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Izbînzi ale oamenilor

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primii pe Mark (bona 
și L Llshomwa, consilieri 
ai președintelui Zambiei

de la
— N-aș putea da o altă 

explicație, mai adevărată, 
succeselor noastre decît a- 
ceasta : OAMENII. Ei sini 
autorii! Pe de o parte cei de 
la front — depunînd stră
danii continue, elan nelimi
tat pentru ca fiecare clipă 
din schimbul de lucru să fie 
folosită, pentru ca, prin pu
terea brațelor lor, să dea 
viață din ce în ce mai repe
de căilor pe care va curge 
în viitor cărbunele ; pe de 
altă parte cei care-i suprave
ghează și controlează — o- 
bligați (îndeplinindu-și cu 
strășnicie această îndatorire) 
să asigure condițiile pentru 
ca efortul brațelor minerești 
să se multiplice prin mane
ta mașinii ori prin folosirea 
unei concepții tehnologice 
noi în locul unui procedeu 
demodat. Iată temelia sporu
rilor de avansare pe care le 
realizăm, ritmic, lună de 

V

Cote 
înalte 

ale

De la sectorul III al mi
nei Dîlja, aflat în fruntea 
competiției cu celelalte sec
toare pentru realizarea in
tegrală a planului la pro
ducția de cărbune, ni s-a 
comunicat că numai în pri
ma semidecadă a lunii apri
lie, brigada condusă de Mi
hai Cosma a extras, peste 
sarcina de plan, 280 tone 
de cărbune.

Minerii celor patru schim
buri ale brigăzii, conduși 
de Valerian Maxim, Mihai 
Ene, Vasile Drob și Mihai 
Pocanski au obținut acest 
succes pe seama creșterii 
randamentului în abataj cu 
3,95 tone cărbune/post ceea 
ce a condus la sporirea pro
ductivității muncii la 9,90 
tone pe post.

Lucrări de
a patrimoniului pomicol

investiții miniere
lună, de cîțiva ani încoace.

Spusele tehnicianului LU
DOVIC NIEDERMAIER, loc
țiitorul șefului sectorului XI 
— investiții al minei Petrila 
le-am înregistrat într-o zi 
de bilanț, de sfîrșit a primu
lui trimestru al anului cu
rent — an, așa cum se știe, 
hotărîtor în cincinalul pe 
care-1 parcurgem. Am înre
gistrat doar faptele, socotind 
că din valoarea lor înaltă se 
subînțelege, se desprinde evi
dent strădania depusă de 
brigăzile conduse de ARPAD 
RADAR, PETRU TATAR, 
VASILE PAVEL, ILIE GRA
URE, EUGEN TÂMAȘ... de 
maiștrii și artificierii NICO- 
LAE ZECHERU, CONSTAN
TIN SIMOTA, FRANCISC 
LASLLO, PETRU BUTUZA. 
GHEORGHE BAlEȘU...

Notez și aici unele din iz
bînzi : diferența între „rea
lizat" și „planificat" pe tri

MODERNIZARE» - FACTOR DINAMIZATOR 
ÎN EXTRACT» DE CĂRBUNE

0 problemă actuală, urgentă de soluționat:

Mecanizarea proceselor
de bază din subteran

Satisfacerea cerințelor me
reu crescînde de materii pri
me minerale necesare econo
miei socialiste este posibilă 
numai pe calea adoptării u- 
nor procedee tehnologice a- 
vansate, bazate pe un înalt 
grad de mecanizare a mine
lor. Un asemenea deziderat 
presupune existența unei pu
ternice ramuri furnizoare de 
mașini și instalații, dezvolta
te în concordanță cu specifi
cul minier și — ținînd cont 
de diversitatea condițiilor de 
zăcămînt — se cere realizată 
o gamă variată de utilaje în 
serii relativ mici. La ora actu
ală, din întregul utilaj minier 
peste 85 la sută se realizea
ză în țară, iar în următorul 
cincinal această proporție va 
depăși 90 la sută. Cum pro
gresul tehnologic în minerit 
este vădit influențat de fac-

dezvoltare 

mestru, la avansări — 49,4 
ml ; s-au dat în funcțiune ; 
transversala vest din blocul 
O, orizontul XIV și transver
sala vest, blocul II, orizontul 
XVI — lucrări de deschide
re a noi capacități de pro
ducție pentru sectoarele de 
producție I și V ; se fac pro
be tehnologice în circuitul 
puțului 2 E suprafață — o 
nouă cale pe care vor rula 
vagonetele goale și cărucioa
rele de lemn necesare la 
fiecare „ort" de cărbune pe 
perioada cit puțul auxiliar 
va fi în lucrări de moderni
zare. Alături de acestea co
lectivul mai raportează : în
cadrarea integrală în indicii 
de consum, de productivita
te, de calitate...

Fapte ale unor OAMENI 
destoinici de la investițiile 
miniere subterane.

H. ANTON

______J

torid naturali, metodele, mij
loacele și organizarea se ela
borează în intercondiționare cu 
natura de zăcămînt. In aceas
tă situație, intensificarea me
canizării implică o strânsă co
laborare dintre mâneri și 
constructori, primii preocupați 
de îmbunătățirea continuă a 
metodelor și procedeelor teh
nologice, iar ultimii de dez
voltarea utilajului adecvat și 
competitiv.

Pentru concentrarea mai e- 
ficientă a strădaniilor se con
turează un vast program de 
mecanizare și o structură or
ganizatorică adecvată. Ultime
le documente de partid reflec
tă pregnant asemenea tendin
țe.
' Convorbirea purtată cu tov. 

prof. dr. ing. Nicolae Iliaș, de
canul Facultății de electrome
canică minieră, și cu tov. conf. 
ing. Ștefan Șomlo, de la Insti
tutul de mine din Petroșanii, a 
urmărit tocmai elucidarea u-

Convorbire consemnată de 
Tr. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

F.F.A. „Viscoza".
Una din comunistele secției a IlI-a răsucit care înscrie 

zilnic peste sarcinile de plan depășiri însemnate este și ră- 
sucitoarea Rozalia Szekely. Foto : I. LEONARD

Tradiția corală
Sfîrșitul lunii martie și o 

mare parte din această lună, a- 
prilie, viata cultural-artistică 
este marcată de o manifestare 
amplă care nu numai că impul
sionează această latură a vie
ții, dar și valorifică noi talen
te și elementele de tradiție și 
de folclor, îmbogățește reper
toriile formațiilor existente și 
le imprimă o autentică conști
ință artistică. Acestea sint 
scopurile cele mai semnifica
tive ale cuprinzătoarei mani
festări „Dialog pe aceeași sce
nă", organizată de comitetul 
municipal de cultură și educa
ție socialistă, consiliul muni
cipal al sindicatelor și comite
tul municipal U.T.C. Printre 
formațiile indicate ca obliga
torii de către regulament, sint 
și corurile. La prima etapă 
între cluburile muncitorești 
din Lupeni și Lonea, s-a pre
zentat doar corul din Lupeni 
(dirijor Ilarie Nucă). In etape
le următoare vom mai vedea 
și al doilea cor din municipiul

in Valea Jiului
nostru — cel din Petrila. A . 
coruri nu mai sint în Valea 
Jiului, și nu de azi de ieri, ci 
de ani in șir (exceptăm coru
rile elevilor). Trebuie să re
flectăm cu seriozitate și res
ponsabilitate asupra acestei 
situații deoarece cu ani în ur
mă in Valea Jiului existau for
mații corale de o valoare re
marcată și întărită de premii 
in diferite, concursuri. Pentru 
a ne susține afirmația facem 
o scurtă incursiune istorică în 
existența corurilor din Valea 
Jiului.

In primăvara anului 1929, Ia 
Lonea se înființa corul mine
rilor, orchestra de balalaici și 
mandoline sub conducerea lui 
Francisc Bartha. Erau anii în 
care mișcarea revoluționară a 
minerilor, conduși de Partidul 
Comunist Român, lua forme 
superioare de organizare. Co-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, sîmbătă dimineață pe 
Mark Chona și L. Lishomwa, 
consilieri personali ai preșe
dintelui Zambiei.

La întrevedere au luat 
parte tovarășii Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Vasile 
Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

A fost de față Dunstan 
Weston Kamana, ambasadorul 
Zambiei la București.

Cu acest prilej, oaspeții 
zambieni au transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc, cele 
mai bune urări din partea pre
ședintelui Republicii Zambia 
și conducătorului Partidului 
Unit al Independenței Națio
nale (U.N.I.P.) — Kenneth
David Kaunda, și poporului 
zambian.

O dată cu mulțumirile pen
tru mesajul de salut și urările 
transmise, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîhdul 
său, șefului statului zambian 
un călduros salut de prietenie, 
cele mai bune urări de succe
se și prosperitate poporului 
zambian.

In cursul convorbirii s-a 
subliniat cu profundă satis

Declarație solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 
și Reoublicii Democratice Sudan

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică 
Sudan,

Luînd în considerare relații
le de stimă reciprocă și priete
nie dintre cele două țări și 
dorind să dezvolte în continu
are relații de prietenie și cola
borare între popoarele lor, pe 
baza principiilor dreptului și 
justiției internaționale,

Dorind să întărească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii și securității internațio
nale și la dezvoltarea cooperă
rii dintre toate statele,

Reafirmînd adeziunea lor la 
principiile Cartei Națiunilor 
Unite,

Conștiente de răspunderea 
care incumbă tuturor statelor, 
mici sau mari,* pentru instaura
rea unui climat de securitate 
și de cooperare în lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești între toate țările, 
indiferent de mărimea și sis
temul lor politic, economic sau 
social,

Reamintind că toate statele, 
îără discriminare, au dreptul și 
îndatorirea de a participa la 
soluționarea problemelor inter
naționale de interes comun,

Exprimînd convingerea lor 
profundă că pacea și securita
tea internațională trebuie să 
se bazeze pe respectarea drep
tului sacru al fiecărui stat la 
existență, libertate, suverani
tate și independență, Ia pace 
și securitate, ca și a dreptului 
fiecărui popor de a dispune , 
in mod liber de soarta sa, fără 
nici un amestec, constrîngere 
sau presiune din afară,

Hotărîte să acorde și în vi
itor sprijinul lor politic, ma
terial și moral țărilor care au 
pășit pe calea dezvoltării in
dependente și mișcărilor de 
eliberare națională,

Subliniind necesitatea apli

facție, de ambele părți, că, 
deși a trecut numai un an de 
la vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în 
Zambia, de la întîlnirile și 
convorbirile avute cu Kenneth 
David Kaunda, s-au întărit și 
dezvoltat puternic raporturile 
de prietenie, relațiile de co
laborare în diverse domfinii 
între cele două țări, între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Unit al Independen
ței Naționale, în spiritul ho- 
tărîrilor convenite de comun 
acord de cei doi conducători 
de partid și de stat.

Consilierii președintelui 
Kenneth David Kaunda au 
prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea șefului 
statului zambian, problemele 
care confruntă Zambia și si
tuația din zona respectivă în 
urma politicii de agresiune a 
autorităților rasiste din Rho
desia și Africa de Sud împotri
va poporului și țării lor.

In spiritul relațiilor de prie
tenie și solidaritate existente 
între țările și popoarele noas
tre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat solida
ritatea militantă a României 
socialiste, a Partidului Comu
nist Român, a întregului nos
tru popor cu lupta poporului 
zambian pentru apărarea in
dependenței naționale, pentru 
depășirea dificultăților create 
de acțiunile samavolnice ale 

cării stricte a Declarației asu
pra acordării independenței 
țărilor coloniale, adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. 
Ia 14 decembrie 1960 și con- 
damnînd orice act care s-ar 
opune transpunerii în viață a 
acestei Declarații,

Apreciind importanța deo
sebită a recunoașterii de către 
Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite, la cea 
de-a XXVII-a sesiune, a miș
cărilor de eliberare națională 
din teritoriile aflate sub do
minația portugheză ca singu
rele reprezentante legitime ale 
popoarelor respective,

Afirmînd hotărîrea lor fer
mă de a-și aduce și în viitor 
contribuția la lupta pentru li
chidarea definitivă a colonia
lismului și neocolonialismului, 
sub orice formă, ca și împotri
va politicii de apartheid și a 
oricăror discriminări rasiale, 

Hotărîte să contribuie activ 
la eforturile generale pentru 
garantarea păcii și securității 
în Africa, Orientul Apropiat, 
Europa și în întreaga lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare în
tre toate națiunile,

Conștiente de pericolele pe 
care le comportă prelungirea 
actualei situații din Orientul 
Apropiat și de necesitatea re
glementării ei grabnice pe ba
za rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
care prevede retragerea trupe
lor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, în conformita
te cu principiul inadmisibilită- 
(ii dobîndiriii de teritorii prin 
forță, asigurarea suveranității 
și integrității teritoriale ale 
fiecărui stat din regiune și 
rezolvarea problemei poporu
lui palestinian în conformitate 
cu interesele sale naționale, cu 
dreptul internațional și cu 

autorităților din Rhodesia și 
Africa de Sud.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotărî- 
rea țării noastre de a acorda 
sprijinul său politic, diploma
tic și economic poporului zam
bian, aceasta înscriindu-se în 
politica României socialiste de 
solidaritate cu lupta popoare
lor pentru afirmarea lor suve
rană, pentru independență na
țională a statelor care au pă
șit pe calea dezvoltării libere, 
de-sine-stătătoare.

