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Cincinalul inainte de termen/
LA MINA DILJA

Să fie eliminați
pașii neritmici
ai extracției !
De ce mereu așa ?

momentSe părea, la un 
în cursul lunii trecute, că rit
micitatea producției nu va 
continua să fie o „problemă" 
pentru colectivul minei Dîlja. 
Dar, contrar așteptărilor, în 
prima zi a lunii aprilie, ca 
și Ia sfîrțitul celei dîntîi se- 
midecade mina era sub plan, 
cu 242, respectiv, 455 tone de 
cărbune. Deci... „crescendo"...

După cum ni s-a relatat de 
către Aurel Răbulea, șeful 
schimbului I al brigăzii lui 
Gheorghe Pocol, ca și de câ

tre șefii 
Ghioc și 
trei din 
și maistrul 
Karol Deneș, în acest an au 
fost eliminate, în bună parte, 
stagnările datorate aprovizio
nării cu vagonete goale și 
lemn pentru susținere, defici
ențe acute în perioadele tre
cute la Dîlja. Care sînt atunci, 
cauzele neritmicității ? Pentru 
a le afla, ne-am adresat altor 
factori de la această mină.

de brigadă Ștefan 
Petre Scrădeanu, toți 
sectorul II al minei, 

de transport

Cauzele sînt cunoscute
de factorii responsabili

Primele relații le-am cules 
de la maistrul principal Iosif 
Bîrlea :

— La abatajul cameră nr. 
14 nu producem nimic. De la 
întîi ale lunii se execută ata
carea pentru o nouă felie. La 
abatajul cameră nr. 12 se face 
o amenajare în suitor. Datori
tă unor presiuni excesive, nu 
l-am putut opri mai devreme 
(era sfîrșit de lună — n.n.),
dgr de luni (9 aprilie — n.n.) 
va intra în „plin". La singu
rul abataj frontal al sectoru
lui, datorită unor denivelări

în felia superioară avem une • 
le necazuri, a scăpat plasa și 
ne muncim să ridicăm surpa
rea creată...

Cu aceste date ne-am adre
sat inginerului Victor Ghioan- 
că, șeful sectorului II, cerîn- 
du-i a ne face să înțelegem de 
ce, la aproape jumătate din 
capacitățile de producție ale 
sectorului, se execută operații

muncii harnice a 
secției separație, 

cărbunelui Petrila 
ritmicitatea

Datorită 
colectivului 
Preparația 
a avut asigurată 
recepționării intregii producții
extrase de ia minele Petrila, 
Lonea, Dilja și Livezeni. For
mațiile de lucru din această 
secție iau în primire întreaga

Producție de calitate

ZIUA SĂNĂTĂȚIIIn pagina a 2-a

cantitate de cărbune intrată 
în procesul de înnobilare ce se 
desfășoară îh preparație, iar 
in ce privește sortimentul căr
bune bloc veghează la res
pectarea calității acestuia pre
văzută de STAS. O dovadă a- 
supra felului cum salariații

bărbați ți femei de la ban
da de claubaj se achită de 
misiunea lor privind alegerea 
șistului din sortul de cărbune 
cu granulația mai mare de 80 
mm este reducerea procentu
lui de cenușă in primul tri
mestru al anului 1973 cu 0,4 
puncte față de STAS.

A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a) cmmi-m
Programul universității

serale de marxism-leninism

• CRONICĂ DRA
MATICĂ: „Jocul 
de-a vacanța“

— pentru zilele de 9, 10 și 11 aprilie —
SECȚIA ECONOMIE, anul III — in ziua de luni, 9 a- 

prilie, la ora 17.
SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALF. MUNCII DE 

PARTID, anul II — în ziua de marți, 10 aprilie, ora 17.
SECȚIA POLITICA EXTERNA, anul I — in ziua de 

miercuri, 11 aprilie ora 17.
Cursurile au loc în sălile cabinetului municipal de 

partid.

• Exigența artistică 
— trăsătură domi
nantă a metalo- 
plasticieinilor din 
Petroșani

• Dicționarul poate 
prilejui și un po
pas pentru lectură

Pionierul deschizător 1

La 7 aprilie, se sărbătorește 
Ziua sănătății. Ca și in anii pre
cedent, evenimentul constituie 
un prilej de trecere în revistă a 
rezultatelor obținute în țara 
noastră prin eforturile statului 
și ale sutelor de mii de salarlați 
din domeniul sănătății public^. 
Cîteva cifre de bilanț caracteri
zează, în mod edificator, aceste 
rezultate.

Cheltuielile directe, din buge- 
tut statului, pentru nevoile ocro
tirii sănătății cunosc o dinamică 
ascendentă. Astfel, in anul 1972 
s-au alocat 7,8 miliarde lei, de 
12 ori mai mult decît în anul 
1950. Comparativ cu anul 1938, 
astăzi, în țara noastră există de 
patru ori mai multe dispensare 
medicale de circumscripție și 
de întreprindere, de 11 ori mai 
multe policlinici, de 5 ori mai 
multe paturi de spital, majorita
tea concentrate in construcții 
noi sau modernizate. In rețeaua 
unităților sanitare, în institutele 
de cercetare și în învățămîntul 
mediu și superior lucrează pes-

te 32 000 medici, față de 8 234 
în anul 1938.

In ultimele decenii, continua 
îmbunătățire a nivelului de trai, 
material și cultural, precum și 
aplicarea unor largi programe 
de ocrotire a sănătății au deter
minat îmbunătățirea continuă a 
stării de sănătate a populației. 
Mortalitatea infantilă, care s-a 
redus de peste trei ori față de 
anul 1938, înregistrează în con
tinuare o scădere neîntreruptă, 
atingind in 1972 cel mai coborît 
nivel cunoscut în țara noastră. 
In ce privește mortalitatea ge
nerală, ea s-a redus la jumăta
te față de anul 1938. Creste, 
totbdată, durata medie a vieții.

Concomitent cu Ziua sănătă
ții, care se sărbătorește atît în 
țara noastră, cît și pe plan mon
dial, 7 aprilie marchează împli
nirea ă 25 de ani de la înființa
rea Organizației Mondiale a Să
nătății, organizație în cadrul că
reia reprezentanții țării noastre 
au ocupat în repetate rînduri 
funcții de mare răspundere.
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Ce neastlmpăr are bătrînelul acesta șu
gubăț, simpatizat de toată lumea de la mi
na Paroșeni ? Ce neastlmpăr are pensiona
rul acesta, veșnic tînăr, care, In urmă cu 
10 ani, pe cînd era un pensionar mai tî
năr, decît astăzi (avea doar 4 ani de pen
sie) a devenit așa neobosit cum e, pionie- 
rul-deschizător de drumuri al minei Pa
roșeni ?

Neastîmpărul muncii1 Neastîmpărul ne- 
împăcării cu odihna neactivă, care tradus 
în alte cuvinte, ar suna cam așa: echili
brul între cuget și iiinfă, între puterea o- 
mului (izvorîtă din muncă, din neodihnă) 
și puterea cugetului, care cere să faci me
reu alte ceva, să nu 
ereezi...

In 1959, după 34 de
IOJA PÎRVULESCU a ieșit la pensie. De 
atunci, biografia lui avea să se complice, 
nefiind de loc Împăcat eu gîndul că își 
poate înscrie în dosar, doar ani de șede
re, fără nici un rod. lată-1 căutîndu-și de 
lucru, iată-1 oferindu-și nu numai brațele, 
ci și inegalabila experiență a peste trei 
decenii de muncă în subteran. Pentru el, 
contractul colectiv de muncă încă nu ex
pirase.

In anul 1963, o unitate minieră specială 
ale eărei inițiale nu s-au șters încă din a- 
mintirea noastră — E.D.M.N. — i-a solici
tat sprijinul. Cu acest prilej, Pîrvulescu-ba- 
ei și-a găsit din nou locul care-i asigura 
echilibrul necesar vieții sale neastîmpăra- 
te : șeful primei brigăzi a minei Paroșeni, 
executantul primei lucrări de deschidere 
a minei.

Nu credem că elanul cu care a pornit 
atunci la lucru s-ar ii datorat doar odih
nei, care timp de 4 ani l-a frămîntat mai 
mult decît in abataj sau o galerie. A por
nit cu elan pentru că așa îi era firea. As
tăzi lucrează la fel. Dar atunci, elanul mai 
avea o cauză. Trebuia să confirme o anu
mită încredere, să justifice titulatura de 
PIONIER, DESCHIZĂTOR DE MINE, la 54 
■le ani.

trăiești zadarnic, să

ani lucrați în mină,

Așa a început săparea primei galerii de 
coastă Ia mina Paroșeni, de către brigada 
lui Pîrvulescu. Treizeci și trei de oameni. 
Peste 50 metri liniari săpafi, în medie, pe 
lună. Lucrări executate manual, în condi
ții grele, cu surpări și denivelări, cu vii
turi de apă și presiuni excesive, într-un 
cuvînt, cu greută(i care aureolează astăzi, 
după 10 ani munca de pionierat depusă a- 
tunci, îmbrăcînd-o în culorile vii ale cura
jului și bărbăției.

Așa a început istoria 
recorduri de înaintare 
corduri ale puterii de

minei Paroșeni. Cu 
în piatră. Cu re- 

muncă în vîrstă...stă...

I. MUSTAȚĂ

a președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri
Semnarea Declarației solemne comune

Vineri 6 aprilie, la Palatul 
Consiliului de Stat, a avut 
loc ceremonia semnării Decla
rației solemne comune a Re
publicii Socialiste România 
și a Republicii Democratice 
Sudan. ,

Declarația a fost semnată 
de Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia. și Gaafar Mohammed Ni
meiri, președintele Republicii 
Democratice Sudan. Docu
mentul poartă, de asemenea, 
semnăturile miniștrilor afa
cerilor externe ai celor două 
țări — George Macovescu și 
Mansour Khalid.

La ceremonia semnării De
clarației solemne comune au 
participat tovarășa Elena

Ceaușescu și doamna Buseina 
Nimeiri.

Au fost de față Ilie Verdeț, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Gheorghe Cioară, E- 
mil Drăgănescu, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Ion loniță, Ion Pă- 
țan. Ștefan Andrei, Constan
tin Stătesou, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai 
guvernului și alte persoane 
oficiale române.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Ibrahim Moneim Man
sour, ministrul economiei na
ționale, Izz El Dien El Sayed, 
membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudane
ze, Aby Bakr Osman Moha
med Jalih .secretar general la 
președinția Republicii, Bona

Malwal, adjunct al ministru
lui informațiilor și culturii, 
Gamal Mohamed Ahmed, am
basador, general de brigadă 
Omar Mohammed El Tayeb, 
Gindeel Ibrahim Gindeei, ad
junct al» secretarului general 
pentru problemele cabinetu
lui, și celelalte persoane ofi- 

“a'daneze care l-au !n- 
soțit pe președintele Nimeiri 
în vizita sa în România.

După semnarea Declarației 
solemne comune, președinte
le Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează.

In încheierea ceremoniei, 
cei doi șefi de stat au rostit 
cuvîntări.

(Agerpres)

Cuvintul președintelui Cuvintul președintelui
Nicolae

Ceaușescu
Stimate domnule președinte,
Doamnă Nimeiri,
Dragi prieteni și tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția mea, a con

ducerii noastre pentru rezultatele vizitei pe 
care ați efectuat-o în România și pentru sem
narea Declarației solemne, care pune baze 
trainice colaborării dintre România și Sudan.

In cursul acestor convorbiri, că și în cursul 
celor pe care le-am avut anul trecut în Su

dan, am evidențiat posibilități largi de cola
borare economică, tehnico-științifică între ță
rile noastre. Am ajuns la concluzia comună 
de a așeza raporturile dintre statele noastre 
pe baza deplinei egalități in drepturi, a res
pectului independenței și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile irfterne și 
avantajului reciproc.

Aș dori să remarc cu multă bucurie faptul 
că, în același timp, s-au statornicit relații în
tre organizațiile noastre politice — intre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Socia
listă Sudaneză —, că s-a convenit ca in viitor 
să intensificăm aceste legături politice.

Declarația pe care am semnat-o astăzi co
respunde pe deplin năzuințelor popoarelor 
noastre de a colabora strîns și a edifica, fie
care, o economie independentă, liberă, de a-și 
ridica bunăstarea și a-și făuri o viață fericită 
— și, totodată, de a dezvolta larg colabora
rea cu toate celelalte state. Fără îndoială că 
prin dezvoltarea colaborării româno-sudaneze 
servim interesele popoarelor noastre, și, în 
același timp, contribuim Ia cauza colaborării 
și păcii in lume.

Aș dori să urez poporului sudanez frate ce
le mai mari succese In activitatea sa de fău
rire a unei' economii prospere, în dezvoltarea 
patriei sale libere și independente.

