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Șl pe șantierul din Lupeni se constată
defecțiuni organizatorice, iată de ce

Se impune intervenția 
fermă a grupului T.C.H.

In ordinea priorităților c’e 
stau în sarcina constructori
lor de locuințe din Lupeni, 
două probleme se află în a- 
ceste zile pe locul întîi: fi
nalizarea, pînă la sfîrșitul lu
nii martie, a blocului J 1, 
cu 56 apartamente, și dema
rarea lucrărilor blocului K3 
cu 20 apartamente, prevăzut 
pentru predare în luna apri
lie a.c. Și într-un caz, și. în 
altul, execuția obiectivelor a 
fost amînată de sosirea cu 
întîrziere a documentații'pr, 
apoi de necesitatea schimbă
rii soluțiilor constructive pre
conizate inițial și, în final, 
de greutățile ivite în asigu- 

ararea tehnico-materială 
șantierului.

Am fost prezenți în mai 
multe zile ale acestei luni pe 
șantier pentru a urmări rit
mul execuției în ambele blo
curi, situate alăturat. De fie
care dată, impresia de an
samblu a fost că echipele 
de constructori muncesc cu 
dăruire, în program de zi-'u- 
mină, iar în cazul operațiilor 
de bază - montajul prefabri
catelor și al cofrajelor me
talice, ca și turnarea betoa-

nelor în structura de rezis
tență - activitatea este or
ganizată pe două schimburi.

Cum, însă,, respectarea 
graficelor deosebit de „strîn- 
s4" impune nu numai elan și 
dorință din partea construc
torilor, ci și un șir de măsuri 
tehnico-organizatorice con
crete, ne vom referi la cîteva 
aspecte întîlnite pe șantier, 
considerate de către cons
tructori ca piedici în buna 
desfășurare a muncii lor.
- Este de netăgăduit efi

ciența unor măsuri organiza
torice luate în ultimul timp 
în scopul impulsionării ritmu
lui de execuție, îmbunătăți
rii în general a condițiilor 
de lucru de care dispun e- 
chipele - a ținut să sublinie
ze șeful celei mai numeroase 
echipe de zidari a șantieru
lui, Nicolae Avram. Să amin
tesc doar că la stația de be
toane a fost pusă în func
țiune cea de-a doua beto-

A. HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi continuă Ia Oasa
de cultură din Petroșani,

Festivalul concurs

de muzică ușoară și poezie

Producții mari, de calitate
Prin îmbunătățirea indicilor 

de preparare, în luna martie, 
preparatorii de la Coroești 
au realizat în proporție de 
119,2 la sută planul produc
ției de cărbune pentru cocs, 
necesar combinatului side
rurgic Galați și în proporție 
de 109,6 la sută planul la 
producția de brichete. La fel 
de importante sînt depășirile 
la recuperarea globală, care

I.M. Vulcan

1814 TONE DE CĂRBUNE 
EXTRASE SUPLIMENTAR

Prin cele 220 de tone ex
trase peste sarcinile planifi
cate în ziua de 17 martie, co
lectivul întreprinderii a ma
jorat plusul acumulat de la 
începutul lunii la 1814 tone. 
Cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat sectoarele : V — 
plus 1 354 de tone, planul 
productivității în cărbune a 
fost depășit cu 760 kg/post 

. și 164 kg/post pe sector; II -

— plus 650 kg/post în căr
bune și plus 226 kg/post pe 
sector.

Vladimir ȘORODOC, 
corespondent

450 kg/post în cărbune
și plus 462 kg/post,
pe sector; I pluș..
877, productivitatea realizată
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a crescut cu 2,8 puncte.
în vederea creșterii extrac

ției de cărbune special s-au 
finalizat două lucrări de ma
re importanță, în urma că
rora se produce șlam special 
la linia a lll-a de flotație și 
separarea circuitului de ape 
în linia I.