In cadrul întîlnirii s-a evi
dențiat necesitatea intensifi
cării eforturilor unite ale opi
niei publice internaționale, ale 
tuturor forțelor progresiste, 
iubitoare de pace și libertate, 
pentru a împiedica această 
acțiune întreprinsă de cercuri
le reacționare din Rhodesia și 
Africa de Sud împotriva Zam
biei.

Oaspeții au exprimat pro
funde mulțumiri și întreaga 
recunoștință a președintelui 
Kenneth David Kaunda, a po
porului zambian pentru soli
daritatea și sprijinul efectiv 
acordat de România, Partidul 
Comunist Român, de guvern, 
de poporul român, cauzei 
drepte a independenței națio
nale și propășirii economice și 
sociale a Zambiei..

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

dreptul inerent al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta,

Conștiente, ca țări în curs 
de dezvoltare, de necesitatea 
unor eforturi mai mari, pe 
plan național și internațional, 
pentru a se asigura un progres 
mai rapid al economiilor aces
tor țări și a se reduce decala
jul dintre ele și țările dezvol
tate,

Afirmînd dreptul tuturor 
statelor la dezvoltare econo
mică, socială și culturală in
dependentă, precum și dreptul 
de a participa Ia cooperarea 
internațională în diverse do
menii și de a avea acces liber 
la cuceririle științei și tehnicii 
moderne,

I. Proclamă hotărîrea lor 
comună :

De a lărgi și a adinei rela
țiile lor de prietenie și de co
operare în domeniile politic, 
economic, tehnologic, științific 
și cultural ;

De a dezvolta colaborarea 
economică reciproc-avantajoa- 
să, acordînd atenție deosebită 
sporirii schimburilor comerci
ale și diversificării tipurilor de 
mărfuri ce vor fi schimbate 
intre ele, de a întări și extin
de cooperarea industrială, teh
nică și științifică, în scopul fo
losirii pe deplin a resurselor 
lor naturale ;

De a facilita dezvoltarea 
schimburilor în domeniile ști
inței, învățămîntului, culturii 
și artelor, promovînd prin a- 
ceasta înțelegerea și prietenia 
dintre cele două popoare.

II. Declară hotărîrea lor co
mună de a fundamenta relații
le reciproce, ca și relațiile lor 
cu celelalte state, pe următoa
rele principii:

(Continuare în pag. a 4-a)

In planul de măsuri al co
munei suburbane Bănița, în 
cadrul lucrărilor agricole de 
primăvară, un loc important 
îl ocupă pe lîngă îmbunătăți
rea unei suprafețe de 344 
hectare pășune, prin defrișări, 
lucrări de curățire și întreți
nere, plantarea prin muncă 
patriotică a unui număr de 
2 000 pomi fructiferi care să 
asigure o producție sporită și 
de calitate superioară de 
fructe.

In scopul îndeplinirii sarci
nilor de extindere a suprafe
țelor plantate, cu pomi fructi
feri, gospodărirea și înfrumu
sețarea comunei Bănița și sa
telor aparținătoare Merișor 
și Crivadia, s-au înființat 37 
comitete cetățenești pe cir
cumscripții electorale cupri- 
zînd 182 cetățeni care, sub în
drumarea consiliului popular

comunal și a deputaților, 
mobilizează cetățenii la înfăp
tuirea obiectivelor prevăzute 
a se realiza în etapa actua
lă.

Lucrările la noi plantații 
de pomi fructiferi au înce
put prin colectarea puieților 
din zona comunei situată în
tr-o, regiune cu clima favo
rabilă unor soiuri ca meri, 
pruni, cireși și vișini și plan
tarea lor. La prima ieșire din 
ziua de 4 aprilie, au partici
pat 260 locuitori ai comunei 
care au plantat 490 pomi fruc
tiferi, acțiune la care vor par
ticipa . în continuare și elevii 
școlii generale din comună 
pentru ducerea la bun sfîrșit 
a lucrărilor de sporire a su
prafețelor pomicole.

Iosif DAVID

;vȘj. ;■>}

Locuințele pentru familiile muncitorilor țapinari din a- 
propierea cabanei forestiere „Bilugu".

...O izbitoare constatare, 
țișnind puternic din mai 
toate finalurile scrisorilor 
primite, în ultima perioadă, 
din Lupeni ne-au grăbit, vi
neri după-amiază, pașii spre 
blocurile-turn ale orașului. 
Eram chemați insistent a- 
colo. De ce ? Ca să urcăm 
pină la ultimul etaj, pe
scări ! „Lifturile noastre — 
se conchidea în „cuvîntul" 
cititorilor care ne-au scris 
din Lupeni — au fost insta
late doar pentru că blocuri
le de acest tip, adică cele 
înalte, pretind neapărat e- 
xistența unui atare atribut 
al civilizației. Ceea ce ne 
întristează e faptul că lif
turile noastre, în nici un 
caz, nu impun... „geniul" ce
lui care le-a creat. Lifturile 
nu răspund menirii pentru 
care ne-au fost puse la dis
poziție... Lifturile noastre, o 
spunem pe șleau, nu func
ționează... Veniți să vedeți. 
Și să vă minunați ! Și să 
faceți un raid prin toate blo
curile noastre turn, cu lif
turile, să vedem o să ajun
geți pină la etajul 10, în 
mai multe de cîteva blo
curi..."

Am pornit.

Cînd „merge" 
unul, celălalt

se 
„odihnește"
...In blocul 74 liftul nu 

funcționează. La scara 2, în 
A 8, ascensorul staționează la 
parter, sub... nivel. Ușa se 
deschide și privești înspre- 
prăpastie. N-ai ce să faci și-o 
iei pe scări în sus. In blo
curile A 3, A 4 și A 5 — totul 
e bine. „Intîmplător doar, 
merg, acum, că de obicei..."
— ni se taie cheful de a în
cerca o laudă la adresa cui
va. In A 2 ni se reconfirmă 
o constatare („De azi, de a- 
cum cîteva minute, a înce
put să urce...") la scara 1, 
pentru ca la cealaltă scară, 
o gospodină gîfîind din cau
za „aterizării" tocmai de la 
etajul 8 pe scări, să ne ia 
direct : „Ce vă tot uitați la 
lift ? Nici nu țin minte de cînd 
nu merge. Luați-o ușurel pe 
scări că sînteți tinerei..."

Ascensoarele blocului 200
— cînd „merge" unul, celălalt 
se „odihnește". La 3 din cele 
5 scări, la ora vizitei noas

tre, ascensoarele își aștep
tau... „medicii". „Bolnave"
rău de tot !

Alături, la D-uri, cam a- 
ceerși situație. Unele urcă și 
coboară, în altele... „bate boii 
de-i omoară", vorba cîntecu- 
lui, că tot nu le urnești...

la un metru deasupra nive
lului, ușa fiind deschisă, lă- 
sînd să se vadă „abisul" din 
casa liftului. Și-n acest timp 
o mulțime de copii se jucau 
pe hol nesupravegheați în 
preajma acestui pericol evi-

[TAIELE
Aviz ia... 

abis
Am găsit și cazuri la fel de 

incredibile în care liftul era 
blocat între etaje, ușije ies- 
chizîndu-se în această situa
ție de parcă așa ar fi fosi 
normal să fie. La etajul II 
din scara I, blocul A 7, coli
via ascensorului era blocată

■ ■■ SCĂRI
dent. Cum de nu se gîndese 
eiertr:~ienr ri<" intr-otinr”" a 
I.G.L.-ului că oricînd — în a- 
cea situație nepermisă — se

i ;> >u' e ■■■■' . " acei
dente, datorate tocmai lipsei 
lor de preocupare și atrofiate
lor lor simțuri de răspunde 
re.

Și nu doar odată au fost a- 
tenționați de locatarii blocu
lui despre această gravă ne 
glijență !

A

„Ii 
interesează 

pe ei 
lifturile../*

...Ca in jocurile copilăriei! 
Acela „de-a v-ați ascunselea". 
Să cauți să dispari, adică, fă
ră șanse de a fi găsit. Și să 
te caute (cel ce are nevoie 

;<■ : unu pi ; tonte u gheri-k- 
și tainițele posibile, pină cînd... 
scotocirea devine ridicolă. Și- 
atunci înseamnă că ești ma
re, dibaci. Ești „cineva" !

„La început îi anunțam 
zilnic pe cei ce ne repară lif
turile să treacă pe la noi. De 
la un timp însă — ne aflăm 
în holul blocului A 7, și ală
turi de responsabilul comite
tului de locatari, Dumitru 
Unteșu, s-au adunat, cior
chine, împresurîndu-ne, încă 
6 cetățeni — nu-i mai gă
seam acolo. Mergeam noi du
pă ei. Lifturile se decuplează 
zilnic. Ei vin cînd pot... Adi
că atunci cînd doresc... Și 
noi stăm sus și e greu, cere e- 
fo'rt. Ce reparații fac acești 
„specialiști" de chiar în ace
eași zi ascensorul se defectea
ză din nou, noi nu mai știm... 
Așa, ca să se afle în treabă. 
Ii interesează pe ei lifturile, 
așa cum mă interesează pe 
ivine... viața de apoi !...“

Și de undeva, dintr-un a 
parlament, ne gîdila urechile 
o suavă melodie „Lună, dă- 
mi o scară de mătase... Că la 
noapte vreau să te răpesc !"...

(Continuare in pag. o 3-a)

Nu liftul e de vină, că e- 
tajele se urcă greu...



2 DUMINICĂ, 8 APRILIE 1973

A

In pragul primăverii, tot 
mai insistent anunțată de ae
rul călduf și înmiresmat, turiș
tii freamătă, își revăd cu grijă 
echipamentul, studiază cu a- 
tenfie filele de calendar revăd 
ghidurile și traseele turistice 
alegîndu-și cu migală viitoare
le excursii.

Solii primăverii vin pe văi 
la vale, întrecîndu-se in a 
lansa invitații care mai de 
care mai ispititoare. Ele sînt 
selectate apoi de rafinamentul 
turistului cu experiență, sau 
de naivitatea firească a dru
mețului începător.

Stîna de Rîu, acest pu(in cu
noscut obiectiv turistic din 
Masivul Retezat, este întot
deauna preferat de categoria 
turiștilor avansați, pentru ori
ginalitatea lui, pentru gradul 
ie oarecare dificultate a par- 
turgerii traseului și mai ales 
pentru frumusețea austeră a 
Riului Bărbat care îl străbate.

Baza de plecare este cabana 
Baleia, situată la altitudinea 
de 1 410 m. Din șoseaua care 
duce la cabană, se desprinde 
o potecă largă marcată la În
ceput cu trei semne: triunghi 
roșu, bandă roșie și triunghi 
albastru.

Dacă ziua in care efectuăm 
traseul este însorită și vizibi
litatea este bună, această că
rare care urcă ușor pe spina
rea Lăncitului și păstrează o 
direcție de înaintare NE-SV, 
ne oferă pe întreg parcursul o 
panoramă de ansamblu unică, 
a lanțului muntos Tulișa — 
Custura.

După două ore de Ia pleca
rea din cabană, se ajunge la 
o importantă bifurca/ie. La 
stingă, coborlnd pe cărarea 
marcată cu triunghi albas
tru, de fapt traseul nostru, ne 
îndreptăm spre fundul văii 
Rîu Bărbat și curînd ajungem 
In punctul Stîna din Rîu (1 563 
m) finta excursiei noastre.

Dacă pînă aici auzim nu
mai vuietul vigurosului Rîu 
Bărbat, ieșind din densa pă
dure de brad în luminișul ce 
se deschide dintr-o dată, cu
noștința cu falnicul rîu de 
munte are efecte nebănuite. 
Rîul Bărbat își dovedește cu

DIN
RÎU

prisosință denumirea. Născut 
prin împreunarea a numeroase 
pîrîiașe și cascade, firav la o- 
bîrșie, el devine apoi o năval
nică revărsare de ape, descă- 
tușînd ascunse energii ale 
muntelui.

Cărarea se angajează în 
câtptinuare, într-un lung și o- 
bositor urcuș care ia sfîrșit în 
șaua Custurii (2 205 m).

De un pitoresc inegalabil, a- 
ceastă porțiune a traseului im
presionează prin măreția pa
noramelor pe care ochiul a- 
vid le privește cu nesaț- Se 
distinge în mod deosebit mo
numentala cascadă a Ciumfu- 
lui Mare, de cca. 150 m înălțime 
care cu sunetul său asurzitor 
produs de tone de apă în că
dere, impresionează șl pe cel 
mai insensibil vizitator.

Traseul trece apoi pe sub 
piscul principal al Custurii 
Mari (2 457 m) și coboară ne
întrerupt pe spinarea netedă a 
culmii Custura — Drăgșanu, 
pînă în șaua Plaiu Mic (1 879 
m). Un coborîș abrupt ne re
pede, în cele din urmă pînă 
la cabana Buta (1 580 m) 
punctul final al traseului.