Doresc, de asemenea, să urez Întărirea con
tinuă a colaborării șl prieteniei dintre popoa
rele noastre, in scopul creșterii bunăstării re
ciproce, al cauzei păcii și progresului. (A- 
PLAUZE).

Gaafar Mohammed 
Nimeiri

Domnule președinte prieten Ceaușescu,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Dragi frați, mari responsabili in aparatul 
de stat a) României,

Încheiem astăzi convorbirile prin semna 
rea unor documente care confirmă stadiul re
lațiilor de prietenie existente între țările noas
tre și dorința de a le dezvolta în continuare, 
în toate domeniile de activitate. Acestea nu 
sînt niște simple documente semnate de noi. 
Am observat, atît în convorbirile de la Bucu
rești, cît și în cele de la Khartum, acum un 
an, că există o dorință reciprocă, plină de 
sinceritate, de a dezvolta relațiile de prietenie 
și de stimă reciprocă între popoarele și sta
tele noastre. Țările noastre se aseamănă în 
toarte multe probleme internaționale ; se a- 
seamănă în foarte multe probleme legate de 
situația internă. împreună luptăm împotriva 
sărăciei; împreună acționăm pentru dezvolta
rea progresului ; împreună luptăm pentru pace; 
împreună luptăm pentru instaurarea unui cli
mat bun p< plan mondial.

Dumneavoastră ați început mai de mult ac
tivitatea de dezvoltare economică a patriei. 
Aveți o planificare bună. Aveți o activitate 
în plină desfășurare. Construiți fabrici, uzi
ne, ferme. Aveți drumuri noi. Tot ce se vede 
este construit de mina poporului dumneavoas
tră și ne bucurăm că, în același timp, acor
dați sprijin prietenilor, țărilor sărace, care 
s-au eliberat recent de sub dominația coloni
ală.

Sînt sigur, dragi prieteni, că aceste con
vorbiri ale noastre, întîlnirile pe care le-am 
avut vor îi de mare folos, atît poporului meu, 
cit și cetățenilor țării dumneavoastră; vor 
Ii de folos dezvoltării economice a ambelor 
noastre țări, ambelor noastre popoare.

înainte de a încheia, aș vrea să vă spun 
că în convorbirile particulare cu domnul pre
ședinte Ceaușescu ne-am înțeles și avem ui

(Continuare in pag. a 4-a)

Plecarea din Capitală
Președintele Republicii De

mocratice Sudan, general 
maior Gaafar Mohammed 
Nimeiri, împreună cu so
ția, Buseina Nimeiri, care, 
la invitația președintelui Con
siliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială în țara noastră, 
a părăsit, vineri la amiază, Ca
pitala.

Șeful statului sudanez a fost 
însoțit în această vizită de 
Mansour Khalid, ministrul a- 
facerilor externe, Ibrahim Mo- 
neiim Mansour, ministrul eco
nomiei naționale, IzZ El Dien 
EI Sayed, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, Aby Bakr Osman 
Mohamed Jalih, secretar ge

neral la președinția republicii, 
Bona Malwal, adjunct al mi
nistrului informațiilor și cul
turii, Gamal Mohamed Ahmed, 
ambasador în M.A.E, a R. D. 
Sudan, general de brigadă 
Omar Mohammed El Tayeb, 
Gindeel Ibrahim Gindeel, ad
junct al secretarului general 
pentru problemele cabinetului, 
de consilieri și experți.

De la reședința rezervată 
distinșilor oaspeți, într-o ma
șină escortată de motocicliști, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gaafar Moham
med Nimeiri se îndreaptă spre 
aeroportul Otopeni. Numeroși 
bucureștenj aflați pe traseu 
salută cu multă căldură pe 
cei doi șefi de stat..

Aeroportul Otopeni este îm
podobit sărbătorește. Aici sînt

arborate drapelele de stat ale 
României și Sudanului. Dea
supra pavilionului oficial se 
află portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed Nimeiri. Pe mari 
pancarde sînt înscrise, în lim
bile română și arabă, urările î 
„Să se dezvolte și să se întă
rească prietenia dintre popoa
rele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Democra
tice Sudan !“, „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare!“.

Au venit să-și ia rămas bun 
de la oaspeți Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară primarul general al 
Capitalei, Emil Drăgănes
cu și Ion Pățan, vicepreșe-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Joi, 5 aprilie, în sala ca
binetului municipal de par
tid Petroșani a avut loc 
deschiderea școlii politice 
U.T.C. — secția construcție 
U.T.C.

Cursul inițiat de către 
Comitetul municipal U.T.C. 
are ca scop cunoașterea și 
aprofundarea de către ti
nerii din Valea Jiului a po
liticii interne și externe a 
P.C.R. precum și generali
zarea unor metode și for
me de acțiune, perfecționa
rea stilului de muncă al or-

Școala politică
II. T. C.

ganelor și organizațiilor 
U.T.C. In cadrul primei zi
le, deschiderea a constat 
d in prezentarea regulamen
tului de funcționare a șco
lii după care tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
P.C.R. a prezentat prima 
temă; „Partidul Comun st 
Român — partid marxist- 
leninist, avangarda revolu
ționară a clasei muncitoare, 
a întregului popor". Așa 
cum reiese din regula
ment, școala va avea o du
rată de trei luni (aprilie, 
mai, iunie) cei peste 50 de 
cursanți avind posibilitatea 
de participare la o serie oe 
expuneri, dezbateri, simpo
zioane etc., conduse de ac
tiviști de partid și U.T ~ , 
precum și la o serie de ac
tivități model ale organi
zației U.T.C. cum ar fi: a- 
dunări generale, lecții de 
învățămînt politic etc.

Preocupări intense pentru buna aprovizionare 
a localităților din Valea Jiului

DUMITRU BOGDAN, directorul Direcției comerciale județene

Perfecționarea continuă a relațiilor de producție și a 
raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de trai, de 
cunoaștere și conștiință al tuturor celor ce muncesc, adîn- 
cirea democrației socialiste, crearea condițiilor pentru par
ticiparea activă a întregului popor la conducerea țării, 
pentru afirmarea plenară a personalității umane, apli
carea in viață a principiilor eticii și echității socialiste, sa
tisfacerea tot mai deplină a necesităților de viață materia
le și spirituale ale întregului popor — iată țelul fundamen
tal al întregii dezvoltări a țării, pentru ridicarea patriei 
noastre Ia un înalt nivel de civilizație și bunăstare, pen
tru înflorirea multilaterală a României socialiste.

Propunîndu-și să se înscrie, la nivelul municipiului Pe
troșani, pe aceste coordonate, noua rubrică „INTERVIUL 
SAPTAMINII", pe care o inaugurăm azi, va oferi cititorilor 
răspunsuri autorizate, ale unor foruri competente din județ 
și municipiu la cele mai arzătoare probleme ale cetățea

Una dintre sarcinile impor
tante trasate cu prilejul vizi
tei în Valea Jiului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, V a 
fost și aceea a îmbunătăți
rii continue a aprovizionării 
localităților din Valea Jiului, 
crearea unor condiții de viață 
superioare minerilor din a- 
cest bazin carbonifer.

— Ce s-a întreprins pentru 
mai buna aprovizionare a uni
tăților comerciale din muni
cipiul Petroșani ?

Răspunsul la întrebare l-am 
primit de la Direcția comer
cială a județului Hunedoara.

— In anul 1973, în Valea 
Jiului se desfac prin unități
le comerțului local de stat 
mărfuri mai multe decît în 
anul 1972 cu peste 68 milioa
ne lei, din care produsele a-

INTERVIUL
limentare reprezintă 42 mili
oane lei. Pentru realizarea a- 
cestor sarcini suplimentare, 
prin contractele economice 
încheiate s-a procurat cea mai 
mare parte din cantitățile de 
produse necesare populației

Din cotele atribuite județu
lui s-au repartizat pentru a 
provizionarea populației din 
Valea Jiului cantități care să 
satisfacă necesarul de consum 
la produsele de cerere -Tni- 
că : pîine, făinuri, ulei, zahăr, 
orez, carne, preparate de 
carne, slănină-uritură, pește,

nului (legate de activitatea întreprinderilor prestatoare de 
servicii, cooperație, comerț, ridicarea nivelului urbanistic 
al localităților, ocrotirea sănătății publice etc, etc.)

întreaga gamă largă a serviciilor ce i se aduc acestuia 
— ca beneficiar de drept al grijii partidului și statului nos
tru pentru continua ridicare a bunăstării omului societății 
noastre socialiste — va sta în centrul atenției acestei ru
brici.

Pe linia adîncirii democrației socialiste, a participării 
întregii opinii publice la rezolvarea problemelor la ordinea 
zilei, solicităm sprijinul tuturor cetățenilor demni ai muni
cipiului, interesați de bunul nostru mers înainte, să ne fur
nizeze întrebări la care apoi, să dăm răspunsurile factori
lor autorizați. înserate în coloanele ziarului. Năzuind spre 
o colaborare fructuoasă în această direcție, rămînem în... 
așteptare.

Pină atunci, vă oferim „preludiul" ce urmează :

SĂPTĂMINI!
lapte, unt, brînzeturi. ouă, 
conserve de carne, de pește, 
de legume, de fructe, lămîi, 
cafea, vin, bere, băuturi di
verse, a.pe minerale etc. Pen 
tru aceste produse s-au în
cheiat contracte prevăzute cu 
termene de livrare care să 
asigure o continuitate în asi
gurarea la desfacere

In acest an. comerțul pune 
la dispoziția populației din 
Valea Jiului peste 6 400 tone 
făină albă, cu 650 tone mai 
mult decît repartiția anului 
trecut ; 6 900 tone mălai, cu

800 tone mai mult ; 2 840 tone 
carne, în plus cu 100 tone; 
14 500 mii bucăți ouă cu 3 500 
mii în plus ; 715 tone brînze
turi, în plus cu 130 tone; 44 000 
hl lapte, în plus cu 7 000 hl ; 
peste 1 800 tone conserve de 
legume și fructe, cantitate ce 
asigură necesarul de consum 
pînă la noua producție etc.

Se vor mai desface o serie 
de produse din import, ca 
lămîi și cafea, la nivelul ..ere- 
rii, portocale și pește conge
lat, măsline, acid citric, ca- 
cao, piper, ceai, foi de dafin, 
■scorțișoară, țigări, băuturi ce 
se livrează pe măsura intră
rii lor în țară.

T .SOMEȘAN

(Continuare în pag. □ 3-a)
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Jocul de a vacanța
de Mihail Sebastian

Celor trej premiere cu pie
se din dramaturgia româneas
că contemporană — dintre 
care una, „Omul pămîntului" 
de Vasile Zdrenghea, în pre
mieră absolută — Teatrul de 
stat Valea Jiului din Petro
șani le adaugă comedia „Jocul 
de-a vacanța" de Mihail Se
bastian, piesă din fondul li
terar devenit clasic, care, da
torită calității lor spectacu
lare, dar și de substanță pro
blematică a cunoscut nume
roase montări de-a lungul ce
lor 35 de ani de cînd a fost 
scrisă. Mulți exegeți ai lui Mi
hail Sebastian i-au apreciat 
în „Jocul de-a vacanța" doar 
virtuozitatea cu care tăinuieș
te arta dialogului, creionarea 
simplă și precisă a caractere
lor și limbajul dramatic, ig- 
norînd subtextul psihologic, u- 
man al piesei care nu se în
cadrează total in ceea ce nu
mim comedie. Totuși. piesa 
rezistă timpului și are un 
succes mereu constant, iapt 
ce atrage după sine și o mai 
atentă examinare ?. sensurilor 
și semnificațiilor.

„Jocul de-a vacanța" nu 
este doar o piesă cu pendu
lări spre comedie, plină de 
vervă și vioiciune eu caractere 
și situații riguros determinate 
dramatic. Ea se construiește 
pe antinomia esență — apa
rență. Toată sursa comicului 
pornește din aparența perso
najelor care, odată dez- 
văluindu-și adevărata viață 
frămîntată de necazuri și mi
zerii. alunecă într-o dramă e- 
xistențială — căutarea fericirii. 
Prin procedeul evaziunii din 
viața orașului, Mihail Sebas
tian a scris o piesă care ara
tă de ce și cum se_ produce 
alienarea individuală într-o so
cietate în care omul, apăsat 
de singurătatea lui, își con
struiește o lume de vis in 
care ține cu tot dinadinsul să 
trăiască. Intr-o vilă dintr-o re
giune de odihnă se intîlnesc 
un grup de oameni care nu se 
cunosc. Flecare vine cu griji-

patizată, propune un joc, 
„jocul de-a vacanța" în 
care toți intră luîndu-și 
cîte un rol. Fiecare e 
legat de lumea dinafară cu 
ceva, dar vrea să uite iden- 
tificînd fericirea cu acest non 
mod de viață. Bogoiu, modest 
funcționar de minister, pentru 
a uita mizeriile vieții și-a cre
at un univers imaginar în ca
re e căpitan de vas ; Maiorul 
vrea să uite de viața cazonă ; 
Jeff e copleșit de corigența lui; 
Corina, fată de condiție mo
destă, vrea să uite prezentul 
visînd la un amor exotic, ca
re îi creează iluzia fericirii 
etc. Cînd doi turiști sînt pe 
cale să pătrundă în univer
sul lor, se opun înverșunat 
și îi alungă. Plecarea este o 
dramă sufletească nu numai 
pentru că s-au cunoscut sufi-

CRONICĂ
DRAMATICA

cient de bine și s-au legat, ci 
și pentru că se înapoiază la 
o viață pe care o detestă.

