi
tații temporare sub formă de 
ploaie. Vînt slab, pînă la potri
vit din sectorul sudic.

(Urmare din pag. 1)

se mai păstrau două panouri cu 
datele istorice ale monumentu
lui. Aici se află șj o cabană, 
Jar c’incolo, peste calea ferată, 
excursionistul poate vizita vesti
ta peșteră de la care se trage 
și numele localității. Nici un in
dicator sau marcaj turistic nu 
indică însă locul și direcția res
pectivă pentru ea excursioniș
tii să poposească acolo.

In Dărănești, la intersecția 
șoselei naționale cu strada ce 
duce spre orașul Petrila, nici 
o tablă indicatoare nu atrage 
atenția trecătorilor, că în acea 
direcție se află situate cabanele 
Lunca Florii, Aușelul, Voievo
dul ș.a. Pe artera principală a 
orașului Petroșani, altă dată e- 
xistau cîteva marcaje turistice, 
amplasate Ia intersecțiile cu str. 
Dr. Petru Groza, Constructorul, 
Institutului și Slătinioara, care 
indicau direcția și distanțele spre 
cabanele Paring și Obîrșia Lo
trului. Acum, niciunul din aces
tea nu se mai află în locurile 
amintite. Nici măcar în colțul 
sediului filialei O.J.T., din Pia
ța Victoriei, nu mai există așa 
ceva.

In Livezeni, la bifurcația dru
murilor spre Tg. Jiu și Uricani, 
'de asemenea, nu există nici un 
indicator care să atragă atenția 
turiștilor că în acea direcție se 
poate ajunge la cabanele Vul
can, Straja, Cîmpu lui Neag și

viitorul hotel turistic de la Va
lea de Pești.

Iată așadar 
locurj centrale 
le turistice sînt 
re, dar lipsesc 
Conducerea filialei O.J.T. Pe
troșani, în sarcina căreia stau 
și astfel de obligații, nu a ma
nifestat nici un fel de preo
cupare în ultimii ani față de 
rezolvarea acestor probleme.

Nu trebuie deci să mire pe 
nimeni faptul că excursioniștii 
nu întîlnesc pe traseele turistice 
indicatoarele necesare după ca
re să se orienteze. Căci pe cără
rile munților ele sînt la fel de 
ignorate ca și în centrul locali
tăților din municipiu.

îndrumat sau nu de indica
toarele și marcajele turistice, 
cel care ajunge la cabanele din 
Valea Jiului nu poate să nu-și 
reverse năduful pe cei ce răs
pund de întreținerea drumuri
lor și gospodărirea locului djn 
imediata lor apropiere.

De exemplu, la eabana Peș
tera Bolii, drumul de acces es
te cît se poate de rău întreți
nut și amenajat. Mijloacele de 
transport auto, în special auto
buzele, cu greu pot să se apro
pie de cabană. Locul din jurul 
cabanei este complet neamena
jat. Absența gospodarului se 
simte de la distanță. Nimic nu-1 
atrage pe călătorul întîrziat și 
înfometat spre această frumoa
să, dar neîngrijită cabană. Aici 
este necesar un loc de parcare

numai cîteva 
unde marcaje- 
absolut necesa- 
cu desăvîrșire.

pentru autoturisme și unul de 
întoarcere a mașinilor. ~ 
semenea, apare deosebit 
gentă construirea unui gard de 
siguranță lîngă calea ferată, 
pentru a feri excursioniștii de 
accidente. In jurul cabanei, ar 
trebui plantați cîțiva tei și sal- 
cîmî, amplasate cîteva mese și 
bănci. Dar cîte nu trebuiesc fă
cute aici pentru a oferi turiști
lor cîteva clipe de neuitat 1 Dar,

£8

cum știți, vi 
treaptă, cu

@ O întâlnire emoționantă 
a avut loc nu de mult între 
un veteran al mișcăriii revo
luționare de tineret, Anton 
Skolnic și elevii Liceului din 
Vulcan. ©• Uteciștii de la Li
ceul din Uricani au început 
reamenajarea prin muncă vo
luntară a vechii săli a cine
matografului din localitate 
pentru a o transforma în sa
lă de sport. @ Un grup de

Firi comentarii

părinți ai unor elevi de la 
Școala generală nr. 5 Petrila, 
dorește să exprimăm mulțu
mirea sa pentru aportul adus 
de cadrele didactice din a- 
ceastă școală la reușita spec
tacolului dat de școală în lu
na martie. ® La concursul 
„Cunoașteți meseriile”, inițiat 
de C.C. al U.T.C., în orașul 
Petrila au participat Școlile 
generale -nr. 1, 2, 5, și Liceul

Ceea ce vedeți, în clișeul alăturat, sînt numai 
trei din cele șase fețe ale panoului din centrul 
orașului Vulcan,amenajat, dealtfel, cu multă 
trudă, cu necontestată pricepere. Celelalte 
trei fețe, de pe partea nevăzută a panoului, 
sînt (nu fiți îngrijorați) la fel ca și cele 
clișeul nostru, adică fără fotografii, fără 
ticole.

Oare, ce lipsește din Vulcan pentru ca 
noul să arate întotdeauna așa cum I-au con
ceput autorii? Fruntași în producție? Sau, 
poate, aspecte negative ?