A(i dedus desigur, stimați 
iubitori ai turismului alpin, 
că traseul recomandat pe par
cursul acestor rinduri, este u- 
nul dintre cele mai grele, el 
necesitînd cca. 8-10 ore de 
mers pe poteci cu mari dife
rente de nivel, dar în același 
timp și unul dintre cele mai 
atrăgătoare. Dispunjnd de un 
element esențial în drumeția 
pe munte, condiția fizică, pe 
care o putem obfine în cîteva 
excursii prealabile mai ușoa
re, itinerariul Buta — Baleia 
prin Stîna din Rîu, îl recoman
dăm tuturor iubitorilor de fru
mos. Parcurgerea lui va fi re
compensată de amintirea unor 
zile de neuitat, va însemna un 
surplus net de sănătate fizică 
și morală cîștigate, va fi un 
excelent prilej de cunoaștere 
a unor frumuseți naturale atît 
de apropiate, pe care aici în 
tumultul, vieții cotidiene nici 
nu le bănuim.

Aurel DULA

----- <------

R.F. GERMANIA.

In foto : — 2 pui de uran

gutan privind curioși într-o 

ceașcă. E prea puțină cafea, 

sau își citesc cumva viito

rul ?Cei doi sînt pensiona

rii parcului zoologic „Hel

labrunn" din Miinchen.

♦

Prietenul meu, Or. „P

Cronică rimată

Visu-mi fuse

Duminică.
Soneria mă trezi chiar cind 

urma să termin cu bine rolul 
lui Mannix. Privii ceasul : 7,30. 
Zgîndărit pentru ora matinală 
privii întîi pe vizor. Chipul u- 
nui cunoscut. Nu-I puteam, re
pede, lua de undeva precis. Am 
deschis.

- „Serbus" ! (Nu știam de 
cînd sînt „serbus" cu el, dar 
i-am răspuns). Caut pe nepoa
ta ta. Știi am fost azi noapte 
la balul medicilor... Mi-a spus 
să vin la tine după ea. Mer
gem la capitală...

Surprins (n-am nici o ne
poată prin Petroșani), l-am 
invitat să intre (mă gindeam 
și la posibilitatea ivirii vreunei 
„nepoate"), și bucuros că am 
cu cine să ciocnesc un coniac, 
în timp ce turnam în pahare 
îl întreb „ce mai face Liveze- 
niul". Deși buimac, sesizasem 
de unde-l știu : De la mină... 
Parcă mai năucit, musafirul 
meu, cu paharul în mină, mă 
privi lung :

-.... - — Te pomenești că rtrtPxon-*
funzi ! (Mă luă la un „fix" că 
devenisem și mai buimac).

— Cum, bîiguii eu, nu lucrezi 
la mina Livezeni ?

— Nuuuuu 1 Vezi, nu mă 
cunoști ! Noi sîntem doi 
frați. Gemeni. Celălalt lucrea
ză acolo... E-adevărat că, ge
meni fiind semănăm perfect... 
Eu sînt doctor. Da, locotenent- 
medic la C.F.R.

In acel moment, fotoliul pe 
care-mi stătea „amicul dr." 
emise un țîțîit. Cam așa : Tț, 
Tț, Tț... Dar „amicul" meu nu 

k__________

știa că, cine stă pe acest fo
toliu și spune baliverne „țîțîi- 
tuî" mă pune-n gardă I Mă pri
vi lung, dar i-am răspuns că 
s-a cam învechit (fotoliul).

Deci, pus în gardă, iată-mă 
în rolul lui Mannix, de data 
aceasta ,,en realite". Mă 
hotărisem să par credul, să-i

i.l recomandasem : „un amic 
locotenent-medic". Dacă-i bal, 
bal să fie I Și inginerul, de 
bună credință, se angajă în 
niște probleme la ordinea zi
lei despre noutățile medicale. 
Ah, n-am spațiu spre a putea 
însera toate... inepțiile debitate 
cu o imaginație pe cît de bo-

-FOILETON-

joc în strună. Cu toate că, mă 
irita cum își permitea acest 
„prieten" să mă mintă in așa 
hal (la mine-n casă I). Și ce-o 
fi urmărind ? la să-i cer, mă 
gîndisem, o... consultație I Prin
tre altele, îi dădusem de-nțe- 
les că sînt cam obosit, surme
nat și că situația mă îngrijo
rează. Și mi-a recomandat cu 
atîta dezinvoltură „Blegoma- 
zin", incit am dat repede buz- 
na-n baie să mă... privesc în 
oglindă I Au început să cur
gă, pe urmă, „perlele" medi
ciniste din gura „amicului** 
care, în materie de medicină,
spunea cumnatului' ce sosise 
și el în vizită, „e la el acasă" 
(Mă gîndeam, dacă e la el a- 
casă, într-adevăr, cerebelul I) 
Și iată că mai picase un prie
ten, un inginer căruia și lui

Ce o mai fi și asta ?

Foto : Șt. KOSZTIN

Pe fundul văii Riului
Bărbat I

Foto : D. AUREL

înlocuirea favoritului »
In muzeul londonez al figurilor de ceară al doamnei 

Tuzo a avut Ioc recent înlocuirea fotbalistului favorit. Lo- g 
cui cunoscutului atacant Best l-a ocupat figura de ceară a 
fotbalistului olandez Cruyff de la Clubul „Ajax" din Am- g 
sterdam. Reamplasarea figurilor de ceară oglindește „rapor- g 
tul real de forțe** de pe terenul verde. In ultimul timp, Best g 
a dezamăgit tot mai mult prin jocul său slab. In schimb ■ 
popularitatea lui Cruyff crește rapid. Locul acestui fotba- ■ 
'ist de superclasă al „Ajax“ se datorează în mare măsură ■ 
victoriei asupra celor mai puternice cluburi. ■

Perturbare
în circulație 

provocată de

gata pe atit de... infantilă.
„Ceva scîrțîie", îmi dădu 

de-nțeles prietenul (inginer cu 
adevărat), l-am făcut semn că 
„trebuie" să continuăm astfel 
?!"• . r

... Și atunci am aflat că ner
vul croitor „amorțește" defini
tiv la injectarea cti anestezic 
în șira spinării, că El în per
soană, așa tînăr cum e (25 de 
ani), a reușit să opereze „o 
grefă"... Intre timp, pe cana
pea a lăsat să se strecoare 
un permis de călătorie C.F.R. 
pe care scria : G. Dumitru - 
funcția : ofițer. (Cu un aseme-
nea „fir" și copilul lui Mannix 
ar fi luat o pistă sigură). Zile
le le-am lăsat, cu răbdare, să 
treacă. Acum trei zile, l-am 
găsit, în sfîrșit, pe adevăratul 
doctor-locotenent, telefonic, și

Salvarea 
unei 

specii rare
Fondul Mondial pentru Na

tură a anunțat că datorită u- 
nor masuri de protecție folo
site de citiva ani, viqoniile (o 
specie de lama sălbatică) sint 
în prezent într-o creștere e- 
videntă în Auzi. Masacrarea în 
mod stupid, a dus la faptul că 
tn ultimii zece ani numărul 
lor a scăzut de la 400 000 la 
5 000. In prezent, numărul lor 
a crescut la 15 000. Au fost 
create rezervații, în special 
în Peru, și se speră că această 
specie va fi exploatată pentru 
Mtna sa, cea mai fină diin lume.

Primul dicționar 
al limbii uzbece

Recent a apărut pentru pri
ma oară un dicționar al limbii 
uzbece. Această lucrare, în 
două volume, cuprinde aproxi
mativ 60 000 de cuvinte. Au
torii dicționarului au lucrat 15 
ani la redactarea lui.

scrumbii
O masă de scrumbii a blo

cat, recent, o cale de acces 
spre Bristol (Anglia) și a cau
zat un haos de nedescris în 
circulație. Mai bine de o to
nă de pește a alunecat de pe 
un autocamion.

In timp ce șoferii grăbiți 
manifestau nemulțumire, se 
bucurau leii de mare și pingu
inii din grădina zoologică a 
orașului.

Un nou record 
mondial de stat 

sub apă
Francezul Jean-Claude Asta- 

rie, în vîrstă de 36 de ani, 
fost jucător de ruqby, a bătut 
recordul mondial de stat sub 
apă deținut de un american. 
Noul record este de 104 ore, 
cu două ore mai mult decît 
fostul record. La ieșirea din 
piscina municipală din Tullc, 
unde și-a realizat performan
ța, Astarie a fost transportat 
la spital pentru a fi supus u- 
nor examene medicale.

l-am invitat la redacție. Am 
aflat că, de fapt, tocmai de 
aceea venise la un coleg de-al 
lui, unde în urmă cu mai bine 
de două săptămîni își uitase 
portomoneul cu actele și unde 
era și „eroul" meu de la Live
zeni. Să nu mai zic că, între 
timp, îl găsisem în scriptele 
angajaților minei Livezeni pe 
numele lui adevărat : Boaghe 
Gheorghe și că în acea zi 
chiar, luase plată 47 lei (! ? I). 
Și doar, cînd plecase la Bucu
rești observasem la el un teanc 
de sute. „De la CEC", îmi zise.

Și, uite-așa, ne-a păcălit :• 
pe mine, pe alții, pe adevăra
tul medic-locotenent care-l 
caută și nu mai dă de el... Iar 
el se plimbă cu permisul. Face 
naveta la capitală cu „proble
me". Cine știe la această o- 
ră pe cine mai păcălește !

. Să mă scuzi;. stimate „amia- 
doctor", că azi mi-am permis 
să te păcălesc și eu. Că prea 
mare mi-a fost răbdarea I Și 
ca încheiere, aș dori să-ți spun 
că >i fi avînd eu figură de 
bleg, dar de „Blegomazin" 
n-am nevoie. Corect îi zice 
„Plegomazin" și ți-l recomand. 
Fără nici o păcăleală.

Ion LEONARD

P. S.
Ceea ce am exagerat în a- 

cest foileton a fost doar, „țîțîi- 
tul" fotoliului. In rest n-a fost 
foileton. Și nici măcar păcă
leală. Cine are ochi, să-l 
vadă I

prea... febril
Toate-s bune și frumoase 1 Simfonia primăverii 
O ascult de dimineața pînă — aproape-n faptul serii 
Și, degeaba-mi zice-un prieten că dau semne de... scleroză 
Viața-mi pare colorată... și devine tot mai roză !... 
Unde-ntorci privirea, totul, îți surîde cu... decență 
Și, desigur, astea toate, fără nici o reticență 
Le reții, de ești sensibil, în minte și pe retină...
Tot atît ca și pe......insul** care te-a stropit cu tină
Cind pe lingă o băltoacă tu treceai, ca orice om, 
Iară „el", gonind mașina, te-a luat, precis, drept pom...
Tot astfel reții, cu grijă, ăst surîs primăvăratic 
Cum ții minte ospătarul care te servește-apatic... 
Cum reții pe-acela care, deși nu-1 cunoști, te face 
Cînd te plimbi pe lîngă glastre să îți iei vreo trei cojoace 
Că paltonul, fîșul, haina, fie ea chiar de vițel 
Cind ți-o „mușcă** glastra-n colțu-i te oprești așa nițel 
Și-i administrezi în gîndu-ți (sau făcind mărunt din buze) 
Calendarul cu toți sfinții... apoi, sincerele scuze !...
„Micile", deci, neajunsuri la tot pasul întîlnite 
Pînă-acum, vreo două zile, au rămas parcă-nlemnite 
I’e eșarfa amintirii, special ca etaloane
Ce-n reversul lor să pară c-au fost puse ca... „piroane" ! 
Și, cum spațiul de...... piroane" a cam fost purificat
Am rămas surprins de-a dreptul cînd... ieri am verificat 
Că exact, ca niciodată, Valea e un șantier 
AI frumosului la bordul căruia... timonier, 
Primăvara-mpărțea... sarcini și afabilă zîmbea 
Tuturor, în timp ce-n soare curățenia... sclipea !
Toate-s bune și frumoase ! Cum să nu te înfiori 
Cînd, trecînd prin cartiere parcă sînt grădini cu flori...
Nu mai vezi vreun cal sau cîine, nu mai guiță vreo scroafă 
Nu te mai împiedici zilnic de gunoi sau de vreo groapă 
Peste tot domnește pacea, liniștea și zău ți-e drag... 
Spațiile-amenajate... pentru copilași, atrag (!)
Insă, nu găsesc cuvinte pentru-acel respect ce-1 port 
Celor ce-au putut să facă-n cartieru-Aeroport: 
In peregrinarea care o făceam cu un temei 
Dau, în cartier, de clubul (să nu cred), pentru femei ! 
Am fost invitat de-ndată, de-o femeie (zău, frumoasă) 
Scot pantofii la intrare și încalț papuci de casă... 
înăuntru, ce zărit-am, mai că mă dăduse gata ! 
Nu văzusem niciodată de cînd mă făcuse... tata !
„Cercul tinerelor mame", „cerc pentru gospodărie" 
Cîteva femei „furau" din.,, ochi un tip de broderie 
Unele vorbeau pe tema „artei de conviețuire 
In comun" și despre „timpul folosit cu prețuire"... 
Măi, mi-am zis, această treabă a-ntrecut orice măsură ! 
Am rămas literalmente ca un soi de., „cască — gură" 
Tot respectul pentru-aceia care... fost-au cu ideea 
De-au gîndit pentru ființa, cea de lîngă noi, femeia !