Regizorul ION SIMIONESCU 
a sesizat spiritul nostalgic al 
piesei și rscunzișurile psiholo
gice ale personajelor, și a Im
primat spectacolului un ritm 
vioi, culoare și nuanțe inter
pretative admirabile. Oscila
ția comic-tiric, tenta nostalgic- 
dramatică este bine sesizată 
și contribuie la revelarea sen
sului pe care-1 poartă textul. 
La reușita spectacolului, care 
e un rea! succes artistic, par
ticipă scenografia estivai-mon- 
tană — deosebit de izbutită 
sub raport plastic și funcțio
nal — și frumoasele costume 
(autor — pictorul scenograf 
AUREL FLOREA). De fapt. în
treg spectacolul poate fi reți
nut și pentru calitățile plastice 
ale mișcării într-un decor ca
re accentuează atitudini gru
puri, mișcări.

un stil personal. M1HAI CU
TA apare într-un rol (Ștefan 
Valeriu) pe care și-l poartă 
cu inteligență și moderație — 
tînărul dezabuzat, cinic și os
tentativ brutal, dar lucid și 
reflexiv. DUMITRU DRĂCEA 
a intuit complexitatea lui 
Bogoiu, ticurile lui, mișcarea, 
firea lui romantică, dar refu
lată. împreună cu MIRCEA 
PÎNIȘOARĂ — care întruchi
pează un Maior de tot hazul 
— formează un cuplu de efect. 
ȘTEFANIA DONCA a prins 
bine motivația psihologică a 
personajului minat de insatis
facții (doamna Vintilă) pe ca
re-1 interpretează cu înțelege
rea artistică necesară. PETRE 
DUMITRESCU, actor la teatrul 
din Pitești, creează convingă
tor un rol de adolescent (Jeff) 
arin elan și robit de pasiuni
le virstei și datoriile școlare. 
O notă de comic caragialesc, 
poate prea șarjat, dar de in
contestabil efect în compara
ție cu celelalte personaje, o 
aduce AURORA NOVĂCES- 
CU și MIRCEA ZABALON (un 
călător cu soția). In roluri de 
pură figurație. Dan Alexan- 
drescu (mecanicul) și Wilhel
mina Sovinschi (Agneș).

„Jocul de-a vacanța" pe 
scena Teatrului „Valea Jiului" 
sste un spectacol bine ritmat, 
cu umor și plin de vervă, în 
cel mai bun spirit artistic. Re
ușește să creeze o atmosferă 
spectaculară de calitate, de 
nostalgie a fericirii, cu carac
tere creionate simplu și con
vingător de actori deosebit de 
înzestrați. In actuala stagiune 
„Jocul de-a vacanța" este 
spectacolul cel mai izbutit din 
punct de vedere artistic, do
vedind posibilitățile spectacu
lare ale teatrului din Petro
șani.

T. SPATARU

Dansatorii din formația clubului muncitoresc din Vulcan la o repetiție generală... 
Foto : Ion LEONARD

Minerii
Noi sintem cei ce descuiarăm focul 
Și taina de sub lacăte de piatră.
Noi smulgem raza vremii din adincuri 
Din soarele încremenit în vatră.
Noi coborim în codrii altor ere, 
Spre sevele aaormite-n rădăcină. 
In vinele pamintutui ne ducem 
Să scoatem tării bulgări de lumină. 
Noi sintem cei care cioplim izvoare 
Imensele fîntini săpate-n noapte. 
Și brafele te-ncrucișăm cu stinca, 
Și visele le preschimbăm în lapte. 
Noi ridicăm spre înălțimi albastre, 
Comoara din castelele-abisale.
Ovăzul cailor ce fumegă pe șine 
Și piinea neagră a marilor furnale.
Căci am crescut, ca brazii de pe culme, 
Cu steaua dimineții sus pe creste, 
Cu duhul vesel. slobozit din fluier, 
Și oaia năzdrăvană din poveste.
Și coborim cu cîntecul pe buze 
Acolo, jos. in inimă de munte, 
Chiar dacă tinerețea saltă-n singe 
Sau toarce virsta-n pletele cărunte. 
Cu brațe viguroase prindem fierul 
Și batem dirji, la por/ile tăriei.

Mai scoatem o legendă din adincuri 
Și înc-o stea pe cerul României.
Tăcerea pietrei o-nfrăfim cu raza,
Să curgă focu-n nesecat șuvoi.
Noi munții giei îi sprijinim pe umeri 
Atlașii vii ai timpurilor noi.

Valeriu BUTULESCU

fn mină
Se sparge întunericul
De pumnii arși în soare.
Straturile negre
Cedează rădăcinile 
Lacrimilor din sudori, 
Deștept i nd,
Amorțeala zidită.
Vocile stridente
Atacă liniștea...
In ritmul cuprinzător
Al nopții veșnice
Se zbate lumina
Mișcătoarelor stele.
Lupta frontală
E ciștigată de pumnii arși in soare
Ce sparq întunericul.

Alex. DOBRIȚOIU, 
cercul literar „Lira" Lupeni

le și maniile lui, sabotate sis
tematic de un personaj care 
vrea cu tot dinadinsul să tie 
antipatic — Ștefan Valeriu. 
El vrea să uite de tot ce are 
legătură cu orașul, vrea ca 
vacanța să-l rupă de o vtață 
pe care o detestă dar la care 
e nevoit să se întoarcă. Ște
fan Valeriu e personajul re
flexiv și conștient, cu o mas
că de cinism protector. Cu 
ajutorul Corinei, domnișoară 
comunicativă, sociabilă, sim-

Echipa de actori a fost foar
te bine aleasă, reușind să dea 
viață rolurilor pe care le-au 
însușit pină la identificare. 
PAULA (ONESCU-CRISTO- 
LOVEANU, debutantă pe sce
na din Petroșani, creează cu e- 
leganță și farmec rolul Corinei. 
De reținui sînt scenele lirice 
care, deși dificile de realizat, 
au un aer firesc și tulburător, 
Indicînd posibilitățile artistice 
largi ale artistei care-și stu
diază îndelung rolul, dindu-i

I

END
Concert 
simfonic

Ml buchete de 
Iruntași.

înt îlnirii,

higenta artistică - 
trăsătură dominantă a 

metaloplasticienilor 
din Petroșani

Oe la o încăpere aflată la 
subsolul Casei de cultură din 
Petroșani in fiecare după-amia- 
ră, pină la ore tirzii, război 
ritmice bătăi de ciocan, alter- 
nind cu pauze scurte după 
care sunetele se întețesc sau 
domolesc. Mulți ignoră activi
tatea ce are loc înăuntru tre- 
cind insensibili pe lingă un loc 
unde se creează lucrări artis
tice de o reală valoare. Aici 
iți desfășoară căutările în ex
primarea artistică membrii cer
cului de metaloplastie. In cu- 
rind vor fi trei ani de cînd fr
eest cerc se înființa aducînd 
cu sine o noutate în relieful 
artistic al Văii Jiului. Acum, 
după atita timp și după mai 
multe expoziții, numărul mem
brilor a crescut iar cel care 
însuflețește și conduce cercul 
este tot Oscar Brăutigam, cu 
activitate fecundă încă de cînd 
l-a înființat.

In seara cînd eram în mij
locul lor se desfășura obișnui
ta muncă de febrilă creație. 
Pereții sînt oeu-»n»i dg lucrări 
și, privindu-le, mă întrebam ce 
se va întimpla peste scurt 
timp cind vor fi atît de multe 
îneît nu vor mai avea loc pen. 
fru a fi expuse ?

- In surind - mi-a ghicit 
gîndul Oscar Brâutigam - vom 
deschide o bogată "’poziție 
cu tematică diversă. Ea va re
flecta atit evoluția noastră ar
tistică, cit și numărul mare at 
celor care se ocupă acum eu 
pasiune de metaloplastie in 
timpul lor liber.

De fapt, ce e metaloplastia 
și în ce poziție se află față de 
artei plastice tradiționale ? 
S-ar putea spune, eu destulă 
exactitate, că este o sinteză o 
lor unită ți cu deprinderi ți 
cunoștințe tehnice. Fiecare ar
tă iți are o tehnică a sa. Pic
torul lucrează cu penelul ; 
sculptorul cu dalta ți ciocanul, 
metaloplasticianul doar cu cio- 

V

canui, direct pe tabla de cu
pru, desenînd, dacă se poate 
spune ața, in relief. E un mod 
de exprimare destul de recent 
ți nu poate fi considerat ca 
fiind artizanat, apropieri se 
află doar sub aspectul desti
nației - ornamentarea.

Posibilitățile creatoare au 
crescut paralel cu virtuozitatea 
lehnică (prezentă în fiecare 
artă) ți exigența artistică. De 
la farfurii ornamentale, sfeș
nice. portrete, s-a trecut Io 
r'!">ie, compoziții, lucrări ale 
qorice si simbolic» mai com 
plexe în care e prezent un 
Stil

Am văzut lucrări în curs de 
elaborare, altele terminate 
Oscar Brăut '<am reflecta asu 
pra scatiului care devine insu 
ficient și Ic criza de mate . 
le. Printre cei mai stabili meta- 
loplasticieni se află Ștefan 
r Florin Plaur C ?
raru, Mihai Stoicescu, Adam 
P cu, Emerik Suhanek, Ca
rol Lauran, Victor Ardeleanu, 
cărora li se mai adaugă unii 
mai inconstanți. Expoziția pre
conizată o așteptăm ca pe un 
eveniment artistic interesam 
care va dovedi cit echilibru 
armonie și efecte plastice se 
află in metaloplastie - arta 
de a plasticiza metalul. Lu
crările vor arăta și un alt as
pect - că sînt de aceeași «a 
loare, dacă nu mai ndicata, 
decil cele aflate in marile o- 
rașe la fondurile plastice t o 
perioadă cind se descoperă, se 
evaluează ți se apreciază ca
litatea ornomentală a aeovn 
mod de existență a artei 
Și se va vedea că in 
Petroșani se află un grup 
omogen și exigent care nu nu 
mai că trebuie cunoscut și a- 
preciat la adevărata sa valoa 
re, dar trebuie ți sprijinit, meu 
rajat.______>

Mîine, la ora 11, orchestra 
de muzică de cameră de pe 
lîngă Casa de cultură din 
Petroșani va susține un con
cert în ’ sala mică. In progra
mul orchestrei dirijate de 
Gavril Bogdanffy se află mu
zică 
tian

de Mozart, Haydn, Mar- 
Negrea și Schubert.

tril-a au oferit 
flori minerilor

In încheierea 
pionierii au hotărît, împreu
nă cu tovarășul Andrej Col- 
da, secretarul comitetului, de 
partid al exploatării, un plan 
comun de 
se înscriu 
„dirigenție 
ce se vor 
drul E. M,

activități în care 
și cîteva ore de 

muncitorească" 
desfășura în ca- 
Lonea.

furi, formații de dansuri, obi
ceiuri, soliști vocali și instru
mentiști. Toate aceste momen
te s-au unit într-un frumos 
spectacol, plin de culoare și 
emanînd prospețimea, 
timismul. valoarea și 
nitatea artei noastre 
lare.

op- 
pere- 

popu-

Secvență din spectacolul „Jocul de-a vacanța" de Mi
hail Sebastian cu actorii Paula lonescu-Cristoioveanu si Mi
hai Clita.

Foto : I. LICIU

Prietenii 
minerilor

Proi. Maria TECAR, 
corespondentă

Carnet cultural 
studențesc

semn de recunoștință 
depusă și 
acordat de 
conducerea

In 
pentru munca 
prețiosul sprijin 
către minerii și 
E.M. Lonea pionierilor de pe
raza orașului Petrila, mem
brii echipajului „Optimiștii" 
— cîștîgătorj ai primei eta
pe din cadrul concursului 
,.7 X 7", au prezentat, joi. 
pentru minerii schimbului I 
montajul literar ..Odă muncii 
socialiste".