Nu credem ! Unu] dintre aceste aspecte ne
gative (despre însăși agitația vizuală din cen
trul orașului) l-am găsit noi, fără prea multe 
căutări, și îl propunem pentru o viitoare edi
ție a panoului.

de cultură generală. Primele 
trei locuri au fost ocupate de 
echipajul Școlii generale nr.
1 alcătuit din Dorina Hanga
rul, Maria Secrieru și Ileana 
Balint. © Chiar în ziua în 
care au primit diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C., ute- 
ejștii Școlii generale nr. 1 
Vulcan au reușit, sub îndru
marea prof. A. Crăcea și O. 
Munteanu, să colecteze circa
2 000 de kg fier vechi. Ceea 
ce demonstrează, odată mai 
mult, că rezultatele bune sînt 
un imbold pentru altele noi. 
© Zilele trecute, două deta
șamente de pionieri de 3a 
Școala generală nr. 4 Petrila 
(Jieț) au vizitat Muzeu] mine
ritului. Casa de eultură Petro
șani și întreprinderea poli
grafică. ©■ Felicitări lui Adri
an Răileanu, Adrian Mielea 
și Paulinei Barcan, elevi la 
Școala generală nr. 5 Petro
șani, pentru ediția a IX-a a 
gazetei satirice „Ghimpele*.

Recent, pionierii detașa-

De a- 
de ur-

Strada Maleia, Incepînd 
dreptul S.C.S.M. pînă la caba
na Rusu, prezintă numeroase 
dificultăți de transport. Podul 
care face legătura cu orașul es
te distrus, fără balustrade, re
prezentând în permanență peri
colul accidentării, ca să nu mai 
vorbim de aspectul estetic al a- 
cestui obiectiv, situat atît de 
aproape de centrul orașului, pe 
o arteră frecvent circulată. Pe

Practicarea turismului indife
rent sub ce formă, presupune 
existența unor obiective și tra
see accesibile tuturor. Altfel, a-

TRASEE TURISTICE
cine să le facă atîta vreme cînd 
de numita cabană răspunde ci
neva care, probabil poate face 
orice, numai munca ce i s-a în
credințat, nu I (de altfel, despre 
acest lucru va trebui să mai vor
bim. Și, vom vorbi.)

Cabana Lunca Florii — se a- 
flă la 5 km distanță, pornind 
din fața Consiliului popular al 
prașului Petrila. Cum se prezin
tă însă drumul, care, pe o ma
re porțiune nu este altceva de- 
eît o stradă a orașului ? In 
dreptul gaterului, de la Lonea, 
drumul este cît se poate de 
prost întreținut, gropile și șan
țurile provocate de utilajele de 
transport ale U.E.L., dar mai a- 
les blocarea drumului cu buș
teni, fac impracticabilă circula
ția pe această porțiune.

acest traseu sînt încă multe al
te nereguli care ÎȘi așteaptă o 
rezolvare.

O situație ia fel de critică se 
poate constata Și pe drumurile 
ce duc spre cabanele Vulcan și 
Straja unde, încă nu se poate 
vorbi de accesibilitatea mijloa
celor de transport.

Fără să „pedalăm" pe aspec
tul negativ al lucrurilor, trebu
ie să spunem că și accesul la 
cabana Cîmpu lui Neag este 
destul de anevoios pentru pose
sorii de autoturisme.

De aceea se impune ca o pri
mă urgență, în preajma sezonu
lui estival, să se ia toate măsu
rile pentru asigurarea unor dru
muri în totalitate practicabile, 
bare să servească pe deplin sco
pului amintit.

I
9
5
8
I
I
î

meniului olasei ,i Vll-a B de 
la Liceul Vulcan •— ne infor
mează comandanta unității, 
H. Marina — au participat la 
acțiunile de înfrumusețare a 
orașului, sădind un număr 
mare de arbuști. @ Despre 
eforturile depuse în munca 
de zi cu zi la clasă de către 
dascălii și elevii Școlii gene
rale din Aninoasa vorbește 
și panou] „Cinste lor” care 
consemnează numele a 44 de 
elevi, © Subliniem eforturi
le profesoarei Tulia Pop, care 
a făcut coregrafia echipei de 
dansuri a clasei a IX-a de la 
Liceul din 
ne întrebăm: 
găsesc băieți, 
folosite fete 
lurile băieților ? © Dovadă 
de mult talent au 'dat, la dia
logul pe aceeași temă intitu
lat „Flori alese de pe Jiu”, 
elevii Gelu Bîrsan și Vast te 
Măluțan. din clasa a IIT-a B 
a Școlii generale nr. 5 Petri
la.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Barb Cor

nel, eliberată de preparația Lupeni. O declar nulă.

ceastă activitate atît de plăcută 
se transformă într-un veritabil 
efort, cu totul străin de ceea ce 
se cheamă reconfortate.

Cîteva cuvinte despre aprovizionare
Vizitînd rețeaua cabanelor ca

re aparțin filialei O.J.T. Petro
șani era normal să ne intere
săm șj de modul cum acestea 
sînt aprovizionate cu produse a- 
limentare și de condițiile de ca
zare pe care le oferă turiștilor. 
In general, apreciem că majo
ritatea cabanelor oferă condiții 
bune de cazare, camerele sînt 
curate dotate cu mobilierul și 
lenjeria necesară. Putem chiar 
sublinia cîteva aspecte poziti
ve întîlnite Ia cabanele Voievo- 
du, Rusu și Cîmpu luj Neag.

Excursioniștii care doresc să 
petreacă o zi la cabană trebuie 
să vină aici cu rucsacul bine 
încărcat,’altfel riscă să rămînă 
flămînzi. Și acest lucru se în-

tîlnește chiar la cabanele apro
piate, cu drumuri de acces, frec
vent vizitate da turiști (Vul
can, Peștera Bolii, Rusu).

Această situație confirmă a- 
precierile negative exprimate și 
cu alte ocazii, că serviciul co
mercial din cadrul filialei 
O.J.T. Petroșani, merceologii 
respectivi, nu se ocupă cu toa
tă răspunderea de rezolvarea 
problemelor pe care le ridică a- 
provizionarea ritmică și îndes
tulată a cabanelor 
Jiului.

Tragem șj de data 
semnal de alarmă în 
mintită, hotărîți să revenim în 
curînd cu o analiză exclusiv pe 
această temă.

din Valea

aceasta un 
direcția a-

e

Am prezentat în acest 
prinse în urma unui prim 
traseele și obiectivele turistice din municipiul Petroșani. Ne 
aflăm încă într-o perioadă de „acalmie" cînd natura nu și-a 
desăvârșit trezirea la viață, iar turiștii n-au început depla
sările de durată prin regiunile muntoase.