Toate-s bune și- frumoase ! Toate sînt la locul lor... 
Toate lucrurile strigă, ordonate, parcă-n cor !
Toate-odat’ cu primăvara s-au înveselit și par
Că sînt înzestrate tainic cu-al esteticii scump har... 
Toate par să se adune într-un tot și nu încap 
Toate sînt făcute bine, cu bun simț și cu mult... cap ! 
Toate însă... pe hîrtie ! M-am trezit de-abia acum 
Că scriind aceste „gînduri", adunate de pe drum 
„Cam așa" puteau ...să fie... Și le-am scris cu gînduri bune 
Nu ca să mă aflu-n treabă, să fac rimele să... „sune" 
C-atn visat, să fiu scuzabil. Visu-mi fuse prea... febril.
Ce să fac ? Fusese visul... nopții spre... întîi april !

Ion LICIU

In pas cu „tehnica**...
Desen : Sitnion POP

REBUS ■ REBUS ■ REBUS MREBUS ■ REBUS ■ REBUS

| Nesincer !

(Biverb : 4, 8)

Ir ■ .
|Ca nimeni' 
I altul I 

iA'cmm;
| (Criptografie : 1, 2. 10)

Iulian IRIMESCU i

ORIZONTAL : 1) Nici o vor
bă... de-dai-doamne ; 2) Vorbă
rie lacustră — începe logo
sul I... 3) ...și vorbește plîn-
gînd ; 4) Reflexiv — A vorbi 
fără vorbe 1 5) Făcuți mărunți; 
6) Vorbit în sfîrșit 1 — Nici 
vorbă...’ — ...în vorbărie I 7) 
Vorbesc lătrînd (dim.) ; 8) Ui
tă... — ...rivalul; 9) Vorbesc 
în doi... — ...a o... întinde ; 10) 
Tace din cauza apei!... — 
...înecat La un capăt I

și nu vorbesc mult; 2) Spus 
fără vorbe — Monedă pe din 
două 1 ; 3) iți lasă apă-n gu
ră,., — ...Vorbă ce întreabă;
4) Ironii — Nu prea vorbește ;
5) Mare mîndrie; 6) Vorbe
pe-același calapod.,, — ...țn
cuget I ; 7) Iată invers 1 —
Vorbește la tablă ; 8) E vorba 
inițial de excursii (abr)... —
...cu o sumă fără început!..,;
9) ...și o localitate în jud. Hu
nedoara — A vorbi mult, de
geaba (fig.); 10) Măsură — 
Pus în gnilă.

Nelu I.EMNEA

ORIZONTAL: 1) Se țin de farse...; 2) ...aproape ca... 3) 
..unii care te pisează; 4) O zi de păcăleală — ntr — unul 
Tot spre nord ; 5) Țigări-restaurant — Păcăleață ! 6) Conține 
și păcăleli — In farsă ' 7) Pur., — ...și simplu vine la ochi; 
8) Țin camerele ; 9) Se-ncurcă la păcăleli — A aconta... 10) 
...întins (fem) — Țin vinul sus.

VERTICAL : 1) Farsor celebru — Por ; 2) Incăpățînați... 
— ...scormonesc ; 3) Ține bine... — ...și umblă... ; 4) ...cu pre
dilecție la... 5) ...un diminutiv feminin — Anotimp de neam ; 
6) îndemn propriu... 7) ...la un tată cu lipsă ! — Culese ! ... — 
...din soare ! ... 8) ...în toate părțile — Futpegă mereu și scui
pă'foc ; 9) La proră pe mijloc !... — ...ating la inimă... 10) ...un 
lei de reflectare... — ...cu căței parfumați 1

Ion PALTINVERTICAL : 1) Au bun simt
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Cu liftul, urcînd etajele pe... scâri
(Urmare din pag. 1)

„Habar n-au 
de noi!“

Intrăm în A 6. Liftul func
ționează. Un grup de copii, 
care ne însoțește de la bloc la 
bloc, crezînd că sîntem de la... 
„Reflector", rîd cu gura pînă 
Ia urechi. Știu ei de ce. Nu 
insistăm ca să aflăm. Since
ritatea infantilă nu poate fi 
reprimată. Ne șoptește unul 
la ureche :“ Acum două mi
nute, i-au dat drumul. Lif
tul nostru nu prea merge. 
Era oprit. Cînd au aflat e- 
lectricienii că sînteți pe-aici 
gata, l-au reparat"... Primim 
confirmarea netăgăduitului a- 
devăr chiar de la președin
tele comitetului de bloc, Va- 
sile Ntcula: „Așa e. Groaz
nic merg lifturile noastre! 
Mai mult stau decît funcțio
nează. De 6 ani de zile, a- 
celași lucru. In ultimul an, 
cel puțin eu nici nu mai am 
unde-i reclama pe acești re
paratori. Habar n-au de noi ! 
Leafa să le meargă !••

Am întrebat și în continua
re, în blocurile în care liftu
rile, la ora raidului nostru, 
funcționau, dacă, cumva, a- 
bia atunci au fost redate... oa
menilor. Nu am mai primit 
confirmări, dar uneori atît de 
bine poți citi pe fețele oame
nilor aprobarea. Nu i-au vă
zut probabil pe cei care reu
șesc să se strecoare cu atîta 
abilitate printre „probleme", 
dar bănuiau că așa s-a în- 
tîmplat...

„Să veniți mai des — ne 
strigă un locatar — ăștia nu
mai de frică fac treabă!" „Fri
că ? Să-l invocăm pe Țepeș 
Vodă în acest caz. Să vină 
să-i „tragă"-n lift pe „specia
liștii" I.G.L.-ului..."

„Ascensor 
în revizie"

La scara a doua a blocu
lui 200 de pe strada Parîngul, 
pe ușa liftului era prinsă — 
și încă cum, cu nituri, parcă 
tijă. pentru vecie — arhicu
noscuta tăbliță „Ascensor în 
revizie". După aproape o lu
nă de zile, de-abia cu o zi 
înainte» vizitei noastre ni s-a 
confirmat funcționarea liftu
lui. Așa-zisul „motiv" al scoa
terii din funcțiune pe o ne- 
rioadă atît de lungă, a- fi 
constat — după cum opina un 
locatar de aici, fiind pe „fa
ză" cu situația reală in
„refacerea filetului barei de
clanșatoare, o nimica toată, 
la urma-urmci"."7 De ce-or fi 
lăsat atunci nedorita inscrip

ție cei de la întreținere pe ni
șa ascensorului ? — vă veți 
întreba poate în mod firesc. 
Cine știe, poate așa, ca să fie 
într-un fel acoperiți și ei de 
eventualele reclamații datora
te stagnărilor de funcționare 
ale utilului accesoriu. Sau poa
te în virtutea inerției datora
te de obișnuința lor cu ase
menea situații — nederanjan
te, se pare, pentru ei ?

O meteahnă 
cam bizară...

Indreptîndu-ne spre blocul 
A 7 un grup de copii — un 
fel de „știe tot" ai cartierului
— ne-au făcut atenți asupra 
unei metehne pe cît de biza
ră, pe atît de incredibilă, pe 
care o are liftul de pe sca
ra a Il-a a acestui edificiu e- 
dilitar. Ei își îndeplinește u- 
tila-i misiune (atunci cînd 
funcționează bineînțeles) și 
într-o situație de neînchipuit: 
în timpul mersului spre e- 
tajele superioare ușile se' pot 
deschide (sic !) la voia întîm- 
plării. Cei care au atribuții 
și responsabilități precise în 
a cunoaște această situație, 
ieșită din ■ fera obișnuitului
— electricienii de întreținere
— ignoră, poate, chiar sincer, 
și asta-i mai grav — starea 
de fapt constatată de noi, pe 
care, dacă nu ie-o relatam, 
rătnînea cine știe cît timp ne
cunoscută Să nu se uite că 
zilnic cu acei lift circulă — 
iarăși numai atunci cînd func
ționează — foarte mulți lo
catari, ca să nu mai vorbim 
de copii... In .jos n-am mai 
avut posibilitatea să coborîm 
cele zece etaje cu buclucașul 
ascensor pentru că... se blo
case așa, deodată, între eta
je, poate numai ca să ne fa
că nouă pocinogul de a co
borî pe jos, intuind parcă sco
pul vizitei noastre...

Ipostaza în care se prezintă 
acest lift este firesc să 1 m- 
digneze pe locatarii ulocului 
(Valeriu Bislr.ianu, E, Ghinea 
și A. Popean) care, coborînd 
scările se adresau cu vor
be prea puțin măgulitoare la 
adresa celor vinovați de «- 
ceste carențe cronice. Oare 
pe cînd vom- consemna efi
ciența antidotului ce se cere 
administrat ?

De plată, 
ce să mai 
vorbim...

— l’lălim cinstit, lâulăreș- 
le, cu toată corectitudinea

Un aviz prins pe vecie de ușa liftului.

care ni se cere, ne-am decla
rat la unison, zeci de cetățeni
— între care Iosif Naghy, Ion 
■Furbatu din blocul A 7, Pe
tru Munteanu din A 4 și alții
— unii dintre ei ajunși în â- 
cel stadiu de descurajare în- 
cît nu mai speră să se în
drepte ceva, dezo’bișnuindu- 
se să mai încerce ușa liftului. 
E adevărat, ne-au mai decla
rat locatarii, încercăm să 
protestăm cîteodată dar za
darnic...

Intr-adevăr, plătesc. Plă
tesc și cei care stau la parter 
sau la etajul I (unde butonul 
liftului e smuls din canatul 
ușii), darmite cei de la eta
jele superioare ! Plătesc indo
lența și comoditatea unor e- 
lectricieni. In schimb ci pri
mesc, nu de puține ori, ob
servații rostite pe un ton im
pertinent, tot ei locatarii, de 
la „amabilii" electricieni, de 
Ia o mînă de salariați care nu 
înțeleg să-și îndeplinească în
datoririle de serviciu, pentru 
că nu le „pică" nimic din a- 
facerea asta. Decît salariul. 
Dar asta e altă poveste, sa
lariul trebuie să-l primească 
(după mentalitatea lor; doar 
de-aia sînt anqajații între
prinderii.

Aceștia uită, însă, că sala
riul este recompensa unei 
munci depuse, că este o pla
tă ce se efectuează în primă 
și ultimă instanță, după meri
tele cuvenite !

„Fiat lux“ 
în jurul 

electricienilor
In jurul acestor salariați, 7 

Ia număr (Dumitru Budai, 
loan Stănescu, Petre Vizitiu, 
Nicolae Argeșan, Gheorghe și 
Paul Chereches și încă unul, 
Faifer și nu mai știm cum) 
domnește o înaltă tensiune. 
Dar nu a muncii, ci, dimpotri
vă, a chiulului. Ne> e pe-.’bil 
să redăm discuția purtată cu 
doi dintre ei (Dumitru Budai 
și loan Stănescu) despre lif
turi. Din carul lor de justifi
cări, am reținut că „dumnea
lor nu sînt obligați să lu
creze după ora 15“ (Dar pe 
șeful de echipă l-am găsit la 
ora 20, în atelierul de me
canică fină al cooperativei, 
unde ,are, și el, un mic ciu
buc). Că, „nu știu cite lif
turi defecte sînt la ora ac
tuală în oraș" ! („Dar, stați 
să vedem, din vina cui ?" — 
ne-a interpelat tov. Budai, 
socotind că tot pe sărmanul 
locatar se cuvine să dea vi
na !). Că „nu au timp să se 
ocupe de toate" ! (Deși, în 
dimineața zilei cînd am vi
zitat blocurile, au avut timp 
să-i tragă, în jurul atelieru
lui, o partidă de fotbal; fap
tul ne-a fost relatat, cu o ra
ră indignare, de zeci de. lo
catari din blocul 200).

In atelier, după-amiaza, 
noaptea, lumina arde conti
nuo. Am intrat în încăpere.

Răspundem celor ce ne scriu

(Urmare din pag. 1)

nor aspecte mai importante 
legate de rezolvarea proble
melor mecanizării proceselor 
de bază din industria minie
ră în general, și din mine
ritul Văii Jiului, în special.

Ștefan Șomlo ; Deși nici o 
Industrie minieră nu-și poate 
asigura din resurse proprii în
treaga gamă de mijloace, se 
jnipune să se realizeze, mă
car, utilajele cele mai tipice, 
să nu rămînem tributari „a- 
similărilor". Potrivit progra
mului stabilit de conducerea 
superioară de partid, industria 
minieră urmează să-și dezvol- 
.e ramura constructoare pro
prie, care să țină pasul cu 
progresul utilajului minier oe 
mapamond. Se preconizează să 
se realizeze în sfera respecti
vă peste 50 la sută-din utila
jul necesar, la sfîrșitul aces
tui deceniu, deci aproape du
blu fată de starea de lucruri 
prezentă.

Redacția : Se știe că grupuri 
formate din cercetători, pro
iectant) și tehnologi vor con
stitui nuclee care să elaboreze 
și să urmărească comportarea 
în exploatare a utilajului, un 
rol important în această acți
une revenind formării, specia
lizării și perfecționării cadre
lor- Cum apreciați stadiul ac
tual al mecanizării proceselor 
de săpare, abataj și transport 
In minerit ?