Primiți cu căldură și dra
goste, pionierii Angelica Zo- 
rilă, Rozalia Nyeste, Mircea 
Păunescu de la liceu, Dana 
Udrea, Hor.ia Petruț, Sorin 
Tif de. la Școala generală 
nr. 2 Lonea și Eliza Bodi de 
la Școala generală nr. 5 Pe-

Căutătorii de co
mori folclorice

Duminică, în sala de spec
tacole a clubului muncito
resc din Petrila s-a desfășu
rat una din cele trei faze fi
nale ale ștafetei folclorice 
„Căutătorii de comori", or
ganizată de Comitetul jude
țean de cultură și educație 
socialistă în vederea stimu
lării receptivității pentru va
lorile artistice autentice ale 
folclorului muzical și literar, 
datinile și obiceiurile din 
județul Hunedoara. Au par
ticipat artiști amatori din Să
lașul de sus, Bucium, Cîm- 
penii, Sîmpetru, Rîu de Mori, 
Clopotiva, Sarmizegetusa, U- 
nirea, Ștei, Răchitova, Cîm- 
pu lui Neag și Banița, cu tara-

Săptămîna care a trecut, 
ne informează telefonic co
respondentul nostru Ion Gîf- 
Deac, a fost bogată nu nu
mai în acțiuni științifice și 
sportive, ci și de cultură și 
artă, desfășurate în sala 
cineclubului studenților In
stitutului de mine. Lector 
univ. Zoe Diaconescu. cu a- 
jutorul proiectantilor a pre
zentat operele artistice ale 
lui Michelangelo. Tot în sa
la cineclubului, lector univ. 
Vasile Zamfir a comunicat 
impresii, susținute de ima
gini. despre locuri, momen
te și fapte din Londra,

In săptămîna următoa
re, formația de muzică u- 
șoară a studenților, „Dia
mantele negre", împreună cu 
soliștij vocali, va efectua un 
turneu prin localitățile Văii 
Jiului cu spectacolul „Te în
treb pe tine, soare".

Diferitele dicționare 
apărute în ultimii ani 
conțin foarte mulți ter
meni, expresii vehicu
late în manualele de 
literatură în studii de 
specialitate, fiind ex
plicați pe larg sau ex
peditiv. Era însă mai 
dificil de operat cu ei, 
fără a mai discuta fap
tul că mulți nu erau 
înregistrați.

Greutățile se pare 
că au fost rezolvate în 
bună măsură prin apa
riția unui volum care 
concentrează tot ceea 
ce tine de fenomenul 
literar-poetic. Este vor
ba despre „Dicționarul 
de terminologie poeti
că" de Gh. Ghiță și C. 
Fierăscu, apărut de cu- 
rind în Editura „Ion 
Creangă".

Lucrarea, interesantă 
și sub aspectul ținutei 
grafice, grupează pro
blemele în cinci capi
tole : „Literatură" (ge
neralități), „Compozi
ție și stilistică", „Ver
sificație", „Specii ale 
poeziei". Terminologia 
poetică este urmărită 
de autor alfabetic, sub

Dicționarulpoate [iri lejiuiși un popaspentru lectură
aspect etimologic, de
finiție, istorie, dîndu-se 
exemple din cultura 
română și universală, 
cu înregistrarea forme» 
din limba respectivă 
Nu e omisă nici exem • 
plificarea cu versuri 
populare.

Demn de menționai 
ni se pare a fi faptul 
că „Dicționarul" anali
zează fenomene poeți 
ce particulare pornind 
de la un capitol scurt 
dar dens, vizînd carac
teristici ale literaturii 
în general (ramurile 
literaturii, curentele li 
terare) care au afectat 
în diferite moduri și 
domeniul poeziei.

Despre destinația 
„Dicționarului" primul 
aliniat al pretaței este 
grăitor: „Lucrarea a-

ceasta a fost întocmi
tă în intenția de a fi 
utilă atît elevilor, cit 
si tuturor celor preocu
pați de problemele li
teraturii".

Am zice că oportu
nitatea editării sale 
este impusă de insufi
ciența manualelor șco
lare si vine atît tn 
sprijinul elevilor, cit 
și al cadrelor care au 
la îndemină un auten
tic tratat, aflat la zi 
cu cercetările în do
meniul pe care-1 abor
dează. Dar oare citi iu
bitori ai literaturii nu 
își vor putea limpezi 
neclaritățile acumulate 
prin frecvența lecturi
lor poetice?

Dar volumul se poa
te lectura și pentru 
valoarea în sine, fără

un scop didactic, de
oarece are și această 
calitate pe care în ge
neral lucrările lexico
grafice o refuză. Ba 
mai mult, se poate lec
tura cu întreruperi se
lectiv. cu reveniri fără 
a afecta tnteliqibiliteiea 
generală sau a deruta 
cititorul care se apro
pie de el de bună voie 
si din curiozitate.

Pentru specialist e- 
xigent cind e vorba de 
o lucrare științifică, 
este nemotivată înre
gistrarea lucrărtloi fol
clorice fără înregistra
rea sursei din care au 
fost culese. sau sin
gularitatea unor exem
plificări (doar Gr. A- 
lexandrescu pentru e- 
pistolă). aparente con
fuzii (doină — cîntec).

De bună seamă însă 
că astfel de rezerve 
vor avea și alții mai 
în drept, pe noi inte- 
resindu-ne calitățile ge
nerale pe care le are 
lucrarea : funcționalita
tea, informatica, plăce
rea de a o lectura.

Proi. M. MUNTEANU

ÎN LIBRĂRII
XXX Perfecționarea repartiției și

respectarea echității socialiste;
XXX Morala comunistă ;
XXX Județele României Socialiste,
S. COSTACHE — Repartiția producției glo

bale a cooperativelor agricole 
de producție ;

M. UNGUREANU — Marin Preda, vocație și 
aspirație ;

T. MAIORESCU — Critice ;.
COLETTE — Cheri ; Sfîrșitul lui Cheri :
AL. CAZABAN — Chipuri și suflete;
GH. GHIȚĂ — Dicționar de terminolo

gie poetică ;

„Tupilak", cum numesc e- 
schimoșii din Groenlanda stă
tulețele de circa 12 cm, apar 
foarte rar în comerțul cu o- 
pere de artă, și aproape de
loc in muzee. „Colecțiile ce
le mai importante de figuri 
„Tupilak" sînt deținute de par
ticulari", afirmă Eugen von 
Philippovich, care a adunat 
cu multă pasiune asemenea 
statuete.

El este istoric de artă și

curînd, va transforma și figu
rile „Tupilak" într-o artă des
coperită pe neașteptate.

La fața locului, ceea ce a 
putut fi descoperit, datează de 
curînd. Se sculptează statuie- 
te. mai ales în timpul iernii. 
In zilele geroase, vînătorii 
sculptează, contribuind astfel

cu nimic acest adevăr. Primul 
artist în acest domeniu a) 
plasticii a (ost stabilit nomi
nal abia în I 923 în urma u 
nor cercetări făcute de o re
vistă de specialitate, deci la 
aproape 40 de ani după ce a 
fost decoperită pe coasta Gro 
enlandej colonia de eschimoși

POȘTA LITERARĂ
P. ȘTEFAN, Petroșani - 

Dacă poezia „Primăvară" este 
cea mai bună din cîte ați 
scris, trebuie să mai insis
tați deoarece abundă în pro- 
zaisme. E necesară mai 
multă grijă în exprimarea 
• erectă.

NICOLAE STOICA. Petro
șani — Versificația e corec
tă dar șchiopăta pe alocuri 
ritmul. îmi amintiți de poe
zia Iui Topîrceanu. Mai tri
miteți.

DUMITRU NECHIFOR. Pe
trila — „Sub relief" spune 
ceva într-un mod poetic cu 
lotul diferit de „Pastel". Pro
gresul dv. este evident și e 
susținut de un talent care-și 
caută originalitatea. Treceți 
pc la redacție pentru a dis

cuta mai pe larg.
AURELIAN POPESCU, Pe

troșani — Gesturi mari, ro
mantice, ritm corect și rime 
la fel, ton exclamativ. Sînt 
destule elemente care vă a- 
rată a fi in umbra unei poe
zii devenite acum clasică. Vă 
așteptăm și cu altceva din 
care să desprindem origina
litatea, chiar dacă, Ia înce
put, imperfectă.

ION BOTA, Uricani — 
Foarte inegale poeziile trimi
se. Dacă unele, în vers liber, 
spun ceva, altele par a fi 
exerciții. Cîndva v-am citit 
cîteva încercări promițătoa
re. Mai trimiteți.

NICOLAE DIACONESCU, 
Lupeni — Vă înțelegem sen
timentul patriotic sincer și

pornirea de a-i da glas prin 
versuri. Dar poezia exprimă 
stările sulletești prin imagini 
și metafore, nu prin propozi
ții și fraze rupte și aranjate 
unele sub altele. E bine să 
vă continuați încercările 
poetice dar e necesar să vă 
formați și o cultură temei
nică prin studiu individual. 
Preferabil este să participați 
sîmbăta, la ședințele cercu
lui literar „Lira" de la clu
bul muncitoresc din Lupeni.

VIORICA BALOTĂ, elevă, 
Petrila — Dacă urmărești 
ziarul nostru, vej putea ob
serva că sînt publicate în 
coloanele lui și articole des
pre școli, caricaturi, din cînd 
în cînd și poezii. S-a scris 
și despre Școala generală nr.

5 Petrila, pe care se pare că 
o frecventezi.

PETREA A. Petrila. — Vă 
așteptăm la redacție.

ILEANA P. Vulcan. — Mai 
trimiteți, poeziile indică o 
sensibilitate deosebită.

ȘTEFAN (?), Uricani. — 
Vă mulțumesc pe dv. poezi
ile trimise, dar pe mine nu. 
De ce? Pentru că vă arată 
a fi total influențat de Geor
ge Coșbuc (numai greșelile 
de ritm și rimă vă aparțin în 
exclusivitate). Iată o singură 
strofă ; „De ra-om-orîți, îmi 
faceți bine / De mă lăsați, 
îmi faceți rău / V-aș mul
țumi, dar oare cine / Se va- 
ndura de sărăcia-mi, / Și-mi 
va sluji călău ?“ De unde a- 
tîta pesimism ?

specialist î-n fildeș, și faptul 
că arta Groenlandei este atit 
de greu accesibilă nu 
a influențat în nici un 
fel pasiunea sa de a o colec
ționa. „Este frumos — s-ppnea 
el — să colecționezi lucruri 
rare, nu ceea ce posedă fie
care".

In ceea ce privește sculptu
rile eschimoșilor, acest lucru 
se poate schimba foarte repe
de. Eugen von Philippovich, 
care a dedicat în cartea sa 
„Curiozități și antichități", un 
capitol întreg figurilor „Tupi
lak" serie: „Așa cum Parisul 
a descoperit sculpturile negri
lor încă la începutul secolului, 
tot astfel există un interes 
crescînd și pentru lucrările 
eschimoșilor din Groenlanda. 
Turismul aviatic spre Groen
landa. care ar putea începe

Arfa eschimoșilor 
devine modernă

la îmbogățirea artei populare. 
Nu există oameni specializați 
în sculptură. Figurile „Tupi
lak" nu au fost încă comer
cializate, iar colecționarii le 
consideră ca fiind produse o- 
riginale ale artei populare.

In asemenea condiții, nici 
data cînd au fost produse nu 
mai capătă atîta importanță, 
ca în alte domenii ale artei, 
Faptul că o astfel de artă a 
eschimoșilor probabil că nu a 
existat de loc în secolul al 
XVIII-lea și foarte puțin în 
secolul al XIX-lea nu schimbă

Angmagssalik - centru) prin
cipal de producție a figurine
lor „Tupilak".

Din această cauză, colecțio
narii consideră „antic" acel o- 
biect care a apărut înaintea 
anului 1 940. Căci acești 
„monștri mici" erau concepuți 
ca o amenințare, întrucît e- 
xistă credința că ar aduce ne
norocire sau chiar moarte.

De aceea, comparația cu un 
monstru nu este deloc întîm- 
plătoare: toată spaima pe
care o cunoștea un eschimos 
trebuia să apară la vederea 
unei astfel de fiauri.

indiferent ce urmărea figu
rina „Tupilak", schimbarea lo
cului nu putea s-o oprească 
să șl exercite influența. Ea pu
tea învinge orice distantă ; 
știa să înoate si chiar să 
zboare. Acest lucru este suge
rat mai ales si de faptul că 
mesagerii supărători nu erau 
reprezentați numai în chip de 
om ci si de animale. Un urs 
polar, de exemplu are și o 
aripă pentru a simboliza 
capacitatea sa de miș
care nelimitată.