Avem deci încă timp, să punem la punct toate proble
mele ce le impune o primire caldă și ospitalieră a turiști
lor, pentru asigurarea celor mai optime condiții, tuturor ex
cursioniștilor care iubesc frumusețea și pitorescul meleagu
rilor noastre și doresc să cunoască uriașele transformări ce 
au loc în viața economică și social-culturală a Văii Jiului.

material cîteva constatări des- 
contaet cu realitățile oferite de

r

Petrila ; 
nu se 

de au 
pentru

însă 
mai 
fost 
ro-

PETROȘANI-LIVEZEM8

oT

organizează, în ziua de 28 aprilie 1972, un 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante:

— tehnician principal cu utilaje

contabil principal

De asemenea, se organizează examene pentru 
cursul de calificare la locul de muncă

Condițiile de participare la concurs pentru o- 
cuparea posturilor vacante sînt cele prevăzute 
în Legea nr. 12/1972 și H.C.M. 914z1968, iar 
pentru cursul de calificare tineri absolvenți a 
7—8 clase.

Informații suplimentare la autobaza T. A. Pe- 
troșani-Livezeni.



Steagul roșu&

încheierea dezbaterilor
din Comitetul O.N.U T. H D

pentru decolonizare
II. N. C.

WASHINGTON 22. — Cores
pondentul Agerpres, C, Alexan- 
droaie, transmite: Sculptorul a- 
merican de origine română Con
stantin Antonovici a conferențiat, 
la sediul Bibliotecii române din 
New York, despre „Viața și o- 
pera lui Constantin Brâncuși", al 
cărui elev a fost. Expunerea sa, 
ilustrată cu diapozitive reprezen- 
tînd, în culori, cele mai de sea
mă creații ale sculptorului român, 
a fost urmărită cu un deosebit 
interes de asistență, în rîndurile 
căreia se aflau reprezentanți ai

vieții cultural-artistice din New 
York, ziariști, precum și membri 
ai coloniei române din Statele 
Unite. De asemenea, a fost pre
zent Ion Datcu, reprezentantul 
permanent al României la Națiu
nile Unite.

Postul de televiziune din loca
litatea New Haven a transmis 
un program dedicat direcțiilor și
tendințelor artei moderne româ
nești. Programul a fost prezentat 
de Dan Grigorescu, directorul Bi
bliotecii române din New York.

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
In cuvîntarea rostită la întâl
nirea cu activul politic din R.S. 
Croația, președintele Iosip Broz 
Tito a abordat, între altele, pro
blema rolului Uniunii Comuniș
tilor în perioada actuală. A fi 
membru de partid — a spus el 
— nu înseamnă și a fi comu
nist. Comuniștilor li se cere 
mult mai mult. O importanță e- 
sențială prezintă în primul rînd 
partinitatea, care constă în ace
ea că comuniștii respectă șl a- 
plică în mod absolut hotărîrile 
partidului. Sînt incluse aici și 
multe alte elemente, respectiv 
și viața comunistului, adică 
comportarea lui. Și aceasta pen
tru că fiecare privește spre co
munist. Acest lucru este valabil 
maj aleș pentru situația în ca
re unii conducători comit diver
se ilegalități, ceea ce zdruncină 
serios prestigiul Uniunii Comu
niștilor. O asemenea persoană 
trebuie pedepsită, trebuie nu 
numai exclusă din partid, dar 
și înlocuită din funcție.

Partinitatea adevăratului re
voluționar s-a făurit înainte de 
război și în timpul războiului, 
în cele mai grele condiții. In 
timpul războiului, cu toții am 
alcătuit o singură ființă, atât co
muniștii, cît și cei care nu erau 
în partid. Mulți din ei au vă
zut în comuniști un exemplu și 
au cerut să intre în partid a- 
tunci cînd a fost cel mai greu.

După război, noi, comuniștii, 
am preluat puterea, și situația 
a fost alta. Astăzi, 
în partid este mult mai com
plicată și mai grea. ~ 
mă partinitate — adică reclamă 
caracter revoluționar, fermitate 
și încredere în scopurile pentru 
care lupți. Forța morală pe ca
re trebuie să se bazeze societa
tea socialistă este înalta etică 
comunistă. De aceea, trebuie să 
arătăm cu consecvență celor pe 
care îi primim în Uniunea Co
muniștilor, care trebuie să fie 
chipul comunistului. Trebuie să 
le spunem cum să acționeze în 
condițiile actuale, să nu cedeze 
în fața liberalismului și să stea 
ferm pe principiile dezvoltării 
socialiste. Trebuie să se mani
feste în 
man, 
luptei 
ta nu 
să fim 
acționează împotriva socialismu
lui. La noi mai există încă di-

activitatea

Ea recla-

continuare caracterul u- 
profund 
noastre.
înseamnă că 

toleranți față de cei ce

uman, al 
Dar aceas- 

trebuie

verse focare unde acționează 
dușmanul, c'e pe poziția clasei 
burgheze înfrînte, de Pe poziția 
dogmatismului.

In prezent, desfășurăm lupta 
și împotriva îmbogățirii, a spus 
în continuare președintele Tito. 
Firește că ar fi greșit dacă am 
lupta împotriva celor ce obțin 
ceva prin munca lor. îmbogăți
rea înseamnă însușirea rezulta
telor muncii străine. îmbogăți
rea este adesea rezultatul spe
culei. Există cazuri în care se 
acumulează pe această cale mi
lioane, chiar zeci de milioane 
de dinari noi. Deși există ase
menea cazuri, tribunalele noas
tre le pedepsesc mult prea ușor 
sau chiar în nici un fel. Aseme
nea cazuri reprezintă abuzuri 
și fărădelegi față de oamenii 
noștri, copiii noștri, muncitorii 
care creează bunurile, față de 
întreaga societate. Și în această 
problemă, a îmbogățirii, comu
niștii nu trebuie să manifeste 
compromisuri. Toți cei care au 
greșit pe acest plan și se mai 
află în funcții trebuie să plece 
atît din aceste funcții, cît și 
din Uniunea Comuniștilor.