Nicolae Iliaș: O dată cu e- 
puizarea zăcămintelor mai u- 
șor accesibile și mai bogate în 
conținut util, se recurge fot 
mai mult la cele greu ac
cesibile și sărace, in plus, 
condiții specifice — caracte
ristică comună tuturor exploa
tărilor subterane — măresc 
dificultatea muncii, conduclnd, 
în mod obligator, la mecani
zare. Procesele miniere de ba
ză ca tăierea. încărcarea și 
susținerea sînt consumatoare 
de torță de muncă apreciabilă, 
preocuparea prioritară în mi
nerit trebuind să fie, deci, in
tensificarea mecanizării acestor 
procese de bază. Practicarea 
anor metode de exploatare 
.traditionale" face să nu se 
poată introduce mașini de ma
re performantă și, adeseori, 
nivelul mecanizării rămîne

sub posibilitățile oferite. Apoi, 
prin felul de colaborare cu 
industria constructoare de 
mașini, se înclină către con
strucțiile de serie mare, spre 
deosebire de trebuințele mi- 
neritutu care din cauza 
diversității tehnologice — so
licită serii mici și chiar uni
cate. Mă întrebați de stadiul 
actual al mecanizării. Să ne 
referim inlîi la săparea gale
riilor. unde rezultate bune 
s-au obținui cu combinele de 
tip PK. Mecanizarea parțială, 
prin perforare —- pușcare și

a metodei pare să se datoreze 
susținerii și podilii, pentru 
care nu s-au găsit încă rezol
vările cele mai bune. După 
estimările actuale, se așteaptă 
îmbunătățiri în două sensuri: 
prin reducerea proporției me
todei la 20-25 la sută, pînă la 
finele deceniului, în favoarea 
extinderii fronturilor lungi și 
prin mecanizarea încărcă
rii și — eventual — 
susținerii, efectuîndu-se mo
dificări chiar asupra metodei.

Redacția: Să abordăm as
pectul stadiului actual și al

Mecanizarea proceselor 
de bază din subteran

mașină de încărcat (cu acți
une discontinuă) a atins o 
proporție de cca. 30 la sută. 
Dar rezultatele au fost serios 
afectate de neajunsurile con
structive alo mașinii de în
cărcat MIP ■ 2, fabricate de
„Unio" Satu Mare. Performan
te superioare se așteaptă de 
la procedeele partial mecani
zate: cu mașini de încărcat 
actuale prevăzute cu manipu
latoare p/ntru perforatoare ; 
mașini de perforat cu cărucior 
și mașină de încărcat cu des
cărcare laterală, combinată cu 
transportor cu acțiune con
tinuă. Se impune, desigur, un 
studiu comparativ prealabil a- 
supra soluției, respectiv deli
mitării ei pe tipuri de galerii. 
Referitor la susținere, soco
tesc că ar fi utilă generaliza
rea unor dispozitive de ridi
care a elementelor.

Redacția : Metoda „tradițio
nală" cu abataje cameră este 
caracterizată de cel mai mic 
grad de mecanizare și are cel 
mai ridicat consum de lemn 
— peste 40 mc/1 000 tone. Ve
deți ameliorări în acest caz ?

Ștefan Șomlo : Principala ca
uză a lipsei de „perspectivă"

căilor de dezvoltare a con
strucției de utilaj minier...

Nicolae Iliaș ; Un asemenea 
program de mecanizare inclu
de o muncă extrem de com
plexă, care nu poate fi rea
lizată exclusiv pe fundamentul 
experienței, ci implică o con
ducere științifică, cuiprinzînd 
mai multe elemente, și numai 
o corelare rațională a aces
tora permite un efect de an
samblu optimal. Nici un ele
ment nu poate fi considerat 
sco.p în sine, ci unul dintre 
mijloacele de realizare a 
scopului. Astfel, planificarea 
construcției de utilaj minier 
trebuie să se servească de 
informațiile de pretutindeni cu 
privire la rezultatele obținute 
de respectivul utilaj în con
diții naturale asemănătoare cu 
ale noastre. Apoi, este nece
sară analizarea domeniului de 
aplicare și amploarea extinde
rii în funcție de trebuința de 
materii prime minerale. Ar 
urma organizarea, coordonarea 
și controlul îndeplinirii: planu
lui de mecanizare și formarea 
personalului corespunzător 
de toate gradele. Pro
blema centrală a progra
mului de mecanizare ar con
sta deci în cunoașterea temei-

• IOAN PETRESCU, Vul
can. Aveți dreptate. Dacă am 
considerat ca o întîmiplare in
cidentală cazul petrecut în zi
ua de 18 ianuarie a.c. 
tobuzul I.T.A. de pe 
Lupeni — Brad nu a 

5,40 călătorii din 
motivul invocat de șofer, 
„are spatele pe simplu", 
mai putem face același lu- 
referitor !-a repetarea „fi

gurii" cu „spatele pe simplu" 
în ziua de 12 martie, la a- 
ceeași oră, cînd, din nou, că
lătorii au rămas în stație. 
I.T.A. Deva este datoare să 
furnizeze atît redacției cît și 
dv., explicațiile cuvenite în 
legătură cu adevăratele cauze 
ale acestei deserviri necores
punzătoare a publicului călă
tor din Valea Jiului de către 
autobuzul Lupeni — Brad.

cînd au- 
traseul 

luat, la 
Vulcan

ultima dv. corespondentă, am 
publicat o informație iar cea 
anterioară credem că nu mai 
este actuală. Așteptăm să ne 
trimiteți vești noi.

les, să vă prezentați la lucru.

Dt PE DRUMURIșofe-
Fotomontajul de prost gust din atelier, care „desăvîrșeș- 

i ' 1 L L-ați văzut vreodată, tovarășete“ educația electricienilor, 
director ?

reviste, aglomerate în- 
amalgam revoltător, 
îngăduim cîteva între-

Un motor de mașină de spă
lat, alte piese particulare, iar 
pe pereți o imagine de nedes- 
cris a prostului gust: zeci 
de fotografii (decupate proba
bil în timpul serviciului), de 
prin 
tr-un

Ne 
bări ;

— Tovarăși din conduce
rea I.G.L., ați trecut vreo
dată pragul acestui „atelier"? 
Ați „admirat" fotomontajul 
electricienilor dv., după ca
re aceștia își desăvîrșesc e- 
ducația în spiritul muncii ne
precupețite care li se cere ? 
Dacă nu, merită s-o faceți. 
Poate, cu sprijinul organelor 
locale (nici acestea nu sînt 
scutite de întrebări’) exlin- 
deți metoda...

• HORIA TRIE, Petroșani. 
Pe baza datelor cuprinse

• ȘTEFAN GACSO, Vul
can. Rezultatul este, cuim l-ați 
presupus de altfel, negativ. Nu 
sprijinim atitudinea dv. Adică 
cum, aproape toată iarna (pî
nă' în 27 februarie) v-ați putut 
vedea de serviciu fără șuba 
revendicată de la întreprinde
re, nu v-a fost chiar atît de 
frig, și deodată,-4 nemotiva
te la rînd și încercarea de a 
le arunca pe seama... „visco
lului" și a... șUbei. Ati săvîrșit 
adică o gravă abatere discipli
nară și conducerea întreprin
derii a fost în drept să dispu
nă măsurile prevăzute de le
ge. Faptul că nu ați primit la 
cerere șubă, nu poate justifica 
abaterea dv. disciplinară. Tre- , 
buia să maii insistați și, mai a-

9 DEZIDERIU MUNTEANU, 
Petroșani. Rezolvarea proble
mei adusă de dv. la cunoștin
ța redacției este de competen
ța miliției. Deci, dacă mai avet 
neplăceri, adresati-vă a-olo.

• GAVR1LĂ MUREȘAN, 
Lupeni. Investigația întreprin
să a reușit să pună în lumină 
adevărata fată a atitudinii dv. 
Ati dovedit iresponsabilitate și 
necunoașterea adevărului pe 
care ați încercat să le „susți
neți" cu un nume fals și o a 
dresă eronată. Abandonați 
deci, calea anonimatului pe 
care a-ți pornit și care nu vă 
aduce nimic bun.

Cu toate acestea vă putem 
informa că „problema" caro vă 
„preocupă" a fost rezolvată 
prin recenta Lege privind ad
ministrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor din
tre proprietar și chiriași.

„Noi ? Noi nu lucrăm după 
ora 15 l"

Deranjamente

adunat 
strada Parîngului din 
peni (foto 1) pe unde 
rii ar „plimba" cu deosebi
tă plăcere pe cei care (se 
știu ei) nu se gîndesc nici 
o clipă la mașinile ce „le 
pun pe butuci" neîntreți- 
nînd strada. Sau, dacă ceea 
ce se vede în fotografie se 
numește bună întreținere a- 
tunci... vai de gospodari.

La Vulcan în fața birouri
lor exploatării miniere (fo
to 2) am „adunat" o... bal
tă. Groapa n-o acoperă ni
meni pentru că s-a „zvonit" 
că se aduc bărci pentru tra
versare și se vor introduce 
în circulație autobuze 
bii. Numai să nu facă 
va vreo imprudență și 
ducă o basculantă — 
de pietriș RĂMÎNE 
CANUL fără bărci.

De pe traseul Iscroni 
Aninoasa n-am avut ce a- 
duna. Poate betonul 
mai rămas... printre 
Dar lăsăm treaba în 
primăriei că tot trece 
rul comunei pe acolo, 
drum spre 
nu cumva 
deal". Altfel 
țit, dacă nu

I 
I

pe firul îndatoririlor
de serviciu

Cu puține zile în urmă, la o scrisoare a conducerii 
I.G.L., adresată redacției, în legătură cu neajunsurile create 
locatarilor de lifturile care stau, răspundeam argumentelor 
ce ne erau aduse, cu un izbitor exemplu din Lupeni: IN- 
TR-UN SINGUR BLOC, DIN DOUA LIFTURI, UNUL E 
DEFECT, ALTUL E... STRICAT. Ne-am așteptat ca, după 
o săptămînă, să nu mai întîlnim aceeași situație. Spuneam, 
în sinea noastră, că odată sesizat asupra situației. I.G.L.-uI 
va interveni în mod operativ. Dar vezi să nu fi deranjat pe 
cineva această situație! Apoi alte scrisori, din Lupeni, ne-au 
vorbit despre aceleași neajunsuri. Și-am întîlnit, nu unul 
sau două lifturi care stăteau, ci aproape de zece ori pe-a- 
tîtea. In tot acest timp, mii de locatari — tineri sau vîrst- 
nici. femei, copii — urcă scările cu tot atîta indignare, cu 
sentimentul că sînt frustrați de cîțiva electricieni lăsați în 
voia soartei, neverificați de nimeni, neîntrebați niciodată 
de sănătate, sau de preocupări. O fi, oare, liftul, o proble
mă minoră ? Doar pentru I.G.L.! Doar pentru meseriașii 
care zic, în sinea dumnealor, că nu merită să se deranje
ze dacă nu „pică" ceva suplimentar. Căci, după cum vedem, 
numai cu salariul nu pot fi convinși să-și facă datoria.

MAI DUREAZĂ MULT ACEASTĂ STARE DE LU
CRURI ?

Este o ultimă întrebare pe care o adresăm în Ioc de 
orice concluzii, pe adresa celor care au de auzit cîte ceva!

tehnoloqice 
astfel de 

corespundă 
la cerințele

nică a dezvoltării 
și în luarea umor 
măsuri care să 
cel mai avantajos 
și exigențele viitorului.

Redacția: Am dedus că 
principala cale de dezvoltare 
a „zestrei" tehnice a minelor 
cu utilaj specific condițiilor 
de zăcămînt, o constituie cre
area unei puternice ramuri 
constructoare chiar in cadrul 
Ministerului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei. Care ar fi 
condițiile de realizare a dezi
deratului ?

Ștefan Șomlo: Pentru aceas
ta toate uzinele și atelierele 
vor trebui să fie profilate în 
mod corespunzător capacității 
ș> specificului bazinului mi
nier avînd ca primă sarcină 
realizarea planului fizic de u- 
tilaj modernizat și al pieselor 
de schimb aferente. Pen
tru concentrarea mai efi
cientă a eforturilor de cerce
tare — proiectare — experi
mentare — calificare, trebuie 
alcătuit o structură organizato
rică adecvată. Celula de bază 
a structurii va fi colectivul de 
proiectare — urmărire a uti
lajului, care va trebui să si
tueze mașina în cauză la ni
velul performantelor mondia
le O importantă covîrșitoare 
îi revine' realizării pieselor de 
schimb — cca. 20 la sută față 
de total utilaj — și materiale
lor de uzură, cum sînt cape
tele de sfredel, cuțite de* com
bină ș.a. Ar fi rational ca 
piesele abrazive să fie fabri
cate central, pentru întreaga 
ramură.