Micile vrăjitori erau sculp
tate mai ales din os, din 
dinte de morsă, de narval, de 
casalot sau din fildeș adus 
din import. Ca urmare a limi
tării vînătorii, materia primă 
a devenit iot mai rară. In ul
timii ani s-a trecut la între
buințarea nefelinului. EI are 
cel puțin avantajul că poate 
fi prelucrat mai ușor. Sculpto
rii care țin neapărat, să folo
sească os și importă materia
lul dintr-o altă lume : coarnele 
de antilopă se aduc din A- 
frica.

Figurile „Tupilak", despre 
care spre marele regret al 
colecționarilor abia există lite
ratură, urm»wî încă să Ha
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mijloc de combatere
a bolilor

contagioase

Vaccinările Să fie eliminați
pașii neritmici
ai extracției !

(Urmare din pag. 1)

neajunsurilor

De ia frizerie,
.Să se treacă ia înlăturarea

loan 
Pui.

avea 
mar-

auxiliare. Ni s-a
— Diagramele la „urgență44!

producție. Plus

Oamenii au avut de înfrun- 
primejdia bolilor din ce- 
mai vechi timpuri. Prin- 
acestea, bolile contagioa- 
prin gravitatea și iuțeala 
care se transmit de la un 
la altul, au pricinuit de-a

tat 
le 
tre 
se, 
cu 
om 
lungul veacurilor nenumărate 
victime. Boli grele ca: holera, 
ciuma, variola, cît și altele au 
pustiit localitățile ca și pîr- 
jolul războaielor. In cîteva 
țări din Europa, ca Anglia,

variolă. Prin introducerea în 
organism a vaccinurilor dife
rite, organismul se comportă 
ca în fața unor îmbolnăviri a- 
devărate și mobilizează arme
le sale de apărare, substanțele 
de apărare, ca răspuns la acțiu
nea vaccinului, numite anti
corpi.

Anticorpii se produc prin 
acțiunea excitantă a vaccinu
lui introdus în organism: 
pîndindu-se în organism

răspuns î 
de lucru în

tocmite prevedeau o îndepli
nire ritmică a sarcinilor de 
plan. Ele nu au fost respec- 

, datorită, în principal,

lipsei de efectiv care se ma
nifestă pregnant în această 
lună. Pe de altă parte și indis
ciplinei. Zilnic avem, în me
die, pînă la 20 absenți nemo
tivați. Sigur că și conjunctura 
fronturilor nu e tocmai priel
nică...

Sfatul medicului
Franța, Germania și altele, in 
secolul al XVII-lea, mureau 
anual 
meni 
lei.
lea, epidemia de ciumă a omo- 
rît 25 000 000 de oameni din 
cei 100 000 000 de locuitori ai 
Europei...

Posibilitățile moderne de 
a ne apăra de bolile contagioa
se au învins însă necunoscute
le naturii și, prin variate 
metode științifice, azi putem 
opri evoluția bolilor conta
gioase.

Au fost identificate cauzele, 
microbii sau virușii au fost 
permanent studiați cu meto
de moderne și un bogat arse
nal de medicamente. De ace
ea, astăzi prevenirea sau vin
decarea bolilor 
sînt posibile...

Un element de 
prevenirea bolilor 
îl constituie vaccinările. Este 
foarte important consider, să 
cunoaștem modul cum acțio 
nează vaccinul asupra orga
nismului ajungîndu-se la pre
venirea unei boli contagioa
se.

Vaccinul, după cum se știe, 
conține microbi, viruși, sau 
Ipxina microbilor. Pentru pre
pararea vaccinului, microbii 
sau virușii sînt supuși unei 
prelucrări cu scopul de a ani
hila puterea lor de a produce 
o boală contagioasă, alte ori 
toxina sau otrava unor mi
crobi poate fi făcută inofensi
vă, iar vaccinul astfel pre
parat poartă numele de ana- 
toxină, (exemplu: anatoxina 
difterică sau tetanieă). Alte 
ori. un virus, cum este cel al 
bolii numită vaccina vacilor, 
inoculat omului 11 apără de

cîte 100 000 oa- 
din cauza vario
la secolul al XIV-

contagioase

frunte în 
contagioase

instalează o rezistență 
cială sau imunitate pentru 
boala contra căreia a fost ad
ministrat. Această imunitate se 
capătă la cîteva săptămîni de 
la vacinare și durează ani de 
zile. Astfel, astăzi datorită 
vaccinărilor s-au obținut re
zultate spectaculare. Datorită 
vaccinării antivariolice, urgia 
epidemiilor de variolă a dis
părut de aproximativ 30 de 
ani din Europa. Difteria care 
secera viața de peste 2 000 de 
ani este pe punctul de a fi li
chidată. Poliomielita sau pa
ralizia infantilă, boală mor
tală sau lăsînd infirmități pe 
viață, cunoscută de 5 000 ani, 
era un pericol real pînă acum 
15 ani, cu multe victime.

In 1955 s-a pus la punct 
vaccinul antipoliomielitic și 
poliomielita a fost îmblînzită, 
fiind aproape pe cale de li
chidare, oricum o boală tot 
mai rară.

In țara noastră se aplică in 
mod obișnuit 
vaccinări: 
antidifterică, 
litică, 
(B. C. G.),

următoarele 
antivariolică, 
antipoliomie- 

antituberculoasă 
antitifoparatifică

(T.A.B.), antigripală, antiteta- 
nică, antipertusis (contra tu
sei convulsive), antirabică 
(contra turbării).

Oamenii, cei pentru sănăta
tea cărora ne străduim noi, 
medicii, au datoria să respec
te vaccinările, pentru^ că ele 
sînt un mijloc puternic și e- 
ficace împotriva bolilor con
tagioase.

Dr. Dumitru IONIȚA, 
medic specialist pediatru, 

Policlinica Petroșani

Preocupări intense pentru buna aprovizionare 
a localităților din Valea Jiului

(Urmare din pag. 1)

Pentru produsele la care în 
prezent cererea nu este aco
perită cu cantitățile atribuite, 
s-a intervenit pentru acorda
rea unor suplimentări în 
funcție de noile posibilități a- 
le industriei. Așa este cazul 
pentru margarină, ciocolaterie, 
boia de ardei, miere de albi
ne, paste de tomate, unele 
sortimente de brînzeturi etc

In sectorul textile-încălță- 
minte sînt prevăzute să se 
desfacă în anul 1973 mărfuri 
în plus față de 1972 cu circa 
18 000 000 lei, aceasta însem- 
nînd confecții în plus cu
6 500 mii lei, tricotaje cu 6 000 
mii lei, încălțăminte 2 200 mii 
lei, țesături de bumbac cu 
3 000 mii lei. ■

In sectorul metal se desfac 
mărfuri în valoare de peste
7 milioane lei, asigurîndu-se 
peste 2 600 televizoare, 3100 
aparate de radio, 1 700 ma
șini de spălat rufe, 2 200 ara- 
gaze și reșouri, 2 700 butelii 
de aragaz; 1 600 tone ciment, 
600 mii bucăți cărămizi, 570 
mii bucăți țigle.

— Ce se întreprinde, în pre
zent și în viitor, pentru ex
tinderea și modernizarea re
țelei comerciale, pentru îm
bunătățirea serviciilor ?
— in cursul anului 1973 conti

nuă acțiunea de îmbunătăți
re a rețelei comerciale, prin 
darea în folosință a unor noi

unități, modernizarea 
menajarea unui număr 
unități și dotarea celor exis
tente cu agregate, utilaje și 
mașini în valoare de circa 
2 500 000 lei.

Se vor da în folosință 2 u- 
nități alimentare în orașul 
Petrila din care una cu sis
tem de autoservire; se vor a- 
menaja 5 spații pentru desfa
cerea produselor nealimen
tare în hala din orașul Pe
troșani și se vor moderniza 
încă 8 unități din care do
uă vor fi transformate în au
toserviri (menaj Petroșani și 
încălțăminte Lupeni); se vor 
moderniza 4 unități alimen
tare din care la două se va 
trece de la servire clasică la 
autoservire; se vor moderni
za și amenaja 12 unități de 
alimentație publică, din care 
cea mai importantă lucrare 
va fi la restaurantul „Mine
rul" din Petroșani, care la 
terminare va cuprinde pe Un
gă actualul parter și spațiul 
de la etaj.

Aprovizionarea unităților, 
starea igenico-sanitară a 
acestora, deservirea exem
plară a populației este urmă
rită în permanență de comi
siile din cadrul salariaților 
constituite în acest an, de 
membrii comitetelor oameni
lor muncii, care au fost re
partizați și răspund de un a- 
numit număr de unități.

și a- 
de 24

Temele cursurilor de reci
clare cu personalul operativ 
sînt axate pe ridicarea gra
dului de responsabilitate fa
ță de clienți, a creșterii soli
citudinii lucrătorilor din co
merț.

Pe marginea celor relatate 
de interlocutori ne îngăduim 
un scurt comentariu, parte 
din lucrurile pe care le vom 
spune izvorînd din însăși dis
cuțiile purtate.

Se poate constata, din reali
tatea însăși, că factorii de con
ducere a activității din sec
toare sînt receptivi la dereglă
rile ce se întîmplă în procesul 
de producție, cunosc bine și 
cauzele și efectul lor. Ne per
mitem să întrebăm : ce se în
tîmplă, însă, cu receptivitatea 
la găsirea soluțiilor de înlă
turare a acestora ? Să credem 
că, dat fiind realizarea inte
grală a sarcinilor la producția 
de cărbune a trimestrului I, 
cei care conduc procesul de 
extracție Ia mina Dîlja con
tează pe niște rezerve de po
tențial, puse de-o parte, pe 
care să le folosească din nou 
Ia sfîrșitul lunii ? Nu putem

fi de acord cu aceasta, chiar 
de-ar fi așa, pentru că, inevi
tabil, aceasta ar însemna, din 
nou, muncă „în asalt" la sfîr
șitul perioadei, avînd ca re
zultat suprasolicitarea poten
țialului uman, neglijarea ca
lității muncii, încurajarea în
săși a indisciplinei. Ar însem
na, de asemenea, neglijarea 
sarcinilor Ia lucrările de pregă
tire, de asigurare a viitoarelor 
capacități de 
alte urmări...

Am primit 
cepînd cu a 
lunii situația
redresa, că se vor găsi 
de ieșire din actualul impas. 
Acceptăm că așa va fi, dar 
ne îngrijorează etapele urmă
toare. Nu vom asista oare la 
o continuă muncă în salturi ?

Este de dorit să fie așa cum 
s-a promis !

asigurări că în- 
doua decadă a 
pe mină se va 

căile

înnoiri la spitalul Vulcan

O farmacie modernă
Pe linia înnoirilor con

tinue se înscrie, la Spitalul 
Vulcan, și darea în folosin
ță a noului spațiu pentru 
farmacie, cu circuit închis. 
Pe o suprafață de 88 metri 
pătrați (cu 4 camere boxa
te, cu glasvanduri în fier și 
sticlă, cu pereți uleiați în 
totalitate) există acum con
diții optime de deservire, 
de preparare a soluțiilor

sterile și de tehnică farma
ceutică, în conformitate cu 
cele mai moderne „prescrip
ții" ale tehnicii de speciali
tate.

Toată lucrarea, care ar 
fi costat peste 15 mii lei, a 
fost executată de muncitorii 
spitalului, din rîndul căro
ra s-au evidențiat Viorel 
Turcu, Nicolae Popa, Ioan 
Vincze, Gheorghe Plăvițu,

Valeria Lazăr ș.a
Regretabil este, însă, fap

tul că Oficiu) farmaceutic 
județean Deva nu a furni
zat încă mobilierul promis 
(în special cuvele pentru 
spălat și dezinfectat), deo
camdată (să sperăm I) folo- 
sindu-se și mobilier foarte 
vechi, care contrastează ne 
plăcut într-un cadru ambi
ant ce respiră noul Ia fie
care pas...