Cred că, momentan, ne aflăm 
pe calea cea bună. Se intensi
fică activitatea Uniunii Comu
niștilor și crește încrederea ma
selor în ea. Am subliniat de a- 
tîtea ori că sînt împotrivă ca 
Uniunea Comuniștilor să coman
de.. Dar sînt și împotrivă ca 
Uniunea Comuniștilor să fie 
pasivă și inertă, așa cum s-a 
manifestat adesea. Comuniștii 
trebuie să acționeze mult mai 
activ în toate organizațiile so
ciale, dar în special în Uniunea 
socialistă. Numai astfel va de
veni Și Uniunea socialistă pu
ternică din punct de vedere i- 
deologic și va emana un ade
vărat spirit al socialismului.

M-am opus întotdeauna cu 
putere părerilor că Uniunea 
Comuniștilor n-are dreptul să 
se amestece într-o problemă 
sau alta, a subliniat președinte
le Tito. Ea are dreptul să se 
amestece pretutindeni și întot
deauna cînd vede că ceva nu 
se prezintă așa cum s-a formu
lat în programul nostru. Nu
mai astfel vor simți muncito
rii prezența Uniunii Comuniști
lor și faptul că ea constituie 
forța de îndrumare ideologică 
în toate domeniile vieții sociale, 
Pe linia luptei pentru socialis
mul bazat pe autoconducere.

LUSAKA 22 (Agerpres). — 
Comitetul O.N.U. pentru deco
lonizare și-a încheiat, la Lusa
ka, a doua etapă a dezbaterilor 
din cadrul actualei sale sesiuni 
consacrată mișcărilor de elibera
re națională de pe continentul 
african. Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej, președintele Comite
tului, Salim Ahmed Salim, s-a 
pronunțat pentru o strînsă co
laborare a acestui organism al 
O.N.U. cu Organizația Unității 
Africane, în problema sprijini
rii luptei de independență a po

poarelor aflate sub dominație 
colonială sau rasistă. El a a- 
nunțat că, la invitația Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) și a Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(Frelimo), misiuni speciale ale 
Comitetului O.N.U. pentru deco
lonizare vor vizita zonele elibe
rate din Angola și Mozambic.

După dezbaterile ce au avut 
loc succesiv la Conakry și Lusa
ka, sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare va continua 
la Addis Abeba.

Proteste împotriva bombar
damenfelor americane •
în Vsefnamul de nord

PEKIN 22 (Agerpres). — In- 
tr-un mesaj adresat premierului 
Fam Van Dong și generalului 
Vo Nguyen Giap, vicepremier Și 
ministru al apărării naționale 
al R.D. Vietnam, Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgi
an, președintele Frontului Națio
nal Unit din Cambodgia, a con
damnat în mod sever noile 
bombardamente ale aviației a- 
mericane asupra Vietnamului 
de nord.

Mesajul 
și forțele 
națională 
pun și vor depune cele mai 
mari eforturi pentru a duce, 
umăr la umăr cu popoarele fră
țești vietnamez și laoțian, lup
ta sacră împotriva agresiunii 
S.U.A. pînă la victoria finală și 
alungarea forțelor 
din Indochina.

subliniază că FUNK 
armate de eliberare 
ale Cambodgiei de-

americane

dinLa Universitatea Stanford 
Palo Alto, statul California, poli
ția a făcut uz de forță pentru a 
degaja intrarea în sălile de curs, 
blocate de studenți, dintre care a- 
proximativ 30 au fost arestați. O 
puternică manifestație antirăzboini
că, la care au participat peste 2 000 
de studenți, a fost organizată în a- 
ceeași zi la Dekalb (statul Illinois).

Mai multe grupuri de militanți 
împotriva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam au anunțat organizarea 
unor ample demonstrații de protest, 
în ziua de 4 mai, comemorînd doi 
ani de la uciderea de către mem
brii gărzii naționale a unui număr 
de 4 studenți de la Universitatea 
din statul Kent, în timpul unei de
monstrații de protest împotriva in
vadării Cambodgiei de către tru
pele americano-saigoneze.

LONDRA 22 (Agerpres). 
Intr-o alocuțiune rostită la am
basada vest-germană din Lon
dra, cancelarul R.F. a Germani
ei, Willy Brandt, și-a exprimat 
încrederea deplină în legătură 
cu ratificarea tratatelor înche
iate de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și cu Polonia, reafir- 
mînd că aceasta va aduce o 
contribuție majoră la îmbunătă
țirea relațiilor Est-Vest. „In 
pofida deosebirilor dintre siste
mele noastre sociale, pe care nu 
dorim să le minimalizăm, sco
pul nostru trebuie să fie coopej 
rarea Și, prin aceasta, salvgar
darea păcii în Europa", a sub
liniat Willy Brandt.

Cu același prilej, cancelarul 
vest-german a afirmat că o da
tă cu lărgirea C.E.E. prin ade
rarea Marii Britanii și a celor
lalte țări candidate, Piața co
mună nu se va transforma în- 
tr-un bloc opus țărilor din ră
săritul Europei. Dimpotrivă, a 
spus cancelarul vest-german, 
noi dorim să fim priviți ca par
teneri eficienți și de încredere 
în Europa și în întreaga lume.