Nicolae 
chiparea 
cu utilaj 
tiv se impune ridicată, în 
mod corespunzător, calificarea 
personalului tehnic de toate 
gradele. Mă refer aici și la 
necesitatea înființării secțiilor 
de specializare în cadrul fa
cultății de electromecanică
minieră de la I.M.P., a 
cializării în mecanizare
cursurile postuniversitare 
la seria de măsuri care se 
liniază la rolul crescînd 
cunoștințelor de mașini

‘ pregătirea tuturor salariatiloi 
minelor noastre.

Iliaș : Pentru 
industriei miniere 

la nivelul co-mpeti- 
ri di cată,

ADUNATE

anifi- 
cine- 
să a- 
două 
VUL-

I

care a 
gropi, 
seama 
prima- 

in
Petroșani. Dacă 

merge 
le-ar fi...
le vede.

■

■■

Turneul ansamblului
n„Cipuan Poruntecu

In cadrul turneului pe care-1 
întreprinde prin Valea Jiului, 
ansamblul artistic de cîntece 
și dansuri „Ciprian Porum- 
bescu" al municipiului Sucea
va- oferă publicului un buchet 
din bele mai frumoase și alese 
cîntece și jocuri populare în 
spectacolul intitulat „Suceavă 
mîndră grădină" ce-1 prezintă 
sîmbătă, 14 aprilie, orele 17 și 
orele 20, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani. In continuare, spec
tacolul va fi prezentat și în 
celelalte localități din munici
piul nostru. La reușita Iui își 
dau concursul tinerele și în
drăgitele 
veanca, 
Maria 
cîntăreti 
ton, Alexandru Dumbravă, A- 
urel Tudose, George Tofan 
și alți mesageri ai cîntecuiui 
și jocului popular din Țara de 
sus.

Conducerea 
spectacolului 
lui

soliste
Nicoleta
Dasoălu,

Traian

sucevean

Tradiția corală în Valea Jiului
(Urmare din pag. 1)

un
iifi 

din
zi-

montată opere- 
de Ciprian Po- 
1946, dirijorul 
l-a reactivat. Se

Sofia Vico- 
Vasilovici, 

reputații
Stra-

muzicală a 
aparține dirijoru- 
George Sîrbu.

Ioan 
corespondent

CHIRAȘ,

rui, cu repertoriu format din 
cîntece revoluționare, avea 
rol militant (vechi coriști 
amintesc de concertele 
cîmpia Surduc cu prilejul
lelor de 1 Mai). In 3-4 iunie 
trece sub conducerea Societă
ții culturale „Astra". In 1936 
ajunsese la o asemenea calita
te incit a fost 
ta „Crai nou“ 
rumbescu. In 
Iosif Beloușek
pare că a avut o perioadă de 
scădere, deoarece în 22 iunie 
1954 prof. Gheorghe Popa (a- 
cum director al Școlii populare 
de artă din Petroșani) îl reor
ganiza. A urmat o epocă de 
înflorire cînd acest cor susți
nea concerte în Valea Jiului, 
participa la concursuri și fes
tivaluri, a fost imprimat șt 
transmis de către posturile de 
radio. In 1958, în municipiul 
nostru se organizau concerte 
intercorale la care participau 
Lonea, Petrila, Vulcan, Anl- 
noasa, Lupeni. In 1962 a fost 
preluat de dirijorul Gheorghe 
Cherecheș. In 15 aprilie 1970 
ziarul nostru consemna 
existenta corurilor din 
și Lonea.

Am insistat mai mult 
corului din Lonea
s-a ridicat la o valoare mult 
superioară celorlalte, a avut 
o continuitate îndelungată 
foarte frumoase 
natură artistică, 
mai este...

In iunie 1972 
trila sărbătorea 
existență (o existență cu 
treruperi care pot ii constatate 
și acum în activitatea lui). A- 
șadar, se înființa in 1932. De
ținem date din 1961 cînd,

doar 
Petrila

asupra 
deoarece

rezultate 
Dar acum

corul din
40 de ani

Și 
de 
nu

Pe- 
de 
în-

ri/at de Vladimir Ureche (și 
dirijor actual, fapt ce dovedeș
te strădaniile lui și pasiunea 
constantă pentru această for
mație) era apreciat printre ce
le mai valoroase coruri mun
citorești. Iată pentru ce au 
fost și imprimați la radiotele- 
viziunea română. Dar corul 
din Petrila, deși nu e constant 
în activitatea muzicală, leagă 
oarecum firul rupt al tradiției 
corale în Valea Jiului.

In deceniul al șaselea se a- 
ilau și în Petroșani cîteva for
mații corale. Prin 1955 — 1957 
se autodesființa corul 
U.R.U.M.P. (U.U.M. Petroșani). 
Tot cam prin acei ani prof. 
Dumitru Croitoru conducea un 
cor al Institutului de mine. Sigur 
este că în deceniul al șaptelea, 
in Petroșani, activitatea cora
lă a fost de o inconsecvență 
rară. Și ca o mărturie exem
plară în acest sens este mult- 
discutatul cor al Casei de cul
tură din Petroșani: ba să fie 
al cadrelor didactice, ba să fie 
mixt in componență profesio
nală... Și uite așa, abia se în
ființa, coriștii abia se obișnu
iau cu această ipostază, că 
se și dezorganiza. De ce ? Din 

. pricina
Ultima 
a fost 
cursul 
le hunedorene".

Informații despre corul din 
Aninoasa, Vulcan și Lupeni 
ne-a oferit Gheorghe Negraru, 
metodist al Casei de cultură 
din Petroșani, vechi și pasio
nat activist cultural (între 
1961-1964 director al clubului 
din Aninoasa). Multe comple
tări prețioase le avem de la 
ptof. Gheorghe Popa, remarca
bil animator muzical. La Ani
noasa, formația corală s-a în-

caracterului festivist. 
apariție a acestui cor 

în mai 1972, la con- 
intermunicipal „Buche-

ființat prin anii 1936-1937. In 
1966 era in agonie, după ce 
fusese condus de prof. Iliuța 
Pop și de George Grigorică și 
fusese apreciat cu mențiune la 
concursul pe țară. Se spune că 
era cel mai bun cor din Valea 
Jiului prin 1954. Și-a încetai 
complet activitatea în 1959, 
după ce încercase să-l reorga
nizeze și prof. Vladimir Ure
che.

La clubul din Vulcan a fost 
un cor dirijat de Erwin Gehan. 
Perioada de aur: 1955-1961. 
spune că era un eor bun, 
greutate în manifestările de 
cest gen din Valea Jiului 
județ. Procesul lui de dispari
ție este interesant: s-a trans
format într-un grup vocal iar 
acesta în... nimic.

Corul din Lupeni s-a înfiin
țat în 1948. Prin 1955-1961 era 
condus de Hermann Roth și 
avea o activitate bună, apoi 
sporadică și inconstant valoric, 
pînă prin 1963. Actuala com
poziție, ne spunea Viorel Țăn
dărică, director ai clubului, da
tează din 1969 de cînd e pre
gătit de llarie Nucă. Dar lo
calnicii își mai amintesc și de 
un cor de la F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni, despre care amintirile 
spun că era mai bun decît cel 
de la club. A dispărut prin 
1957.

In linii principale aceasta 
este tradiția corală în Valea 
Jiului. Se poate completa cu 
participări și premii obținute 
în multe festivaluri și con
cursuri. O putem considera că 
este excepțională, în buna tra
diție a muzicii corale româ
nești. Făcînd o comparație, e- 
vident că aspectul muzicii co
rale actual este incomparabil 
interior deceniului șase, de 
pildă. De ce ? Ar fi multe ex
plicații, unele mai sofisticate 
decît altele dar cea reală ră
mîne tot lipsa unui interes 
real pentru cor. Se considera, 
oare, că doar muzica ușoară 
face educație artistică ?

Concluzii se pot 
Dar sîntem convinși că 
profitabil este să le 
fiecare club în parte. Ar 
complet eronat să credem că 
oamenii nu mai au înclinații 
muzicale sau că n-ar îndrăgi 
muzica corală. Orice artă Își 
formează și un public al ei, îl 
modelează pentru a deveni un 
cunoscător competent.

Se 
cu 
a- 
Și

iormula. 
mai 

extragă 
fi

publicitate
VIND Renault Gordini. \ u - 
can Str. Aleea Muncii bloc 
G 6 ap. 11,
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Declarație solemnă comună a Republicii Socialiste România 
și Republicii Democratice Sudan

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

A'

(Urmare din pag. f)

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a decide soar
ta sa și de a-și alege și dez
volta liber sistemul său po
litic, economic și social, co
respunzător voinței și intere
selor sale proprii, fără nici un 
amestec din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, libertate, in
dependență și suveranitate 
națională.

3. Dreptul suveran al fiecă
rui stat de a folosi bogățiile 
sale naturale și toate celelalte 
resurse conform intereselor 
naționale.

4. Egalitatea deplină în 
drepturi a tuturor statelor, in
diferent de mărime, nivel de 
dezvoltare și sistemul lor po
litic, economic și social.

5. Dreptul fiecărui stat de a 
participa, în condiții de de
plină egalitate, la examinarea 
și soluționarea problemelor 
internaționale de interes co
mun.

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
ci’ Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președinte
le Repuibliciii Democratice Su
dan, general-maior Gaafar Mo
hammed Niimeiri, împreună cu 
soția, doamna Buselina Nime- 
iri, a efectuat o viizită oficia
lă în Republica Socialistă Ro
mânia, între 2 și 6 aprilie
1973.

Președintele Republicii De
mocratice Sudan a vizitat, îm
preună ou personalitățile care 
l-au însoțit, obiective industri
ale, agricole și social-cultiura- 
le din București, Brașov și 
Ploiești.

In timpul vizitei îfi Româ
nia, stimații oaspeți sudanezi 
s-aiu bucurat de o primire 
călduroasă și prietenească, ex
presie a sentimentelor de pre
țuire ce le nutresc reciproc 
popoarele roanân și sudanez.

Președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii De
mocratice Sudan, general-ma- 
ior Gaafar Mohammed Nimei- 
rl, au avut convorbiri la care 
au participat,

din partea românăi Itîe 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliiului de Miniștri, Ion 
Pățan, vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștrii, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar ®1 ®.C; al 
P.G.R., Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Âl- 
mășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Vasile 
Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, și Florian Stoi
ca, ambasadorul României la 
Khartum;

din partea sudaneză: Man
sour Khalid, ministrul afaceri
lor externe, Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei 
naționale, Izz El Dien El Sa
yed, membru al Biroului Poli
tic al Uniunii Socialiste Suda
neze, Aby Bakr Osman Moha
med Jalih, secretar general la 
președinția republicii, Bona 
Malwal, adjunct al ministrului 
informațiilor și culturii, Gamal 
Mohamed Ahmed, ambasador 
în M.A.E. al Republicii Demo
cratice Sudan, general de bri
gadă Oimar Mohammed El Ta- 
yeb, Gindeel Ibrahim Gindeel, 
adjunct al secretarului gene
ral pentru problemele cabine
tului, Tag Elsir Mohamed Ab
bas, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democra 
tîce Sudan la București.

In cursul convorbirilor^ ca
re s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială și prieteneas
că, cei. doi președinți s-au in
format reciproc asupra preo
cupărilor actuale ale celor do
uă țări și au procedat la un 
larg schimb de vederi privind 
dezvoltarea relațiilor bilatera
le, precum și unele probleme 
internaționale de interes co
mun.

Partea română a luat notă 
cu satisfacție de eforturile re
voluției sudaneze în rezolva
rea pe cale pașnică a uneia 
din cele mai importante pro
bleme, printr-un dialog con
structiv care a dus la încheie
rea acordului de la Addis A- 
beba din martie 1972. Acest 
acord a restabilit unitatea na
țională a Sudanului și a dove
dit că Africa poate să soluțio
neze problemele sale de a- 
cest fel, de sine stătător, și 
să contribuie la cauza păcii în 
Africa și în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au con
statat cu deplină satisfacție că 
relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democratică Sudan se întăresc 
și se dezvoltă continuu.

Ambele părți au subliniat 
importanța deosebită pe care 
a avu-t-o pentru dezvoltarea 
relațiilor româno-sudaneze, 
precum și a relațiilor Români
ei cu celelalte țări ale conti
nentului african, vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în Sudan 
și alte șapte țări africane, în 
primăvara anului 1972, expre
sie a solidarității poporului 
român cu toate popoarele an- 

“gajate în lupta pentru apăra
rea și consolidarea indepen
denței împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru pro
gres, securitate și pace în lu
me.

Cele două părți au sublini
at, de asemenea, impoTtanț-a

6. Avantajul reciproc în co
laborarea dintre state, în toa
te domeniile.

7. Dreptul și îndatorirea 
statelor, indiferent de siste
mul lor social și politic, de a 
coopera între ele în diverse 
domenii în scopul menținerii 
păcii și securității internațio
nale, al favorizării progresului 
economic și social al tuturor 
națiunilor.

8. Neamestecul, sub nici o 
formă și sub nici un pretext, 
în afacerile interne sau exter
ne ale altor state.

9. Respectarea inviolabilită
ții frontierelor de stat și a in
tegrității teritoriale a statelor 
și, drept consecință, recunoaș
terea faptului că orice tenta
tivă din partea unui stat în
dreptată împotriva unității na
ționale sau integrității terito
riale a altui stat constituie o 
atingere gravă adusă păcii și 
securității internaționale.