Am fi vrut să-l contrazi
cem pe cetățeanul 
Costinaș, din comuna 
Dar n-am reușit. Prea 
dreptate ! Ieșise, în 24
tie, din frizeria nr. II (Pe
troșani) ras și tuns de sala
riatul cooperativei „Unirea" 
pe nume Adrian Negraru. 
Cum arăta ? Ne estompăm 
aprecierile, dînclu-i cuvîn- 
tul nemulțumitului : „Ca 
pe-un berbec m-a tuns. 
Priviți, scările mitropoliei 
nu sînt atît de perfecte ca 
cele săpate în părul meu. 
La bărbierit, parcă am fost 
jupuit. Nu știu precis dacă 
am ieșit dintr-o frizerie a 
secolului XX sau dintr-o 
sală subpământeană a inchi
ziției spaniole de acum cîte
va veacuri ! Am trecut și 
pe Ia „urgență", să-mi o- 
prească pîraiele de sin
ge ‘

Frizeri sau măcelari.. —
se întreabă nedumerit Ioan 
Costinaș. Dacă am fi fost 
ceva mai siguri despre ee 
• vorba, i-am fi răspuns. 
Așa Insă, nu avem ce face, 
trebuie să recurgem la elu
darea „cazului" în compania 
tovarășului Tlie Sorescu, 
președintele cooperativei 
„Unirea". Ce facem, tova
rășe președinte. îl... „radem" 
pe Adrian Negraru (știți dv 
de unde !), îi dăm ur> ul
tim (!) avertisment sau îl... 
recompensăm pentru că, în 
6 minute, a reușit să „dezin
tegreze" un individ, mai 
precis, să tundă și să bâr- 
l ierească un client ? Alegeți 
dv. varianta cea mai bună 
Poate vă opriți la prima...Care vinemai intii!
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Războiul lui Murphy; 
Republica: Frumos, onest, 
emigrant în Australia; LO- 
NEA — Minerul : Drum în 
penumbră; VULCAN: Va
canță la Roma : LUPENI — 
Cultural : Micul om mare; 
Muncitoresc : Cazul Mattei.

frumoasă Românie; 12,00
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Emisiunea de 
divertisment muzical Radio- 
recoiding; 15,00 Buletin de 
știri ; 16,00 Radiojurnal ;
17,00 Știință, tehnică, fante
zie ; 17,25 O voce de neuitat
- Maria Lătăretu ; 18,00 Ci

rcle serii ■, 20,00 Zece melo
dii preferate , 20,45 Consem
nări : 
ilor ; 
21,30 
22,00 
zică 
de știri 
nocturnă.

20,50 La hanul melodi-
21,25 Moment poetic ; 

Revista șlagărelor;
Radiojurnal; 22,30 Mo

de dans i 24,00 Buletin 
0,03-6,00 Estrada

18,15

Buletin de știri 
Muzică populară; 5.40 
lodii în zori de zi ; 6,00- 
Radioiprogramul

Me- 
-8,08 

Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30 
La microfon, melodia prefe
rată i 9,00 Buletin de știri ; 
9,30 Miorița; 10,00 Buletin 
de știri ; 10.05 Melodii popu
lare de virtuozitate; 10,20 Pie
se instrumentale; 10,30 Emisi
une muzicală de la Moscova ;
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Atențiune șoferi, atențiune 
pietoni! 11,35 Te cîntăna,

10,40

11,00

Selecțiuni 
siunea „ 
tineret" ;
Cărți și idei (reluare); 
Telejurnal ;

In actualitate, școala — 
Grupul școlar „Meta- 
lotehnica" din Tg. 
Mureș;
Moment folcloric ;
Emisiunea în 
gewnană ;

Ritm, tinerețe,
Teletop’73. Transmisi
une directă de la Ti
mișoara ;
Ziua sănătății;
1 001 de seri ;

- Cihcina- 
de termen 

întregului

limba

dans.

săptămmii 
cu ; viers 

Aurel Gi-

La tragerea 
1973 au ieșit 
mătoarele numere :

Loto din 6. 04. 
cîștigătoiare ur-

Extragerea I-a :
4, 90, 1, 11, 20, 39, 89, 57, 5,

Extragerea a II-a :
28, 71, 54, 53, 19, 65, 43

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

de

Curs de limba germa 
nă Lecția a 48-a , 
\ losi odată ca nicio
dată... „Lebedele sălba
tice" iii);

Telex ;
Publicitate ;
Ansambluri
(reluare)
De vorbă cu gosnodi- 
nele ;

Film documentar „Gîn- 
desc oare animalele ?“

folclorice

19,00
19.20
19,30 Telejurnal -

Iul înainte
— cauză a 
popor ;

20,00 Cîntecul
„Țara mea 
de fac" de 
roveanu ;

20,05 52 de inițiative în 
de săptămîni ;

20.20 Teleenciclopedia ;
21,00 Film serial „Mannîx";
21.50 Gala lunilor ;
22.50 Telejurnal ;
23,00 Fotbal': R.D. Germana 

-— Albania — în ca
drul preliminariilor 
Campionatului Mon
dial.

Maximele ; 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

Petroșani
7 grade.

Petroșani 
— 1 grad.

17

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabi
lă cu cer variabil. Temporar 
se vor semnala precipitații 
sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla slab din sectorul 
sudic.

...Dacă Jiul pierde la Reșița, 
e clar, pe urmă vine U.T.A. 
încoace, pe urmă „două afa
ră", cu Dinamo și cu C.F.R.- 
ul și în a 8-a etapă, vin olte
nii Ia Petroșani cu pretenții...

Ce calcule I încearcă unii 
să te convingă că, gata, Jiul 
a terminat-o cu campionatul 
ăsta, de-acum va curge verti
ginos în jos, spre vărsare... 
Nu e chiar așa I Din nou sîn- 
tem sumbri. De ce, adică de 
la Reșița au adus puncte 
prețioase marea majoritate a 
echipelor iar ai noștri, cei 
de la Jiul, cei care i-au des
ființat în avanpremiera cam
pionatului, cu 6—0, aici la 
noi, să nu fie în stare să ciu- 
pescă un punct în orașul de

pe Bîrzava ! Nu se poate. Re- 
șițenii, în ciuda aparențelor 
și-a „egalului" de la Cluj, 
sînt totuși în... „găleată". Ei 
își dau seama că nu se vor 
salva pentru că F.C. Cons
tanța și „U“ Cluj ‘-.ricînd sînt 
echipe mult ma: valoroase 
Așa că ce mai Încoace șl-n 
colo, hai să fim realiști : Jiul 
poate să piardă 1* Reșița (da
că joacă foarte prost iar gaz
dele excelent) dar poate șl 
să cîștige (invers) și să fa
că un „egal". Orice rezultat, 
deci, e posibil. Dacă unu] mă
car din punctele cedate Ste
lei va fi recuperat la Reși
ța, din nou vom avea încre
dere în echipa noastră... A- 
șa-i ?

Stan,
Naidin
Szaba-

Finalele campionatului

PÎItiiile din frumoasa stațiu
ne Păltiniș au găzduit, în zi
lele de 30 și 31 martie 1973, 
finalele oampionatuluii națio
nal de schi rezervat copiilor, 
la oare au participat cei mai 
talentat! tineri schiori din 16 
județe ale țării.

Sigur că de la această im
portantă competiție nu au lip
sit nici schiorii de la Școala 
sportivă din Petroșani. După 
cum probabil vă este cunos
cut, în edițiile precedente, 
levii petroșăneni pregătiți 
profesorii Virginia Peterîy 
Giinther Gedeon, au avut 
totdeauna un cuvînt greu 
spus pentru cucerirea titluri
lor de campioni naționali sau 
a ocupării unor locuri frunta
șe în clasamentul1 pe județe.

Cu toate că la recentele în
treceri, elevii Școlii sportive 
nu au cucerit nidi un titlu de 
campion, bilanțul general a 
fost totuși bun, avînd în vede
re că ei au obținut două locuri 
doi prin Ileana Vladislav și 
Iosiî Kraktus. la slalom spe
cial, un loc trei prin același

e- 
de

Și 
în
de

al copiilor
Iosif Kraktus, la slalom uriaș, 
un loc patru ocupat de Odlle 
Kraktus, la slalom special, și 
un loc cinci la slalom uriaș — 
Ileana Vladislav. Cîte un loc 
în primii zece, au mai ocupat 
și schiorii Lorand Balint, E- 
mil Safta, Enico Peter, la sla
lom special, Gheorghe Mathe, 
Lorand Balint, Odile Kraktus 
și Enico Peter la slalom uriaș. 
In clasamentul pe județe, re
prezentanții județului, nostru 
au ocupat locul IV.

înapoiat de la aceste între
ceri, profesorul Gunther Ge
deon ne-a declarat: „Fără în
doială, com.ponenții lotului 
nostru puteau să se claseze și 
mai bine însă lipsa de expe
riență a unora dintre copii — 
în special cei de la categoriile 
mici — ne-a privat de acest 
lucru. De asemenea, lipsa de 
la această finală a uneia din 
speranțele noastre, Dorina 
Pop, care cu zece zile înaintea 
acestei finale s-a accidentat, 
a determinat ca în final 
nu putem obține mai mult...

S. BÂLOI

După toate probabilitățile, 
la Reșița, Jiul va alinia urmă
toarea formație: Ion Gabriel — 
Onuțan, Stocker, Tonca, Dodu 
— Naghi, Libardi ■ - 
Mulțescu, Rozsnai, 
(Făgaș), Georgescu și 
dos sînt indisponibili...

In divizia C, cele două re
prezentative ale munigipiu- 
lui, Știința Petroșani și Mi
nerul Lupeni, vor juca din 
nou acasă. Ambele. Partene
re: Meva Drobeta Turnu Se
verin 
torul

La 
ciuri 
delor. Dacă așa va fi, 
vedea. Bine-ar fi să 
aici. în Vale, toate cele 
puncte, dar nu în 
rea...
de calitate.

Cam atît I A, nu, să nu ui
tăm, duminică începe și cam
pionatul județean. Aici e aici! 
Aici, în acest „teatru" — 
paradis al celor certați cu bu
nele maniere — e mult de 
lucru pentru punerea la punct 
a noului și eradicarea zbîr- 
citurilor vechiului E nevoie 
de reconstrucția unei baze (a- 
dicâ temelie) pe care să se 
asambleze, ulterior, o com
petiție de bun nivel, pepinieră 
a fotbalului de divizie!

Petru Dunăre e lăcătuș la 
prepârația Petrila. Cu „re
partiție în regulă" (achitînd 
și „fondul de rulment"), se 
prezintă să-și ia în primire
— în ziua de 3 martie a.c.
— garsoniera. Stupoare! 
Adrian Drugă se instalase 
deja, forțînd ușa și legile 
timpului, în locuința repar
tizată lui. Petru Dunăre... 
Urmează, conform - uzanțe
lor, intervențiile. La uzină, 
la consiliul popular orășe
nesc Petrila. Un caz obiș
nuit, veți zice, s-a mai în- 
tîmplat. Nu ! Categoric, nu ! 
Chiar dacă s-or mai fi în- 
tîmplat, asemenea cazuri nu 
mai pot fi tolerate. Unde 
ne aflăm ? Stăm cu mîinile 
încrucișate, săptămîni în
tregi, și nu îndrăznim să., 
apărăm legile statului ! 
Asta-i culmea ! Seducătoare 
este, pentru unii, poziția 
pietrificată, piramidală, in
diferentă la scurgerea 
grăunte cu grăunte
timpului... Semeni de-ai 
noștri se agită, neînțelege
rile care-i înconjoară îi mo
leșesc și-și simt picioarele 
ca ale păpușilor de cîrpă și 
alții, tot semeni de-ai noș
tri, așteaptă să fie măguliți 
pe la... butoane spre a in
tra în arena vieții, acolo 
unde sînt chemați și aștep
tați. De ce ? „C’est la vie". 
Nu ! Aceasta-i viața pe care 
și-o clădesc unii ! Dar o 
clădesc pe butuci fosfores- 
cenți și totul se vede și ros
togolirea la vale a celor ce 
toacă timpul și nervii oa
menilor, ignorînd tempo-ul 
vieții noastre de azi, va 
veni, mîine sau poimîine...

a

Rugbiștii Dinu, F. Constantin 
și Fălcușanu

Federația română de rugbi 
a alcătuit lotul național în 
vederea partidei România — 
Spania (14 aprilie) de 
stanța.

Din rîndul celor 23 
selecționați fae parte

la Con-

jucători 
și rug-

în „națională"
biștii petroșăneni Constantin 
Dinu, Florin Constantin și Va- 
leriu Fălcușanu (debutant 
lotul A).

Le urăm
componenți 
succes și... 
în „națională" !

tuturor celor 
ai Științei mult 

titularizare rapidă

MICA PUBLICITATE
VIND motocicletă Y. J. cu ataș original. Toroancă loan 

comuna Banița, sat Crivadia nr. 39.

PIERDUT ecuson nr. 208 emis U.U.M. Petroșani. II de
clar nul.

și, respectiv, Construc- 
Arad.
prima „ochire" — me- 
ușoare, la discreția gaz- 

vom 
rămînă 

4 
defavoa- 

practicării unui fotbal

Rubrică redactată de
Adrian CONDOR

Dan RAREȘ
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încheierea vizitei oficiale 
a președintelui

Gaafar Mohammed Nimeiri
Cuvintul președintelui Gaafar Mohammed Nimeiri

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

(Urmare din pag. 1)

punct de vedere comun în marea majoritate 
a problemelor internaționale. Am discutat u- 
nele probleme, am discutat cum pot fi solu
ționate altele, pentru cauza progresului po
poarelor de pe toate continentele, pentru cau
za progresului omenirii întregi.