© In capitala finlandeză 
se desfășoară lucrările traa. 
diționalei întîlniri a repre-; 
zentanților uniunilor naționa
le studențești din Europa la 
care iau parte delegați din 
partea a 19 organizații. Din 
România participă o delega
ție a Uniunii Asociațiilor 
Studențești, condusă de Dan 
Bîrliba, secretar al Consiliu
lui U.A.S.R.

l

SANTIAGO DE CHILE 22. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Reprezentanții di
feritelor țări care au luat cuvîntul, 
în continuare, în cadrul lucrărilor
Conferinței U.N.C.T.A.D. au relie
fat importanța pe care o prezintă 
efortul propriu pentru propășirea ță
rilor în curs de dezvoltare, rapor
tarea eforturilor pentru valorifica
rea potențialului național la contex
tul mai larg al relațiilor economice 
și financiare dintre diferite state ca
re, într-o formă sau alta, grevează 
asupra eficienței acestor eforturi, 
înlăturarea barierelor artificiale și 
a măsurilor discriminatorii care pre
judiciază dezvoltarea relațiilor de 
cooperare dintre țări.

Responsabilitatea proprie și efor
tul intern sînt factorii cheie ai dez
voltării, a declarat reprezentantul 
Republicii Burundi. Ajutorul extern, 
asistența tehnică și financiară acor
dată de alte țări reprezintă factori 
complementari care trebuie să ac
ționeze în direcția intereselor națio
nale. Vorbitorul și-a exprimat re
gretul în legătură cu ritmul nesatis
făcător al aplicării sistemului de 
preferințe generale. Asistența acor
dată de țările cu economie dezvol
tată trebuie să le fie acordată fără 
condiții ce lezează independența na
țiunii beneficiare.

Șeful delegației din Trinidad-To
bago a cerut eliminarea barierelor 
vamale care îngreunează și împie
dică pătrunderea pe piețele externe 
a produselor exportate de țările în 
curs de dezvoltare. El a propus în
cheierea unor acorduri internaționale 
asupra principalelor produse prima
re comercializate de țările în curs 
de dezvoltare.

„Se poate afirma cu temei, a 
spus ministrul dezvoltării economi
ce al Columbiei, Jose Valencia Ja
ramillo, că mobilizarea resurselor

naturale este o problemă internă a 
fiecărei țări și că de aceasta de
pinde satisfacerea necesităților sale. 
Dar cum să realizăm aceasta atunci 
cînd împrejurări de ordin extern 
limitează, frînează sau chiar înă
bușe aspirația noastră la progres ? 
Dreptul la dezvoltare cere ca acei 
factori externi care împiedică acti
vizarea resurselor noastre naturale 
să fie înlăturați. Acești factori de
favorabili sînt în legătură, între al
tele, cu condițiile finanțării externe, 
cu vestigiile colonialismului, cu e- 
fectele neocolonialismului, care au 
împiedicat o justă diviziune inter
națională a muncii și o autonomie 
dinamică a economiilor noastre. Nu 
numai că nu am avut condiții mai 
bune pentru industrializare, dar, tot
odată, materiile prime pe care le 
exportă țările în curs de dezvoltare 
— și care reprezintă 80 la sută 
din exporturile lor — au prețuri 
tot mai mici pe piața internațio
nală".

„Paralel cu efortul intern, a de
clarat delegatul ecuadorian, Frawlco 
Rosales Ramos, soluțiile dezvoltării 
cer colaborarea comunității interna
ționale. In timp ce persistă, de pil
dă, politica vamală și fiscală a unor 
țări industrializate — artificial crea
te și restrictive — eforturile noas
tre naționale pentru îndeplinirea in
tegrală a cerințelor dezvoltării eco
nomice sînt anulate sau frustrate". 
In acest cadru de - idei, vorbitorul 
a condamnat lezarea de către o se
rie de consorții nord-americane a 
suveranității Ecuadorului asupra a- 
pelor sale teritoriale.

Ministrul comerțului din Republi
ca Populară Congo, Dieudonne Mâ
nu Mahoungou, a rostit o critică 
aspră la adresa politicii forțelor im
perialiste și a practicilor acestora 
m relațiile cu țările în curs de dez
voltare.

BUDAPESTA. — In primul 
trimestru al anului în curs, indus
tria metalurgică și constructoare 
de mașini a R. P. Ungare a ob
ținut rezultate bune. Astfel, în
treprinderile care aparțin de Mi
nisterul Industriei Metalurgice și 
constructoare de Mașini au reali
zat o producție cu 12,9 la sută 
mai mare decît în primul trimes
tru al anului 1971. Numai în 
industria metalurgică, s-a realizat 
un spor de 9,4 la sută, față de 
7,8 la sută cît prevedea planul 
trimestrial. Siderurgia și-a mărit 
producția cu 9,3 la sută, iar me
talurgia neferoaselor cu 9,8 la 
sută. In industria constructoare 
de mașini s-a înregistrat o creș
tere a producției de 13,1 la sută, 
față de 8,8 la sută, \ cît era pre
văzut în plan. Cel mai rapid s-a 
dezvoltat producția mijloacelor de 
transport — 21,1 la sută.

★
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WASHINGTON 22 
— Mii de studenți de 
sută de universități și 
învățămînt superior din S.U.A. au
manifestat împotriva reluării bom
bardamentelor americane asupra te
ritoriului Republicii Democrate Viet
nam. La Chicopee — statul Mas
sachusetts — studenții au încercat 
să blocheze intrarea la baza mili
tară aeriană Westover; poliția a in
tervenit, operînd 95 de arestări. Tot 
în acest stat, peste 2 000 de stu
denți de la Universitatea Harvard 
au declarat grevă, neprezentîndu-se 
la cursuri.

Acțiunea revendicativă 
muncitorilor feroviari britanici, 
declanșată la 17 aprilie, conti
nuă în pofida ordinului Tribu
nalului pentru reglementarea 
relațiilor de muncă în industrie, 
care a impus suspendarea gre
vei pe perioada de 14 zile.