10. Obligația statelor de a se 
abține, în relațiile lor inter
naționale, de la orice fel de

COMUNICAT COMUN
deosebită pentru relațiile bi
laterale a vizitei președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri în 
România și au exprimat hotă
rîrea lor comună de a conti
nua și în viitor contactele și 
convorbirile la nivel înalt, a- 
vînd ferma convingere că a- 
cestea corespund interesului 
celor două țări și popoare, pă
cii și înțelegerii internaționa
le.

Dînd expresie aspirațiilor de 
pace și înțelegere ce animă 
popoarele român și sudanez 
și dorind să dezvolte relațiile 
de prietenie, colaborare și în
țelegere între cele două țări, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mo
hammed Niimeiri, au semnat 
Declarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Democratice Su
dan.

Cei doi președinți au eviden 
țiat posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea legăturilor 
economice bilaterale și au 
convenit să se întreprindă noi 
măsuri pentru concretizarea 
prevederilor acordului econo
mic încheiat în 1972 și să se 
extindă colaborarea și la alte 
domenii de interes reciproc.

Experții celor două părți au 
purtat discuții cu privire la 
probleme de cooperare în di
verse domenii de interes reci
proc. S-a convenit asupra în
ființării unei societăți mixte 
pentru prospectarea, explora
rea și exploatarea gazelor na
turale și a țițeiului, precum și 
a unei societăți mixte pentru 
punerea în valoare a potenția
lului agriculturii Sudanului.

Apreciind importanța schim
burilor de valori spirituale 
pentru mai buna cunoaștere 
și apropiere între cele două 
țări și popoare, părțile au su
bliniat hotărîrea reciprocă de 
a dezvolta în continuare 
schimburile de delegații, de 
experiență și de informații 
între organizațiile politice și 
de masă și colaborarea în do
meniile învățămîntul-ui for
mării de cadre, presei, radio- 
televiziunii, cinematografiei 
și sportului.

In timpul vizitei au fost 
semnate :

1. Protocolul privind apli
carea Acordului de cooperare 
economică și tehnică încheiată 
la I aprilie 1972 intre guver
nul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Republi
cii Democratice Sudan ;

2. Convenția consulară ;
3. Programul priv’nd apli

carea acordului de schimbu
ri culturale pe anii 1973 și
1974.

Procedînd la un larg schimb 
de vederi cu privire la si
tuația internațională actua
lă, cei doi președinți au apre
ciat că trăsătura de bază a 
evoluției politice pe arena 
mondială este tendința spre 
intensificarea colaborării din
tre state, afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoare
lor de a asigura destinderea 
și pacea, de a promova pe 
scară largă metoda tratative
lor, ca mijloc de soluționare 
a problemelor litigioase.

Ei au scos in evidență creș
terea rolului și influenței for
țelor păcii, democrației și pro
gresului în lumea contempo
rană și au subliniat necesi 
tatea de a se acționa cu per
severență în direcția întăririi 
unității frontului antiimpe- 
rialist, ca factor esențial pen
tru triumful luptei împotriva 
politicii imperialiste de do
minație și dictat, de amestec 
în treburile interne ale state
lor, pentru asigurarea res
pectării dreptului popoarelor 
de a decide de-sine-stătător 
asupra căii de dezvoltare e- 
conomică și socială.

Cele două părți au consta
tat cu satisfacție că în rela
țiile internaționale se mani
festă tot mai evident voința 
popoarelor, a tuturor țărilor, 
indiferent de mărimea și po
tențialul lor, de a participa 
activ, nemijlocit, la exami
narea și soluționarea proble
melor care privesc soarta pă
cii și civilizației umane. Ele 
au subliniat rolul și contri
buția pe care țările mici și 
mijlocii o aduc la instaurarea 
unui climat de pace și securi
tate în lume, la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și co
laborare între toate națiunile.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ga
afar Mohammed Nimeiri au 

constrîngere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă 
natură și de la amenințarea 
cu forța sau folosirea forței, 
sub orice pretext, în orice îm
prejurare și sub orice formă, 
împotriva oricărui stat.

11. Dreptul inerent al fiecă
rui stat la autoapărare indivi
duală sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor 
diferendelor dintre state, ex
clusiv prin mijloace pașnice.

III. Ele declară hotărîrea 
lor comună :

De a dezvolta relații de prie
tenie și cooperare cu toate 
statele, pe baza principiilor e- 
nunțate, și de a acționa pen
tru promovarea destinderii, 
înțelegerii și menținerii păcii 
în Africa, Orientul Apropiat, 
Europa și în întreaga lume ;

De a acționa pentru înceta
rea cursei înarmărilor și a- 
doptarea unor măsuri efective 
pe calea dezarmării generale 
— în primul rînd a interzicerii 
și distrugerii armelor nuclea
re — precum și pentru înfăp

reliefat necesitatea instaură
rii unor relații noi între state, 
bazate pe respectarea și apli
carea strictă a principiilor u- 
niversal valabile ale dreptu
lui internațional: independen
ța și suveranitatea națională, 
egalitate în drepturi și avan
tajul reciproc, neamestecul 
în treburile interne ale altor 
state, nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu folosirea 

'rței, integritatea teritorială 
și inviolabilitatea frontiere
lor, reglementarea probleme
lor litigioase dintre state ex
clusiv prin mijloace pașnice. 
Cei doi președinți și-au ex
primat hotărîrea de a acționa 
în mod consecvent pentru a 
se asigura respectarea în rela
țiile internaționale a dreptu
lui sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, 
de a-și decide liber calea dez
voltării, fără nici un amestec 
din afară.

Cei doi șefi de stat au a- 
preciat că lichidarea defini
tivă a colonialismului și neo- 
colonialismului constituie una 
din sarcinile cele mai impor
tante și mai urgente ale lumii 
contemporane. Ei au subliniat 
necesitatea aplicării neîntâr
ziate a prevederilor Declara
ției O.N.U. cu privire la acor
darea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale și a 
rezoluțiilor referitoare la 
decolonizare și apartheid și 
au exprimat hotărîrea țărilor 
lor de a acorda, în continua
re, sprijin material, politic și 
diplomatic mișcărilor de eli
berare din toate teritoriile a- 
flate sub dominație colonială, 
apartheid și oricare altă for
mă de discriminare rasială, 
pentru cucerirea de către a- 
ceste popoare a independen
ței naționale. Cei doi preșe
dinți au apreciat ca deosebit 
de pozitiv faptul că, la se
siunea sa din toamna anului 
trecut, Adunarea Generală a 
O.N.U. a recunoscut mișcări
le de eliberare națională din 
teritoriile aflate sub domina
ție portugheză drept singure
le reprezentante legitime ale 
popoarelor respective, reafir- 
mînd dreptul inalienabil al 
acestor popoare și al tuturor 
celorlalte popoare aflate sub 
dominație colonială la autoa
părare și independență.

.Cele două părți au reafir
mat solidaritatea militantă a 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democratice 
Sudan cu lupta popoarelor 
din Africa și alte regiuni ale 
lumii pentru apărarea și con
solidarea independenței lor 
economice și sociale, pentru 
înfăptuirea năzuințelor lor vi
tale. Ele au evidențiat rolul 
tot mai important al statelor 
africane în abordarea și solu
ționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, în 
lupta împotriva politicii de 
dominație imperialistă, colo
nialistă și neocolonialistă. In 
acest context au evocat con
tribuția pozitivă a Organiza
ției Unității Africane.

Cei doi președinți au rele
vat că Republica Socialistă 
România și Republica Demo
cratică Sudan, ca țări în curs 
de dezvoltare, consideră că 
reducerea și lichidarea deca
lajelor dintre țările în curs 
de dezvoltare și cele econo
mic avansate reprezintă o 
problemă de importanță ma
joră a cărei rezolvare cores
punzătoare este de interes 
fundamental pentru întărirea 
păcii și securității interna- 

i ude, pentru asigurarea pro
gresului întregii omeniri. Ei 
au exprimat convingerea că 
pentru combaterea fenomenu
lui subdezvoltării economice 
sînt necesare eforturi susți
nute din partea fiecărei țări 
de a pune în valoare — con
form voinței și intereselor sa
le vitale — bogățiile naturale 
și resursele umane de care 
dispune, sprijinul material al 
țărilor dezvoltate, precum și 
realizarea unei largi cooperări 
internaționale, prin întf|ăitu-i 
rarea oricăror piedici și dis
criminări care grevează rela
țiile economice interstatale și 
afectează în special economia 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Cei doi șefi de stat au su
bliniat necesitatea respectării 
neabătute . a dreptului suve
ran al fiecărui stat de a dis-, 
pune, în mod liber, de bogăți
ile naturale și de toate cele
lalte resurse, conform intere
selor sale, precum și a drep

tuirea unor măsuri practice 
de dezangajare militară și de 
dezarmare, inclusiv retragerea 
trupelor de pe teritoriul altor 
state, lichidarea bazelor mili
tare străine și desființarea 
blocurilor militare ;

De a coopera cu celelalte 
state în vederea întăririi ro
lului O.N.U. în apărarea in
dependenței și suveranității 
tuturor statelor și a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotărî liber soarta, in 
consolidarea păcii și securității 
internaționale și în stimularea 
cooperării dintre state, în 
conformitate cu normele drep
tului internațional ;

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

GEORGE MACOVESCU,
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste 
România

tului țărilor în curs de dez
voltare de a avea acces nes
tingherit Ta cuceririle științei 
și tehnologiei moderne, de a 
participa, în condiții de egali
tate, la examinarea și regle
mentarea problemelor econo-

? și monetare internațio
nale.

Părțile au subliniat, de ase
menea, necesitatea creșterii 
rolului O.N.U. în aplicarea 
programelor complexe prevă
zute în cadrul strategiei in
ternaționale a celui de-aL doi
lea deceniu pentru dezvolta
re, lărgirea și diversificarea 
programelor de cooperare 
tehnică și a altor programe 
de asistență tehnică, precum 
și intensificarea sprijinului a- 
cordat tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare, indiferent de 
orînduirea lor socială sau zo
na geografică din care fac par
te.

Cu privire la situația din 
Europa, cei doi președinți au 
salutat progresele realizate în 
pregătirea unei conferințe ge
neral europene și au fost de 
acord că realizarea păcii și 
securității, precum și extinde
rea cooperării pe acest conti
nent, vor exercita o influență 
pozitivă asupra păcii și se
curității în lume, vor contri
bui la promovarea unei cola
borări fructuoase pe plan in
ternațional.

Saluțipd cu deosebită satis
facție încheierea' Acordului de 
încetare a războiului și resta
bilire a păcii în Vietnam, pre
cum și semnarea acordului de 
restabilire a păcii și înțele
gere națională în Laos, cei 
doi președinți au exprimat 
speranța că acordurile reali
zate vor crea condiții pentru 
instaurarea unei păci trainice 
în această parte a lumii, ast
fel ca popoarele din Indochi
na să-și poată consacra forțele 
pentru dezvoltarea lor eco
nomică și socială, să-și poată 
soluționa problemele cores
punzător voinței ș: hetărîrii 
lor, fără nici un nmestea d-m 
afară.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat profunda îngrijorare 
față de perpetuarea situației 
de încordare din Orientul A- 
propiat care reprezintă o a- 
menințare la adresa păcii și 
securității internaționale și 
s-au pronunțat cu hotărîre 
pentru soluționarea grabnică 
a conflictului pe cale politică, 
în spiritul și pe baza Rezo
luției Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967 ca
re prevede retragerea trupe
lor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, în conformita
te cu principiul inadmisibili- 
tății dobîndirii de teritorii prin 
forță, asigurarea suveranității 
și integrității teritoriale ale 
fiecărui stat din regiune și 
rezolvarea problemei poporu
lui palestinian în conformita
te cu interesele sale naționa
le, cu dreptul internațional și 
cu dreptul inerent al fiecă
rui popor de a-și hotărî sin
gur soarta.

Cei doi președinți au apre
ciat că pentru asigurarea u- 
nei păci trainice în întreaga 
lume este imperios necesar de 
a se acționa cu hotărîre pen
tru încetarea cursei 
mărilor, pentru 
rea dezarmării 
și în primul ___ ,
dezarmării nucleare. Ei au rea

inar-
infăptui- 
generale 

rînd, a

firmat sprijinul țărilor lor 
pentru inițierea unor măsuri 
concrete vizînd dezangajarea 

.. ă, retragerea trupelor
străine de pe teritoriile altor 
state, desființarea bazelor mi
litare străine, a blocurilor mi
litare, crearea de zone denu- 
clearizate, de pace și coope
rare în diferite părți ale lu
mii. Realizarea acestor măsuri
ar avea efecte binefăcătoare 
asupra întregii comunități in
ternaționale și ar permite di
rijarea unei părți însemnate 
din fondurile ce se cheltuiesc 
în prezent pentru cursa înar
mărilor către construcția paș
nică, ridicarea nivelului de 
viață al popoarelor, combate
rea fenomenului subdezvoltă
rii economice și soluționarea 
altor probleme de care depin
de mersul înainte al civiliza
ției umane.

Cei doi șefi de stat au su
bliniat importanța pe care Re
publica Socialistă România și 
Republica Democratică Sudan 
o acordă creșterii rolului

De a participa activ la exa
minarea și rezolvarea proble
melor internaționale în intere
sul păcii și securității genera
le.