Transmit mulțumiri sincere miniștrilor de 
externe, miniștrilor economiei și comerțului, 
miniștrilor petrolului, care au făcut eforturi 
mari în aceste zile, ajungind la înțelegere

înlr-o serie de probleme. Le doresc mult suc
ces și multă sănătate 1

Dați-mi voie să vă mulțumesc din inimă, 
domnule președinte Ceaușescu, pentru primi
rea călduroasă pe care poporul dumneavoas
tră ne-a făcut-o la București, la Brașov, la 
Ploiești și în toate locurile vizitate pentru in
teresul care l-ați manifestat de a ne simți bi
ne în frumoasa dumneavoastră țară, al cărei 
soare a încălzit sufletele noastre și pămîntul 
dumneavoastră în aceste zile de primăvară. 
(APLAUZE).

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. 1)

dinți aii Consiliului de Miniș
tri, Ștefan Andrei, secretar al 
C.G. al P.C.R., Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat 
și aii guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, generali și ofi
țeri superiori.

Erau prezenți Tag Elsir Mo
hamed Abbas, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Democratice Sudan la Bu
curești, și Florian Stoica, am
basadorul României la Khar
tum.

Se aflau de față șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în țara noastră, atașați militari 
și alți membri aii corpului di
plomatic.

Mii de bucureșteni se aflau 
pe platoul din fața salonului 
oficial. Ei aiu venit să-și expri
me, încă o dată, simțămintele 
de stimă și prețuire față de 
înaltul sol al poporului suda
nez prieten, să-și manifeste 
deplina aprobare și satisfac
ție față de rezultatele fructu
oase ale vizitei întreprinse în 
țara noastră de președintele 
Gaafar Mohammed Niimeirt. 
Populația Capitalei — întregul 
nostru popor — văd în această 
vizită o nouă și pregnantă 
mărturie a bunelor relații ro- 
mâno-sudaneze, a voinței co
mune a celor două țări și po
poare de a dezvolta o colabo
rare rodnică și multilaterală, 
în interesul lor cîț și al cau

Interviul
acordat presei sudaneze, de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu
ÎNTREBARE:

Ce părere aveți dumnea
voastră, domnule președinte, 
despre realizarea integrității 
naționale ?

RĂSPUNS:

Apreciez că realizarea inte
grității naționale este deosebit 
de importantă, că asigură dez
voltarea economică socială, 
întărirea independenței și creș
terea bunăstării întregului po
por.

ÎNTREBARE:

Ce părere aveți în legătură 
cu lupta popoarelor pentru e- 
liberare națională din Africa ?

RĂSPUNS :

In Africa se desfășoară lup
ta de eliberare națională a 
popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau împo
triva colonialiștilor — și apre
ciez că sînt condiții pentru 
intensificarea acestei lupte, 
ca să se pună capăt cu desă-

acordat presei române, de președintele 
Republicii Democratice Sudan, 

Gaafar Mohammed Nimeiri
ÎNTREBARE;

Cum apreciați, domnule 
președinte rezultatele vizitei 
dumneavoastră în România ?

RĂSPUNS:

Am dorit de mult să vizitez 
România, dorință pe care am 
realizat-o în aceste zile. Am 
avut diferite convorbiri în 
multiple domenii. Impresia 
mea este că ele au avut suc
ces și vor aduce un mare fo
los Sudanului și României, re
lațiilor dintre țările noastre.

In domeniul economic, aces
te convorbiri au dus la ela
borarea unor protocoale, pe 
baza cărora România și Su
danul vor realiza, în coope
rare, multe proiecte. Am lăr
git acordul comercial între 
România și Sudan, vom cola
bora în domeniile metalurgiei 

zei nobile a păcii și înțelege
rii internaționale. Cetățenii 
României socialiste își reafir
mă, cu acest prilej deosebit, 
sentimentele de solidaritate și 
respect față de lupta poporului 
sudanez pentru consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare pe calea 
progresului.

Locuitorii Capitalei aflați la 
aeroport fac o entuziastă pri
mire celor doi șefi de stat.

începe ceremonia oficială : 
O gardă de onoare prezintă o- 
norul. Sînt intonate Imnurile 
de Stat ale Republicii Demo
cratice Sudan și Republicii So
cialiste România. Răsună 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Gaafar Mohammed Nimeiri 
trec în revistă garda de onoa
re

Președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mo
hammed Nimeiri și soția sa, 
Buseina Nimeiri, își iau, apoi, 
rămas bun de Ia'persoanele o- 
ficiale române, de la membrii 
corpului diplomatic.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu îi 
conduc pe oaspeți la scara a- 
vionului.

Tinere în costume naționale 
oferă președintelui, soției sa
le și celorlalte oficialități su
daneze buchete de flori.

Luîndu-și rămas bun, cei doi 
șefi de stat își string călduros 
mîinile, se îmbrățișează. Urînd 
oaspeților drum bun, tovară

vîrșire politicii colonialiste.
România acordă un sprijin 

activ tuturor mișcărilor de e- 
liberare și desfășoară în acest 
sens o largă activitate politică 
și diplomatică, dezvoltă rela
ții de colaborare cu toate miș
cările de eliberare națională.

ÎNTREBARE:

Apreciați, domnule președin
te, că există condiții pentru o 
soluționare cit mai rapidă a 
problemei Orientului Mijlo
ciu ? Cum apreciază acest lu
cru România ?

RĂSPUNS:

Apreciez că în Orientul Mij
lociu trebuie să se ajungă la 
o soluție care să pună capăt 
stării de încordare’, să ducă la 
aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967, la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, la asigurarea inde
pendenței și suveranității tu
turor statelor din această zo
nă, și, totodată, să se creeze 

I n t e r v i

și prospectării petrolului.
In domeniul cultural, am 

deschis drumul către schim
buri în toate domeniile, 
ca schimbul de informa
ții, colaborare în domeniul în- 
vățămîntului, schimburi de 
cărți, publicații, schimburi de 
delegații de tineret, femei etc.

ÎNTREBARE:

Ați putea, domnule preșe
dinte, să vă referiți la princi
piile care stau la baza relații
lor dintre România și Sudan ?

RĂSPUNS:

In domeniul politic, am că
zut de acord cu privire la mul
te principii pe baza cărora ac
ționăm, atît România, cît și 
Sudanul Acționăm pentru so
cialism, progresul popoarelor, 
pace și independență. Am că

șul Nicolae Ceaușescu trans
mite poporului sudanez urările 
sale cele mai sincere de pro
gres, prosperitate și pace.

De pe scara avionului, șeful 
statului sudanez și soția sa 
răspund prietenește saluturi
lor adresate de cei oare au 
venit să-i conducă la plecare.

La ora 12,00 avionul prezi
dențial decolează. Pînă la 
frontieră, aeronava este escor
tată de o escadrilă a aviației 
militare române.

După aproape cinci zile de 
convorbiri rodnice cu preșe
dintele Nicolae Ceaușescu — 
continuîndu-se, astfel, dialogul 
fructuos început la Khartum 
—, de contacte directe, nemij
locite cu realizările țării noas
tre, pentru care a avut cuvin
te de înaltă apreciere, de în- 
tîlniri pline de căldură cu co
lectivele unor mari unități in
dustriale, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri și-a înche
iat vizita în România. Ea se 
înscrie, fără îndoială, ca o 
contribuție de importanță ma
joră la dezvoltarea relațiilor 
româno-sudaneze, la extinde
rea și adîncirea colaborării' și 
prieteniei dintre cele două țări 
și popoare, reprezentînd, în 
același timp, un aport de sea
mă la edificarea unui climat 
de pace și cooperare internați
onală.

★
Ceremonia semnării Decla

rației solemne comune și ce
remonia plecării președintelui 
Republicii Democratice Sudan 
au fost transmise de posturile 
noastre de radio și televiziune.

condiții pentru rezolvarea 
problemei populației palesti
niene în concordanță cu ho- 
tărîrea acesteia de a-și asigu
ra o viață independentă.

ÎNTREBARE:

Ce doriți să transmiteți po
porului sudanez cu ocazia în
cheierii acestei vizite in țara 
dumneavoastră ?

RĂSPUNS :

Aș dori încă O dată, să re
marc cu deplină satisfacție, 
Rezultatele pozitive ale vizi
tei președintelui Nimeiri în 
România, precum și ale vizi
tei pe care am făcut-o anul 
trecut în Sudan, — prin care 
s-au pus bazele unei largi co
laborări între țările noastre.

Doresc să urez poporului 
sudanez să obțină succese tot 
mai mari în dezvoltarea unei 
economii independente și 
prospere, în întărirea indepen
denței și suveranității, să urez 
o bună colaborare între po
poarele noastre.

zut de acord asupra unui lu
cru important, care face par
te atît din politica României, 
cît și din cea a Sudanului: 
neamestecul în treburile in
terne ale statelor, respectarea 
suveranității și dezvoltarea 
tuturor, țărilor. Am căzut de 
acord, de asemenea, că meto
dele pentru aplicarea acestor 
principii sînt stabilite de că
tre fiecare stat în parte.

In domeniul politicii exter
ne, am căzut de acord, după 
cum am spus, în principalele 
probleme ale vieții internați
onale. Am căzut de acord că 
există probleme internaționale 
majore a căror rezolvare ne-ar 
bucura, aceasta servind inte
reselor statelor mici. De a- 
ceea, este de datoria tuturor 
statelor să încerce să rezolve 
aceste probleme majore, ca 
problema Orientului Apropiat 
și problema lichidării colonia
lismului mondial.

Consultările multilaterale de la Helsinki Lucrările Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

HELSINKI 6. Trimisul spe
cial Dumitru Ținu, transmi
te : După șase săptămîni de 
negocieri, vineri s-a încheiat 
cea de-a treia etapă a consul
tărilor multilaterale de la 
Helsinki pentru pregătirea 
conferinței general-europene. 
Lucrările reuniunii urmează 
să fie reluate la 25 aprilie.

In cuvîntul rostit la înche
ierea lucrărilor acestei eta
pe, șeful delegației române, 
ambasadorul Mircea Bălănes- 
cu, a subliniat complexitatea 
problemelor ce trebuie solu
ționate de participanți și răs
punderea ce incumbă în acest 
sens tuturor delegațiilor, a- 
vînd în vedere marea însem
nătate a acestor probleme 
pentru destindere și pace în 
Europa. Dînd o apreciere po
zitivă progreselor înregistra
te, șeful, delegației române a 
enumerat, în această ordine 
de idei, statuarea unor norme 
noi de conduită la aceste con
sultări paneuropene : princi
piul egalității tuturor statelor, 
participarea tuturor la toate 
formele de activitate, consen
sul în adoptarea deciziiilor, prin
cipiul rotației. Grație acestor 
norme, dialogul instaurat a 
permis înfăptuirea de pași 
importanți în îndeplinirea 
misiunii încredințate. Din dez
baterile de pînă acum, s-au

------♦------

O declarație 
a președinte
lui Mexicului
LONDRA 6 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Președintele Mexi
cului, Luis Echeverria, care a 
făcut o vizită oficială în Ma
rea Britanie, a ținut — înain
te de a părăsi Londra — o 
conferință de presă, în cadrul 
căreia s-a pronunțat împotriva 
oricăror intervenții din afară 
în treburile interne ale altor 
țări și pentru respectarea for
melor de guvernămînt pe care 
și le aleg popoarele. Șeful sta
tului mexican a declarat, în 
continuare, că Organizația 
Statelor Americane trebuie să 
fie restructurată pentru a se 
permite exprimarea tuturor 
convingerilor, fără amenințări, 
temeri sau suspiciuni. Refe- 
rindu-se la problemele interne 
ale Mexicului, președintele 
Echeverria a arătat că există 
preocupări pentru realizarea 
unei echități sociale.

® Republica Populară Con
go șl Libia au hotărît să sta
bilească relații diplomatice, la 
nivel de amabasadori — anun
ță un comunicat comun, publi
cat la încheierea vizitei efec
tuate la Brazzaville de o dele
gație libiană, condusă de se
cretarul de stat al muncii, As- 
sour Garghoum.

@ In Uniunea Sovietică a

fost lansat satelitul de teleco
municații „Molnia-2", destinat 
să asigure exploatarea siste
mului de legături radio, tele
fonice și telegrafice la mari 
distanțe pe teritoriul U.R.S.S. 
și transmiterea programelor 
telev.iziuniiii centrale spre punc
tele din rețeaua „Orbita".