® In cadrul unei conferințe 
de presă ținute la Cairo, la în
cheierea vizitei oficiale în Re
publica Arabă Egipt, Mirko Te- 
pavaț, secretar federal pentru 
afacerile externe, s-a pronunțat 
pentru soluționarea politică a 
crizei din Orientul Mijlociu, în 
conformitate cu rezoluția Consi
liului de Securitate. „Ne pro
nunțăm din toată inima pentru 
traducerea în viață a unei so
luții politice", a spus el.

stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior, a avut o întâlni
re cu Jacques Chonchol, mi
nistrul agriculturii al Repu
blicii Chile.

Au fost discutate probleme 
ale relațiilor dintre cele do
uă țări.

La întîlnire a participat 
Vasile Dumitrescu, ambasado
rul României la Santiago de 
Chile.

Vietnamul de sud

forțelor
0

contmuă
SAIGON 22 (Agerpres). — Ofen

siva forțelor patriotice a continuat 
cu intensitate vineri și sîmbătă pe 
tot întinsul Vietnamului de sud. O 
bază a forțelor saigoneze — im
portantă pentru apărarea pozițiilor 
lor din orașele Pleiku și Kontum, 
scrie agenția Associated Press — 
baza de artilerie „Delta", a trebuit 
să fie evacuată. In aceeași zonă, 
patrioții au declanșat un puternic 
atac asupra cartierului general al 
diviziei saigoneze a 22-a, instalat 
în localitatea Tan Canh.

Totodată, patrioții și-au continuat 
atacurile asupra pozițiilor • inamice 
din provincia Quang Tri, situată la 
nord de Platourile înalte, ocupînd 
localitățile Bo Ban, Dai Hao și 

’Gia Do.
Angajamente importante au avut 

loc și în zona de nord a Platou- 
rilor înalte, unde patrioții au reu
șit să cucerească orașul Hiep Duc, 
situat la 55 km de portul Da Nang.

Misiunea spațială „Apollo-1611
Imaginea regiunii selenare explorate de cos-

monauți în timpul ieșirii lor pe suprafața Lunii

HOUSTON 22 (Agerpres). — 
înaltele platouri denivelate presă
rate cu roci, cîteva cratere mari, 
ciuruite, la rîndul lor, de nume
roase cratere mai mici — aceasta a 
fost imaginea regiunii selenare ex
plorate de Young și Duke în timpul 
primei lor ieșiri pe suprafața Lunii. 
Savanții de la Houston nu au a- 
vut de ce să fie decepționați, apre
cia comentatorul de specialitate al 
agenției France Presse.

Regiunea muntoasă „Descartes- 
Calley" era cunoscută grație foto
grafiilor efectuate de sondele luna
re și de precedentele misiunii A- 
pollo pe care nu se putea distinge, 
totuși, detalii avînd dimensiuni mai 
mici de 20 de metri. Imaginile 
transmise vineri înfățișează o zonă 
pietroasă, acoperită cu rămășițele a 
două mari cratere, situate unul la 
nord și altul la sud, la aproxima
tiv 10 km de punctul aselenizării 
modulului „Orion". Datorită aces
tui fapt, astronauții au ptitut cule
ge o mare varietate de roci de vîrste 
diferite.

Experții de la Centrul de control 
au fost șocați de culoarea deschi
să a solului lunar aflat la foarte 
mică adîncime sub stratul superfi
cial de praf. Pe alocuri, acest strat 
superficial putea fi observat bine 
în urmele lăsate de pașii lui Young 
sau Duke sau pe roțile „jeep"-ului 
lunar. Culoarea întunecată a acestui 
strat superficial, se apreciază la 
Houston, s-ar datora modificării

prafului lunar sub acțiunea razelor 
cosmice, a vîntului solar și a bom
bardamentului micilor meteoriți. Au 
impresionat, de asemenea, liniile oa
recum „îndulcite" ale profilului 
munților conturați la orizontul lo
cului alunizării.

Pe plan științific, marea decep
ție a zilei de vineri a constituit-o 
incidentul — considerat „stupid" — 
care a provocat smulgerea prizei 
cablului electric care făcea legătu
ra între dispozitivul de măsurare a 
temperaturii selenare și stația cen
trală de transmitere către Pămînt 
a datelor culese de instrumentele 
științifice. Aceasta — se apreciază 
— ar fi fost o experiență foarte 
precisă, care ar fi putut permite 
cunoașterea istoriei termice a Lunii.

HOUSTON 22 (Agerpres). — 
Agenția pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat, vineri noaptea, la Hous
ton, că echipajul navei spațiale 
„Apollo-16“ se va întoarce pe Pă- 
mînt cu o zi mai devreme decît 
se anunțase anterior, anunță agen
ția Reuter. Amerizarea 
aibă loc în jurul orei 
locală la Houston — 
GMT), joia viitoare.

urmează să
14,30 (ora 
ora 20,30

★
HOUSTON 22 (Agerpres). — La 

ora 18,42 și, respectiv 18,44 (ora

@ In capitala S.U.A. s-a în
cheiat a doua sesiune a Adună
rii Generale a Organizației Sta
telor Americane. In cursul lu
crărilor au fost adoptate o se
rie de documente, între care o 
declarație afirmînd că statele 
Americii Latine vor urmări li
mitarea cheltuielilor militare, 
pentru a putea răspunde mai 
bine necesităților proprii de 
dezvoltare economică și socială, 
precum și o rezoluție care con-> 
damna „toate formele de inter
venție sau constrîngere politi
că și economică1*.

Convorbirile privind rene- 
gocierea datoriei externe a Re
publicii Chile, desfășurate în 
cadrul așa-numituluj „Club de 
la Paris" — care grupează re
prezentanții principalelor firme 
occidentale cărora statul chilian 
le este debitor — s-au încheiat 
printr-un acord prevăzînd o a- 
mînare de 8 ani, timp în care 
Chile urmează să-și plătească 
aceste datorii, informează agen
țiile Prensa Latina Și Reuter.