Aceste măsuri vor contri
bui la ridicarea calității căr
bunelui preparat la Coroești.

poezia, cu
Atmosfera caracteristică o- 

ricărei competiții artistice, 
sărbătorească, dar încărcată 
de emoții, a fost dominantă 
ieri după-amiază la Casa de 
cultură din Petroșani unde a 
început festivalul de muzică 
ușoară, poezie cu tematică 
minerească, artă plastică și 
foto „Cîntecul adîncului", e- 
diția a Vll-a, manifestare in
tegrată in Festivalul național 
„Cintarea României".

Festivalul „Cîntecul aâîncu- 
lui" s-a deschis prin vernisa-

frumosul

Astăzi despre consumul de piese de schimb

• (Continuare în pag. a 2-a)
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pune consumul ridicat 
piese de schimb, și nici 
seama utilizării intensive

l
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Ce acoperire are consumul exagerat 
dacă producția nu se realizează ?

1977 valoarea pieselor de 
a fost de 10 milioane lei — 
luni ale acestui an — peste

jul expoziției de artă plastică 
și fotografii care oferă pri
vitorului o mare varietate de 
lucrări, realizate intr-o con
cepție și prin mijloace artis
tice personale, dar unitară 
din punct de vedere al sursei 
de inspirații : chipul munci
torului contemporan, realita
tea socialistă a patriei. In 
continuare au avut loc spec- 
tacole-concurs de muzică u- 
șoară și poezie. Pe scenă au 
evoluat Gheorghe Olaru (De
va), Tatiana Stoica (Moinești) 
Liliana Trocan (Țicleni), Vio
rica Ciosu (Moinești), Mihai 
Ozarchievici (Cimpulung Mol
dovenesc), Peter Ignats (Har
ghita), Marin Cibian (Vulcan) 
Alexandru Bițoc (Petroșani), 
Marian Duiculescu (Boldești— 
Prahova), Eugenia lonescu 
(Galați), Njcolae Nițurcă (Fi- 
lipești! de Pădure), Nicolae 
Curcă (Leșu Ursului), loan 
Băcioiu (Motru), Nistor Stă-

T. SPĂTARU

De reținut
• Astăzi, de la ora 17, 

are loc al treilea specta- 
col-concurs de muzică u-

■ șoară și poezie cu tema-
: tică minerească.
i • Gala laureaților ce- 
; lei de a Vll-a ediții a 
• festivaluîui-concurs — ora 
j 20.
i • Juriul concursului es- 
: te prezidat de compozi- 
: torul Florinr Comișel (mu

zică ușoară) Dumitru Dem 
lonașcu, scriitor (poezie); 
losif Teliman, membru al 
U.A.P. (artă plastică 
fote). .«
• In acest an se anun

ță un record de pârtiei 
pare : 40 de soliști 
muzică ușoară ; 54
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ÎMBUNĂTĂȚIRILE 
aduse la tavanul de re
zistență cu grinzi îngropate 
în vatră, la mina Dîlja se 
obține o economie de a- 
proximativ 60 lei la fiecare 
grindă. Alte economii sînt 
înregistrate, de exemplu, 
prin reducerea operațiunii 
de ripare a transportorului 
cu combina de la 4 ore la 
20 de minute, lată un colec
tiv care se remarcă tot mai

• In anul 
consumate 
mele două 
oane lei

schimb 
pe pri-
4 mili-
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în acest an, în care mina 
Aninoasa nu are o situației 
economică prea strălucită, 
bunăoară, valoarea pieselor 
de schimb consumate în pri
mele două luni se ridică la 
aproape jumătate din valoa
rea celor consumate în 1977. 
Respectiv — dacă anul trecut 
valoarea acestor piese era 
de 10.000.000 lei, pe primele 
două luni ale acestui an, va
loarea lor depășește 4.0Q0.000 
lei. Raportînd cifra amintită 
la producția extrasă, crește
rea consumului de piese de 
schimb este și mai evidentă 
— de la 10,05 -leiAonă cît 
era media în 1977 la peste 
25 lei/tonă în lunile ianuarie 
și februarie. De fapt valoarea

pieselor de schimb folosite în 
două luni este doar cu 
500.000 lei mai mică decît 
a celor consumate în întregul 
semestru I 1977, cînd consu
mul pe tona extrasă era de 
8,52 lei.