@i Mai mult de 200 000 de 
lucrători finlandezi din diver
se sectoare economice au de
clanșat, joi, o grevă demon
strativă, în scopul obținerii re
vendicărilor propuse în cadrul 
noilor contracte colective ca
re urmează a fi negociate în
tre reprezentanții sindicatului 
și patronat.

i 
® Numărul șomerilor înre

gistrați în R.F. Germania în 
luna martie a fost de 286 600 
persoane — informează Minis
terul vest-german al Muncii. 
Totalul reprezintă 1,3 la sută 
din populația activă a R.F.G.

SUEDIA.
IN FOTO : Clasa de viitori muncitori forestieri din 

Stockholm.

putut, astfel, contura direc
țiile esențiale în care trebuie 
acționat pentru înfăptuirea 
dezideratului instaurării secu
rității europene. Perioada ca
re urmează pînă la reluarea 
lucrărilor, a spus în încheiere 
reprezentantul României, va 

.mite delegațiilor să reflec
teze asupra modalităților de 
a impulsiona negocierile, ast
fel încît, în etapa viitoare, să 
poate fi elaborat documentul 
final al consultărilor.

Hidrocentrala „V.I. Lenin“ de pe Volga.

Dezbaterile din parlamentul 
vest-european

LUXEMBURG 6 (Agerpres). 
— Parlamentul vest-european 
a reușit să adopte vineri o 
rezoluție de compromis, prin 
care recomandă Comisiei Pie
ței comune să reconsidere 
propunerile sale privind fi
xarea prețurilor agricole co
munitare pentru anii 1973— 
1974, „în lumina dezbateri
lor de joi“. Rezoluția, elabo
rată în cadrul unei sesiuni de 
urgență a Comisiei pentru 
probleme agricole a Parla
mentului, este menită să

® Prețurile produselor a- 
groalimentare au sporit în 
S.U.A. cu 6,1 la sută în luna 
martie, cea mai mare creștere 
din ultimii 26 de ani, a anun
țat joi Ministerul Comerțului 
al S.U.A.

• Sindicatele ' vameșilor 1- 
talieni au hotărit să suspende 
— începînd de vineri diminea
ța — greva declarată la 28 

martie. Comunicatul difuzat cu 
acest prilej precizează că ho- 
tărîrea a fost luată în urma 
unei sulte de întîlniri între 
reprezentanții conducerii sin
dicatelor și cei ai guvernului.

• Particiipanfii la cea de-a 
doua reuniune consultativă a 
miniștrilor energiei și petro
lului din America Latină, care 
se desfășoară în capitala E- 
cuadoruilui, s-au pronunțat în 
favoarea creării unui organism 
regional pentru resursele e- 
nergetice — informează a- 
genția Prensa Latina.

€► In noaptea de 5 spre 6
aprilie, vulcanul Hudson, care 
de peste 20 de ani era inactiv, 
a început să erupă. La cîteva 
secunde după explozie din 
crater a început să se scurgă 
lavă, fiind aruncate, totodată, 
mari cantități de rocă incan
descentă.

PHENIAN 6 (Agerpres). -- 
Vineri, au continuat Ia Phe
nian lucrările Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Core
ene. au fost adoptate o scri
soare destinată parlamente
lor și guvernelor tuturor ță
rilor și o scrisoare adresată 
Congresului S.U.A.

In scrisoare, după ce 
sînt trecute în revistă efor
turile depuse de guvernul 
R.P.D. Coreene în vederea re- 
unificării Coreei, se arată că, 
în pofida acordurilor de prin

răspundă formal prevederilor 
Tratatului de la Roma, care 
stipulează că Parlamentul 
trebuie să emită hotărîri cu 
caracter de recomandare în 
legătură cu propunerile avan
sate de Comisia C.E.E.

In fapt, relevă agențiile de 
presă, în cadrul dezbaterilor 
cu privire la fixarea prețuri
lor agricole comunitate, care 
au avut loc în cadrul Parla
mentului vest-european nu 
s-a ajuns la concluzii clare de 
natură să furnizeze, așa cum 
se scontase, o bază de discu
ții pentru viitoarea reuniune 
a miniștrilor agriculturii ai 
Pieței comune, prevăzută pen
tru 9 și io aprilje la Euxem- 
burg. Chiar răspunsul vag dat 
de parlament în cursul ședin
ței de vineri, transmitea a- 
genția Reuter, a fost obținut 
cu greu, după cea mai tu
multoasă dezbatere a parla
mentarilor vest-europeni.

Noul președinte 
al Turciei

ANKARA 6 (Agerpres). —
Parlamentul turc l-a desem
nat, vineri, pe senatorul Fa- 
hri Koruturk ca președinte 
al Republicii Turcia, cu 365 
voturi, cu 47 mai mult decît 
minimul necesar stipulat de 
prevederile constituționale; la 
vot au participat 557 din cei 
634 de deputați.

Născut, în 1903, la Istanbul, 
amiralul Fahri Koruturk a 
ocupat, în perioada 1957— 
1960, funcția de comandant 
al forțelor navale ale Repu
blicii Turcia. Ulterior, retră- 
gîndu-se din serviciul activ 
Fahri Koruturk a ocupat o se
rie de funcții in diplomație, 
iar în anul 1968 a devenit se
nator.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
Expoziția „Natură X 

10 000“
PARIS (Agerpres). — O 

expoziție inaugurată la Pa
ris prezintă 1 350 de fotogra
fii ale unor elemente mine
rale, vegetale și animale, ex
puse în urma reproducerii i- 
maginilor luate cu ajutorul 
unui microscop electronic, 
prin care obiectele reale sînt 
mărite de 1 000 pînă la 
100 000 de ori. Expoziția, 
prezentată sub titlul „Natură 
X 10 000“, cuprinde panouri 
cu fotografii în care, de pil
dă, o fisură într-o coajă de 
ou, mărită de 115 000 de ori, 
pare un imens decor acope
rit cu triunghiuri isoscele, 
grupate într-o ordine perfec
tă ; un fragment de solz de 
pește, mărit de 2 000 de ori, 
are aspectul unui tunel îm
podobit cu pietre uniforme, 
iar un grăunte de sare fin, 
mărit de 2 000 de ori, alcătu
iește un grupaj de figuri geo
metrice întrepătrunse. O bu
cată de cretă, mărită de

cipiu încheiate cu partea sud- 
coreeană, nu s-a ajuns încă
la rezultate concrete, fapt

*ru care este răspunză 
toare, în primul rînd, prezen
ța militară a Statelor Unite 
în Coreea de sud. Scrisoarea 
face apel la toate parlamen
tele și guvernele, cerîndu-Ie 
să acorde atenție situației din 

"ea și să ajute în mod ac
tiv la înlăturarea obstacole
lor din calea reunificării paș
nice și independente a țării.

Șeful regimului de la Pnom Penh 
a instituit starea de pericol

PNOM PENH 6 (Agerpres). 
— Șeful regimului de la Pnom 
Penh, Lon Noi, a instituit joi 
starea de pericol, informează 
agenția United Press Interna
tional, arătînd că aceasta se 
datorează înaintării ferme a 
forțelor de rezisțepță, aflate 
la circa 30 kilometri în jurul 
Pnom Penhului și lipsei de 
alimente, combustibil și mu
niții, din care au rămas reLansarea navei spațiale„Pionneer-ll“

CAPE KENNEDY 6 (Ager
pres). — Vineri, la orele 2 și 
11 minute GMT, la Cape Ken
nedy (Florida — S.U.A.), a fost 
lansată nava spațială Pionne- 
er-11, care va parcurge un 
drum de aproape 1 miliard 
kilometri pînă la planeta Ju
piter, în apropierea căreia ur
mează să treacă în decembrie 
1974. Pionneer-U are 358 de 
kilograme și s-a desprins de 
Pămînt sub impulsul unei ra
chete Atlas-Centaur. Nava

Vreme rea în Italia
ROMA 6 (Agerpres). Fur

tunile de ' zăpadă, viscolul și 
ploaia au cuprins întreaga 
Peninsulă Italică, de la Alpi 
pînă în Sicilia. In unele din 
zonele sudice ale Italiei, tem
peraturile au scăzut sub ze
ro grade.

Pentru Sicilia, acesta este 
punctul culminant al uneia 
din cele mai grele ierni pe 
care le-a cunoscut insula în 
ultimele decenii. Enna o lo
calitate de 31 000 de locuitori 
din centrul Siciliei, este bîn-

6 000 de ori, amintește sche
letul unor fosile cu rămăși
țele lor.

30 de ani ascuns în 
jungla !

CANBERRA (Agerpres). — 
Un băștinaș din Insula New 
Ireland (aparfinlnd teritoriu
lui Noua Guinee, aflat sub 
administrația Australiei) a 
rămas ascuns timp de 30 de 
ani în junglă, fără să știe că 
războiul a luat de mult sfîr- 
șit. In vîrstă de 50 de ani, o- 
mul — pe nume Boni Maki 
— a fost găsit în apropiere 
de centrul administrativ al 
Insulei Kaveing, aproape gol 
și într-o stare de epuizare 
fizică totală. Din relatarea sa 
incoerentă medicii australi
eni au aflat că, la scurt timp 
de la invadarea insulei de 
către japonezi, Maki a fost 
transportat, împreună cu alfi

Prezenta 
românești

VIENA 6 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In capitala Aus
triei s-a desfășurat ediția 
1973 a „Viennalei" — tradi
țională manifestare cinema
tografică, în cadrul căreia 
sînt proiectate o parte din 
cele mai bune creații ale 
producției mondiale din 
ultimii ani. Prezentate in 
ediția din această primăvară 
a „Viennalei", filmele artis
tice de scurt metraj din 
România „Anotimpul mire- 
selor“, de Alecu Croitoru, 
și „In pădurea cea stufoa
să", de Titus Mesaroș, s-au 
bucurat de aprecierea publi
cului vienez.

In cadrul unei alte mani
festări a fost prezentat fil
mul „Răscoala", care a be
neficiat, Ia rîndul său, de o 
bună apreciere din partea 
asistenței.

★

IIAGA 6 (Agerpres). — 
Miercuri seara, în fața unui 
numeros public, ansamblul 
„Argeșul" a susținut un 
spectacol în Sala Congrese
lor din Haga.

Spectacolul, la care au 
fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
în Olanda, funcționari su
periori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul 
Culturii și alte ministere o- 
landeze, s-a bucurat de un 
succes deosebit. Au fost, de 
asemenea, prezenți George 
Elian, ambasadorul Româș 
niei în Olanda, și membri» 
ambasadei.

zerve numai pentru cîteva 
zile.

Agenția Associated Press in
formează că aviația americană 
și-a continuat bombardamen
tele asupra zonelor în care 
forțele patriotice exercită o 
presiune tot mai puternică a- 
supra trupelor lonnoliste. Ace
eași agenție precizează că, 
patru capitale provinciale 
sînt, de asemenea, asediate de 
forțele de rezistență.

spațială, valorînd 50 de mili
oane dolari și avînd ca sursă 
de energie 4 generatoare nu
cleare, urmează să studieze 
Planeta Jupiter, executînd și 
transmițînd fotografii.

O navă similară — Pionne- 
er-10 —, lansată cu un an în 
urmă, urmează să ajungă în 
vecinătatea celei mai mari 
planete — Jupiter — a siste
mului solar (de 1 000 de ori 
mai mare decît Pămîntul) la 
3 decembrie a.c.

tuită, de două zile, de o fur
tună de zăpadă. Pe dealu
rile din împrejurimi, stratul 
de zăpadă a atins grosi
mea de 30 centimetri, ceea ce 
constituie un record pentru 
zona respectivă.

Furtuni deosebit de intense 
bintuie și în sudul regiunilor 
Calabria și Lucania, unde nu
meroase așezări au rămas fă
ră energie electrică și fără 

apă potabilă.
Pe coasta Mării Adriatice, 

vîntul sufla cu peste 100 ki
lometri pe oră.

băștinași, într-un lagăr de 
muncă. De aici, el a reușit 
să evadeze, refugiindu-se în 
junglă unde... a continuat să 
se ascundă de japonezi. In 
tot acest timp, el s-a hrănit 
cu șerpi și fructe de pădure.

Pedepse aspre pentru 
traficanții de stupefiante

W ASHINGTON (Agerpres). 
— Senatul american a apro
bat un proiect de lege care 
stabilește pedepse aspre pen
tru tralicantii de stupefiante. 
Documentul a fost elaborat 
in conformitate cu recoman
dările prezidențiale în pro
blema toxicomaniei, conținu
te în mesajul către Congres 
de la 14 martie. Intre altele, 
proiectul de lege, care a fost 
înaintat Camerei Reprezen
tanților, prevede pedepse 
minime de 25-45 ani pentru 
traficanta găsiți în posesia 
a mai mult de trei grame de 
heroină sau morfină și deten
țiunea pe viată în cazul re- 
cidiviștilor.
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