La Helsinki s-au înche
iat convorbirile dintre o de
legație a' Ministerului Aface
rilor Externe al R.S. Ceho- 
slovace, condusă de M. Ru- 
zek, adjunct al ministrului și 
o delegație a Ministerului de 
Externe al Finlandei. Obiec
tul convorbirilor l-a constitu
it pregătirea conferinței gene- 
ral-europene în problemele 
securității și colaborării.

Acum 14 ani, la chemarea or
ganizațiilor democratice din An
glia, au fost organizate marșuri 
în cadrul unei „ofensive de pri
măvară" prin care se cerea resta
bilirea păcii în întreaga lume. 
De atunci, în fiecare an, primă
vara se organizează în Anglia 
marșuri, avînd același scop, res
tabilirea păcii și menținerea ei. 
Anul acesta, nu e cu nimic mai 
bun decît anii care au trecut. In 
Indochina războiul continuă, în 
Africa se menține apartheidul și 
Anglia a contribuit, prin măsu
rile adoptate recent, la menține* 
rea regimului rasist din Rhodesia, 
ceea ce a determinat atît in Rho
desia, cît și în Anglia proteste 
vehemente, demonstrații și un nou 
val de represalii pentru susțină-

torit drepturilor legitime ale ra
sei negre. In cadrul dezbaterilor 
Organizației Națiunilor Unite au 
fost emise o serie de amendamen
te care însă n-au fost respectate, 
Anglia fiind una din țările care 
au ridicat în parte blocada im
pusă Rhodesiei, importînd de a- 
colo crom. In primăvara aceasta 
în Anglia au avut loc din nou 
marșuri pentru pace și respectarea 
drepturilor inalienabile ale po
poarelor de a-și decide 
soarta. In acest context s-a des
fășurat în Trafalgar Square din 
Londra o demonstrație la care au 
participat 2 000 de persoane (în 
foto} urmată de un mare marș 
către sediul laboratorului de cer
cetări atomice în domeniul arma
mentului de la Aldermaston.

singure

Uniunea Națională a Stu
denților Marocani a anunțat, 
vineri, hotărîrea de reluare a 
cursurilor de către toți cei a- 
proximativ 14 000 de studenți, 
aflați în grevă de la începutul 
anului. Această hotărîre intervi
ne, așa cum s-a mai anunțat, 
în urma acceptării de către au
toritățile marocane a revendi
cărilor formulate de studenți și 
elevii școlilor secundare.

La Viena au avut loc 
convorbiri între delegații gu
vernamentale ale Cehoslova
ciei și Austriei în probleme 
referitoare la bunuri și la re
zolvarea problemelor finan
ciare în suspensie între cele 
două țări, relatează agenția 
C.T.K.

Convorbirile vor fi reluate 
după ce ambele delegații vor 
fi informat guvernele respec
tive cu privire la stadiul în 
care au ajuns.

© Conducătorul delegației 
române la Conferința 
U.N.C.T.A.D., Nicolae M. Ni- 
colae, ministru secretar de

Bucureștiului), John Young și Charles 
Duke au pășit din nou pe suprafa
ța Lunii. A doua ieșire urmează să 
dureze, ca și prima, aproximativ 
șapte ore. La scurt timp' după con
tactul cu solul lunar, cei doi as- 
tronauți au urcat la bordul .vehi
culului „Rover-II“, îndreptîndu-se 
spre Muntele de Piatră, situat la 
4,3 km distanță. Vîrful muntelui se 
ridică la 508 m deasupra locului 
de aselenizare. Cei doi astronauți 
au cules mostre de la diferite ni
vele. Geologii N.A.S.A., care au 
descoperit aici indiciile unei acti
vității vulcanice anterioare, speră să 
afle, prin studierea mostrelor de ro
că pe care Young și Duke le vor 
aduce cu ei, pe de o parte, dacă 
Luna a fost odinioară — ca Pă- 
rnîntul — o planetă dinamică, în 
evoluție, și pe de alta de ce ea a 
devenit un astru mort, în urmă cu 
aproximativ patru miliarde de ani.

In cursul acestei a doua ieșiri, 
Young și Duke au cercetat, de a- 
semenea, un număr de cratere cu 
marginile mai puțin abrupte, care 
ar fi putut rezulta din mișcări ale 
solului.

Printre mostrele culese vineri se 
numără două care au trezit deja 
un interes viu la Houston. Prima, 
recoltată în imediata apropiere a 
Lem-ului, este albastră și are un 
înveliș sticlos, sub care se găsește 
o substanță cristalină asemănătoare 
celei din care e formată așa-numita 
„piatră a genezei", 
mînt
15".
albă, 
nimi
pot avea o deosebită importanță 
pentru descifrarea procesului de for
mare a Lunii.

MOSCOVA. — La Tbilisi a 
fost construită o noua locomoti
vă electrică pentru j transportul 
de mărfuri, care cîntărește cu opt 
tone mai puțin decît locomoti
vele realizate pînă acum în Gru- 
zia și poate transporta cu 1000 
tone mai multe mărfuri. Ea dez
voltă o viteză de 180 km pe 
oră.

Gruzia este un important fur
nizor de locomotive electrice al 
Uniunii Sovietice. Actuala uzină 
constructoare de locomotive elec
trice a fost creată pornindu-se de 
la un mic atelier de reparații 
construit în 1932. Pe atunci, în 
republică a fost electrificată pri- 
ma cale ferată din Uniunea So
vietică, pe care circulau locomo
tive de import.. De la operațiu
nile de reparare a acestor loco
motive, feroviarii gruzini au tre
cut la producerea de locomotive 
autohtone.

In actualul cincinal — 1971— 
1973 — producția de locomo
tive electrice a Gruziei va crește 
cu 62 la sută.

★
ULAN BATOR. - In R. P. 