De ce a crescut atît 
mult consumul de piese
schimb la Aninoasa ? Faptul 
că a crescut mecanizarea ? 
Și în trimestrul IV al anului 
trecut exista aceeași meca
nizare și valoarea pieselor 
de schimb era de 2.523.000 
lei. Vorbind de mecanizare 
putem face o comparație cu 
cea mai mecanizată mină din 
Valea Jiului — Paroșeniul — 
care pe primele două luni a- 
le acestui an a consumat pie-

se de schimb cu 1.200.000 lei 
mai puțin decît Aninoasa. 
Deci, nu pe seama mecani
zării, a complexelor mecani
zate mai bine zis, se poate 

de 
pe 

a 
mașinilor de încărcat, pentru, 
că o mașină de încărcat cu 
siloz, primită în '76, nu a 
funcționat și .este dată dispo
nibilă (nu i se poate asigura 
presiunea de lucru) ; din 5 
mașini de încărqat lateral 
(MIL) două funcționează, una 
este de rezervă și două date 
disponibile (lipsă de front de 
lucru). Doar cele 5 MlP-uri 
au continuitate în lucru. Prin 
urmare, mașinile de în
cărcat nu puteau consuma 
prea multe piese de schimb,

Dorin GHETA

• (Continuare în pag. a 2-a) ț
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poeți amatori (cu aproape 
250 de poezii) ; 32 de 
artiști plastici amatori ; 
16 participant! cu expona
te foto.
• în toate spectacolele 

vor fi prezenți pe scenă 
(prezentatori, recitatori) 
artiștii amatori Maria Za- 
haria. Ion Velica, Mircea 
Bujorescu și formația de 
muzică ușoară „Compact 
G.D.P.", de la Casa de 
cultură din Petroșani.

• Recitalurile sînt susți
nute astăzi de cunoscuții 
interpreți ai muzicii ușoa
re Angela Ciochină 
Rachard Dandel.
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mult pe un teren deose
bit de prețuit : gîndirea teh
nică. (I.M.)

ALIMENTARE CU APA. 
Zona de locuințe între sta
dionul din Aninoasa și ca
lea ferată din Iscroni va 
dispune pînă la finele anu
lui de o nouă alimentare 
cu apă. In acest scop s-a 
realizat trasarea principale
lor lucrări de construcții a- 
ferente, conducta de alimen
tare urmînd să se racor
deze de la magistrala de 
apă a lacului de acumu
lare Valea de Pești. (A.H.)

CROSUL TINERETULUI.
Sub egida „Daciadei" în 

orașele Petroșani, Vulcan și 
Lupeni se va desfășura as
tăzi faza orășenească a 
Crosului tineretului, la care 
vor participa tinerii din 
municipiul nostru (C.l.)

CONSULTAȚII JURIDICE. 
Notariatul de stat din Pe
troșani acordă consultații 
juridice cu caracter de suc
cesiune, înstrăinare, carte 
funciară, urmăriri notariale, 
în fiecare zi între orele 
7-14, iar lunea și vinerea 
și între orele 17-19. (T.Ț.)

AFLAM DE LA MILIȚIE 
că persoanele interesate în 
obținerea certificatului de 
cazier judiciar se pot pre
zenta la Miliția municipiu
lui Petroșani în zilele de 
marți și joi între orele 8-12 
și 17,30-20, avînd asupra lor 
buletinul de identitate și un 
timbru fiscal în valoare de 
20 lei. (D.C.)

J

Eternitatea creației
adevărat aparține cu întrea
ga lui ființă acestui pămint. 