IV. In scopul asigurării în
deplinirii prevederilor prezen
tei Declarații, Republica So
cialistă România și Republica 
Democratică Sudan vor dez
volta consultările dintre ele 
la niveluri corespunzătoare.

Prezenta Declarație solemnă 
a fost întocmită la București, 
la 6 aprilie 1973, în două e- 
xemplare, fiecare în limbile 
română și arabă, cele două 
texte avînd aceeași valabilita
te.

General-maior GAAFAR 
MOHAMMED NIMEIRI, 

Președintele 
Republicii Democratice Sudan

MANSOUR KHALID, 
Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democratice 

Sudan

O.N.U. în rezolvarea proble
melor internaționale în inte
resul popoarelor, apărarea 
principiilor dreptului inter
național crearea unui climat 
de deplină securitate în lume. 
Ei au declarat că este în inte
resul profund al tuturor po
poarelor ca Organizația Na
țiunilor Unite, celelalte orga
nizații și organisme interna
ționale să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru pro
movarea colaborării și înțele
gerii între națiuni, împotriva 
oricăror acte de încălcare a 
dreptului internațional, de in
gerințe și imixtiuni în trebu
rile altor popoare, pentru în
lăturarea surselor de conflic
te și războaie din lume. Ce
le două, părți și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa, unin- 
du-și eforturile cu cele ale 
altor state, in ■ vederea crește
rii rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viața inter
națională, așa cum preconi
zează rezoluția. inițiată de Ro
mânia și adoptată prin con
sens general la ultima sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U.

In timpul convorbirilor, ce
le două părți au căzut de a- 
cord să dezvolte în continua
re relațiile dintre Partidul Co
munist Român ți Uniunea So
cialistă Sudaneză, precum și 
între organizații de masă ți 
Obștești, în vederea consoli
dării și extinderii- raportu
rilor prietenești dintre cele 
două state și popoare, în fo
losul luptei unite împotriva 
imperialismului. pentru pace, 
prietenie și cooperare între 
toate popoarele.

Cele două părți au expri
mat convingerea că schim
bul de vizite efectuat între 
șefii celor două state și con
vorbirile purtate cu aceste 
prilejuri reprezintă o contri
buție de seamă la adîncirea 
cunoașterii reciproce, la dez
voltarea relațiilor de priete
nie și cooperare dintre cele 
două țări și popoare, precum 
și la înțelegerea și cooperarea 
internațională.

FILME
DUMINICĂ, 8 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Războiul lui Murphy, 
Republica: Frumos, onest, 
emigrant în Australia ; PE- 
TRILA : Provincialii ; LONEA 
— Minerul : Drum în penum
bră ; ANINO ASA: Cu mîi- 
niile ’ curate ; VULCAN : Va
cantă la Roma ; LUPENI — 
Cultural: Micul om - mare ; 
Muncitoresc: Cazul Mattei.

LUNI, 9 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pasărea . liberă ; Repu
blica : Bărbatul care a venit 
după bunica ; PETRILA : Pro
vincialii ; LONEA — Mine
rul: Drum în penumbră; A- 
NINOASA: Cu mîinile. cu
rate ; VULCÂN: Războiul 
lui Murphy ; LUPENI — Cul
tural : Fugi ca să te prindă ; 
Muncitoresc; Cazul Mattei.

PROGRAMUL 1. Buletin 
de știri; 6,05 Concertul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 I- 
lustrate muzicale; 9,00 O- 
ra satului; 10,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 10,30 Suc
cese ale discului; 11,00 Bu

Deschiderea 
colocviului 

romano-britanic 
în domeniul 

învățămîntului 
superior

LONDRA 7 — Coresponden
tul Agerpres; Nicolae Plopea- 
nu, transmite : La Colegiul 
St. Catherine din Cambridge 

- cunoscut centru universitar 
din Anglia — a avut loc des
chiderea oficială a colocviului 
româno-britanic pe tema „Or
ganizarea și metodologia în
vățămîntului superior". La co
locviu participă reprezentanți 
de seamă ai unor instituții de 
educație și institute de învă- 
țămint superior din România 
și Marea Britanie. Sînt, de a- 
semenea, prezenți ambasado
rul român la Londra, Pretor 
Popa, și ambasadorul britanic 
la București, Darick. Âshe.

Lucrările colocviului au fost 
deschise de Margaret That
cher, secretar de stat pentru 
educație și știință și profesor 
Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat al României. Lucrările 
colocviului se vor încheia du
minică.

Reorganizarea președinției 
R. I. Egipt

CAIRO 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Anwar Sadat a emis 
o serie de decrete în legătură 
cu reorganizarea președinției 
Republicii Arabe Egipt — 
transmite agenția MEN. Po
trivit documentelor, Talaat el 
Shafei a fost numit asistent 
al șefului cabinetului Repu
blicii, Osman Nouri — asistent 
al consilierului prezidențial 
pentru problemele securității 
naționale, Hassan Ahmed Ka

Evoluția navei spațiale 
„Pioneer=ll“

CAPE KENNEDY 7 (Ager
pres). — Controlorii de zbor 
de la Cape Kennedy au corec
tat mica defecțiune tehnică 
semnalată la bordul navei spa
țiale „Pioneer-ll“, la scurt 
timp după lansarea acesteia 
de la centrul spațial din Flo
rida. Cele patru aparate in
stalate la bordul navei au în
ceput să funcționeze, trans
mitted informații asupra ra
diațiilor din atmosferă și acti
vității micrometeoriților.

Nava spațială „Pioneer-Xl", 
lansată în direcția celei mai 
mari planete a sistemului so
lar, — Jupiter — în apropierea 
căreia urmează să treacă în

letin de știri; 11,05 Intîlni- 
re cu melodia populară și 
interpretul preferat; 11,35 
Formații de muzică ușoară; 
12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 So
liști îndrăgiți; 14,00 Unda 
veselă; 14,30 Dialog solistic; 
15,00 Buletin de știri: 15,05 
Albumul interpreților de 
muzică populară; 15,20 Azi, 
în România; 15,45 Pagini 
din; Operete românești; 16,15 
Sport și muzică: 18,45 ,.Drag 
mi-e cîntecul și jocul"; 19,00 
Radiojurnal; 19J5 Estrade 
duminicală; 22,00 Radiojur
nal; 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,30 Din operele lui 
Gounod; 23,00 Ora dansului; 
24,00 Buletin de știri; 0,03 
— 5,00 Estrada nocturnă.

DUMINICA, 8 APRILIE

8,00 Gimnastică pentru toți i

8,10 Pentru sănătatea dv.

8,20 Cravatele roșii ;
9,50 Viața satului ;

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară i

12,30 De strajă patriei ;

13,00 Album duminical ;

14,00 Fotbal: Universitatea
Cluj — A.S.A. Tg.

încheierea lucrărilor sesiunii
Comisiei O.N.U. pentru 

drepturile omului
GENEVA 7 — Coresponden

tul Agerpres, Cornel Vlad, 
transmite : La Palatul Națiu- 
unilor s-au încheiat lucrările 
celei de-a 29-a sesiuni a Co
misiei O.N.U. pentru drepturi
le omului. Pe ordinea de zi au 
figurat 24 de puncte privitoa
re la promovarea și garanta
rea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, e- 
luninarea rasismului și a po
liticii de apartheid. Comisia 
a adoptat Programul Deceniu
lui de luptă contra rasismului 
și discriminării rasiale, pe 
baza proiectului elaborat de 
11 state, între care și Româ
nia. In cadrul lucrărilor au 
fost abordate diferite aspecte 
legate de respectarea dreptu
rilor omului, între care apli
carea hotărîrilor O.N.U. pri
vitoare la dreptul popoarelor 
aflate sub dominație co
lonială de a dispune de 
ele însele, suprimarea și pe
depsirea crimei de apartheid, 
condamnarea criminalilor de 
război. In acest sens, au fost 
adoptate o serie de rezoluții. 
Comisia a condamnat politica 
de oprimare a popoarelor din 
sudul Africii, dusă de autori
tățile de la Pretoria, Salisbu

mel — șeful protocolului de 
stat, Saad Eddin Sherif — a- 
ghiotantul ad-interim al pre
ședintelui Republicii, Moha
med el Leithy Nassef — am
basador la Ministerul de Ex
terne. Printr-un alt decret pre
zidențial, Mohamed Hafez Is
mail a fost desemnat șef al 
cabinetului republicii, îndepli
nind, în același timp, și func
ția de consilier al președii.*?- 
lui pentru problemele securi
tății naționale.

decembrie 1974, înaintează cu 
o viteză de 20 500 mile (32 900 
km) pe oră. Pînă sîmbătă 
noaptea la ora 0,1 GMT, „Pio- 
neer-11" a parcurs o distanță 
de 298 000 mile. „PioneerTl“ 
și „Pioneer-10" — navă simi
lară lansată în direcția plane
tei Jupiter cu un an în urmă 
— vor efectua măsurători 
complexe ale atmosferei, vor 
executa și vor retransmite fo
tografii ale îndepărtatului as
tru. Specialiștii apreciază că 
nu este exclusă posibilitatea 
ca cele două nave să facă son
daje pentru determinarea 
compoziției planetei Jupiter.

Mureș ; (Divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Cluj ;

18.10 Film serial pentru tine
ret — un nou serial 
științifico-fantastic pen 
tru tineret, intitulat
Tunelul timpului Pri
mul episod — „l^ntU- 
nire cu trecutul" ;

19,00 Vetre folclorice ;
19.20 1 001 de seri ;

19.30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini i

20.10 Avanpremieră ;

20,15 Reportajul săptăminii. 
Chipuri, graiuri, pa
siuni din Moldova no
uă ;

20.30 Film artistic — Loco
tenentul Bullitt — o 
producție S.U.A.;

25.20 Olanda. Reportaj fil
mat de Ilie Ciurescu 
și Sergiu Stejar ■,

22,40 Telejurnal ;

22,50 Duminica sportivă ;
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17.30 Curs de limba franceză
— Lecția a 49-a (relua
re) j

18,00 Telex t

18,05 La ordinea zilei ; 
Azi, județul Suceava ;

18.20 Căminul ;

19,00 Scena. Emisiune de ac

ry și Lisabona și a chemat la 
intensificarea sprijinului acor
dat pe plan internațional lup
tei de eliberare națională din 
aceste teritorii.

Participanții la sesiune au 
acordat o atenție deosebită e- 
xaminării problemelor privind 
realizarea drepturilor econo
mice, sociale și culturale ale 
omului. Intr-o rezoluție, cu un 
amendament prezentat de 
Români- ;i Republica Chile, 
adoptată în unanimitate, se 
relevă importanța primordia
lă a exercitării drepturilor e- 
conomice, sociale și culturale 
pentru realizarea celorlalte 
drepturi ale omului.

♦ Președintele Republicii 
Africa Centrală, generalul 
Jean Bedel Bokassa, a proce
dat, vineri, la o reorganizare 
a guvernului — informează a- 
gențiile TASS și France Presse.

♦ Cîteva mii de muncitori 
și funcționari ai concernului 
vest-german ..Basf Ludwigs
hafen" au luat parte, vineri, 
la mai multe greve de avertis
ment, în sprijinul revendică
rilor privind îmbunătățirea 
condițiilor materiale prezenta
te patronatului de reprezen
tanții sindicatului „I. G. — 
Chemie".

♦ Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, l-a primit 
Pe Henry Kearns, președinte
le Băncii americane de import
export.

*> Potrivit unui comunicat 
publicat, vineri, de Ministerul 
de Externe, guvernul Finlan
dei a hotărît să recunoască 
R P. D. Coreeană.

♦ In capitala etiopiana s-au 
deschis lucrările Congresului 
de constituire a Organizației 
Unității Sindicale Africane, la 
care participă reprezentanți al 
mișcărilor sindicale din nai 
mult de 20 de țări ale con**- 
nentului african, relatează a- 
genția Maghreb Arab Press.

♦ Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, l-a numit pe Hel
mut Sonnefeldt, unul din pr n- 
cipalii săi consilieri economiei, 
în funcția de subsecretar la 
Ministerul de Finanțe, însăr
cinat cu problemele comerțu
lui Est-Vest.

♦ Un bombardier american 
cu reacție a lansat din gre
șeală șase bombe a cîte 250 
kg fiecare în apropierea unui 
orășel situat Ia circa 30 km 
de Las Vegas, statul Nevada 
— a anunțat, vineri, un pur
tător de cuvînt al aviației a- 
mericane.

tualitate și critică tea
trală ;

19,20 1 001 de seri ;

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;

20,05 Ancheta T.V. Abuzul ;

20.50 Roman foileton, Cîntec 
la apusul soarelui. 1 E- 
pisodul IV — „Semă
natul" ;

21,35 Revista literar-artis- 
tică Tv.;

22.30 24 de ore;

22.50 Luminile rampei ;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 18 
grade ; Paring + 10 grade.

Minimele : Petroșani + 2 
grade; Paring zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se va 
răci ușor cu cer variabil. Pe 
alocuri, se vor semnala pre
cipitații slabe sub formă de 
aversă. Vînt slab din secto
rul sudic.
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