Mongolă se acordă o mare aten
ție pregătirii de cadre naționale 
pentru diferitele ramuri ale eco
nomici. In ultimii șase ani, in
dustria, transporturile și agricul
tura din Mongolia au primit pes
te 20 000 de tineri muncitori ca
lificați, absolvenți ai unor școli 
tehnic.

In prezent, în Mongolia există 
peste 20 de institute de învăță- 

tehnic, care 
70 de spe-

mînt profesional și 
pregătesc tineri in 
cialități.

*
extremitatea

I

adusă pe Fă
cu prilejul misiunii „Apollo- 
Cea de-a doua este complet 
Experții N.A.S.A. sînt una- 

în a considera că ambele roci

■

TIMELE

BERLIN. — In
nordică a orașului Magdeburg — 
important centru al construcțiilor 
de mașini grele din Republica 
Democrată Germană — se desfă
șoară în prezent lucrările de 
construcție a unui nou cartier cu 
10 000 de apartamente. Pînă în 
1973, urmează să fie terminate 
primele 4 330 de apartamente în 
blocuri cu cîte cinci și zece e- 
taje. Fiecare dintre cele trei mari 
sectoare ale noului cartier va dis
pune de unități comerciale și pen
tru prestarea de servicii, școli, 
grădinițe de copii și cămine. încă 
în cursul acestui an urmează să 
înceapă construcția unui mare 
magazin pe o suprafață de 660 
mp, a unei școli și a unei grădi
nițe cu 260 locuri.

ȘTIRI SPORTIV
PRAGA. — Cea de-a 12-a ediție 

a Marelui premiu al orașului Bra
tislava Ia călărie a început cu pro
ba de obstacole, la startul căreia 
s-au aliniat 91 de concurenți. Pe 
primul loc s-a clasat românul Du
mitru Velea (cu calul „Viorica"), 
care a terminat parcursul fără nici 
un punct de penalizare (12 obsta
cole cu înălțimea de 1,30 m), reali- 
zînd timpul de 3O’’3/1O. Pe locul 
doi s-a situat, polonezul Janusz 
Kowalczyk („Iastarnaia") — 30”7/10 
și 0 p. p.

delor întrerupte în turneul zonal de 
șah de la Vrnjacka Banja a readus 
în lupta pentru primele locuri pe 
maestrul cehoslovac Smejkal, care 
a acumulat un punct și jumătate 
prin victoria asupra lui Kouros și 
remiza cu Kristinsson.

înaintea ultimei runde, clasamen
tul se prezintă astfel : 1. Rukavina 
(Iugoslavia) — 8,5 puncte; 2—3. 
Smejkal (Cehoslovacia), Hardston 
(Anglia) — 8 puncte; Ciocîltea (Ro
mânia, Boboțov (Bulgaria) au a- 
cumulat 6,5 puncte.

In ultima rundă, Rukavina joacă 
cu Boboțov, Hardston cu Holer, 
Smejkal cu Adorjan și Giocîltea cu 
Csorn.

jumătate

Alexander a obținut victoria cu sco
rul de 6—2. 6—4 în fața cam
pionului olandez Tom Okker, iar 
australianul Ken Rosewall a dispus 
cu 6—2, 6—0 de americanul Marty 
Riessen.

*

MUNCHEN. — Sîmbătă la Mun- 
chen, au fost stabilite prin tragere 
la sorți grupele turneului olimpia 
de handbal. Echipa României, deți
nătoarea titlului mondial va juca 
în grupa G alături de echipele R.F. 
a Germnaiei, Norvegiei și Spaniei.

•ir
Astăzi pe stadionul „23 Au

gust" din capitală, cu începe
re de la ora 1G,3O se va dis
puta întâlnirea amicală de 
fotbal dintre reprezentativa 
Peru și selecționata olimpică 
a României.

Din lotul oaspeților, care, 
după cum se Știe au partici
pat- și la ultimul campionat 
mondial din Mexic, se re- 

. marcă Cubilas, Soții, Mifflin,
Chumpitaz și Reyes.

Antrenorul „olimpiciloy1* 
români, Gh. Qla, va alintă 
următoarea formație : Ghiță- 
Pop, Smarandache, Vlăd, Po- 
povici, Pescaru, Vigu, Pantea, 
Tătaru, Kun II, Jercan.

@ Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste, conducătorul dele
gației române Ia Congresul 
Frontului Patriei din R.P. 
Bulgaria, a avut o întreve
dere cu Pavel Matev, preșe
dintele Comitetului pentru 
Artă și Cultură al R.P. Bul
garia
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★
BUDAPESTA. — Concursul in

ternațional de gimnastică de la Bu
dapesta a continuat cu întrecerile 
speciale pe aparate, la care s-au e- 
vidențiat, printr-o frumoasă compor
tare, tinerii sportivi români Dan 
Grecu și Radu Branea. La inele, 
Dan .Grecu s-a situat pe primul loc 
cu 18,75 puncte urmat de finlan
dezul Nissinen — 18,60 puncte și 
maghiarul Molnar — 18,45 puncte. 
Proba de sol a revenit lui Radu 
Branea — 18,15 puncte, urmat de 
Dan Grecu — 18 puncte și Dimi
trov (Bulgaria) — 17,40 puncte. 
Radu Branea s-a clasat pe locul trei 
la sărituri, probă cîștigată de Intre 
Molnar (Ungaria).

★
BELGRAD. — Disputarea . parti-

•k
BERLIN. — Selecționata secun

dă de fotbal (juniori) a României, 
a susținut un meci amical la Ka
menz cu echipa similară a R. D. 
Germane. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 3—1 (2—0). Go
lul formației române a fost mar
cat în minutul 69 de Radu.

★
NEW YORK. - Turneul _ inter

național de tenis (rezervat jucăto
rilor profesioniști) de la Charlotte 
(Carolina de Nord) a programat 
ultimele două partide din sferturile 
de finală ale probei de simplu.

Tînărul jucător australian John
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