Unul dintre cei nouă, Vir
gil Gheorghiu, a trăit mai 
bine de șapte decenii ; Da
niela Caurea, cea mai ti- 
nără din acest grup tragic, 
abia terminase facultatea. 
Dar care este, In fond, virs- 
ta poeților ? Poeții au nu
mai vîrsta cintecului lor. Ce 
calendar poate măsura virs- 
ta cintecelor ?

Și spunind 
aici poeți, am 

numi cu 
termen 

o ț i cei 
creează, 

pe toți aceia care prin fap
ta! lor, prin efortul lor, ri
dicat la rangul de țel su-

Rindurile de față ar pu
tea să aibă ca subtitlu „o 
recenzie nescrisă", pentru 
că, inițial, intenționam să 
scriu o recenzie la volumul 
,,9 pentru eternitate, 4 mar
tie 1977", apărut la începu
tul acestui an și închinat cu 
pioasă dragoste scriitorilor 
plecați dintre noi in acea 
noapte tragică : A. E. Ba- 
consky, Savin Bratu, Danie
la Caurea, Mihai Gafița, 

Virgil Gheot- 
ghiu, Alexandru 
Ivasiuc, Mihail QnfiUflî* putea nu
Petroveanu, Ve- wwl list Uw obj lilUT acest 
ronica Porum- ■ _____pe t
bacu, Nico- care
lae Ștefănescu. Mi-am dat 
seama însă că nu sint în 
stare să vorbesc — și in fu
gă, și cu imparțialitatea rece prem al vieții, se înalță spre 
a criticului — despre cele 
nouă destine curmate de 
puterile stihinice ale absur
dului. Mai ales că i 
dintre ei, lui A.E. Baconsky 
ii datorez primele rinduri 
tipărite într-o revistă litera
ră de prestigiu. Era pe 
timpul cînd bărbatul acela 
frumos, înconjurat parcă de

zona pură ce, in lipsa altui 
cuvînt, a lost numită poe
zie, Omul este singura fiin- 

unuia ță care se poate depăși pe 
sine, iși poate învinge des
tinul, se poate sustrage ui
tării, Iar singurul mijloc de 
a dăinui este lapta. Dacă 
pină la această dată nu 
s-a construit incă un vehicul 

un nimb de torță și incre- care să zboare cu o viteză 
dere, emanații ale unor 
misterioase arderi interioare 
scria : „Prin tot ce am a- 
parțin acestui pămint". 
Pentru că poetul, creatorul

apropiată de cea a luminii,

Corneliu RADULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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economică

r 'Acționînd în direcția mo
bilizării întregului potențial 
de muncă feminin din unită
țile economice ale Văii Jiu
lui la realizarea sarcinilor de 
producție, comitetele munici
pal, orășenești și comunale, 
comisiile de femei din între
prinderi și instituții, sub di
recta îndrumare a organiza
țiilor de partid, au contribuit 
la realizarea pe anul trecut 
a principalilor indicatori ai 
planului economic în profil 
teritorial, înregistrîndu-se o 
producție suplimentară de 
80 milioane lei, obținută în ■ 
întregime pe seama crește
rii productivității muncii.

Cele peste 12 500 de femei 
încadrate în muncă, repre- 
zențind în medie 25 la sută 
din întregul personal munci
tor, își desfășoară activitatea 
în industrie, comerț, unități 
prestatoare de servicii, co
operație meșteșugărească, 
în învâțămînt și sănătate.’

Conferința municipală a 
femeilor a evidențiat preocu
pările privind încadrarea în 
muncă a unui număr cît 
mai mare de femei, deziderat 
ce va fi atins, prin darea în 
folosință a noilor obiective 
economice planificate a 
construi, unități ce vor 
gura peste 6 OOO de noi lo
curi de muncă, în special 
pentru femei.

Avînd in vedere această 
perspectivă, delegatele la 
conferință au analizat noi 
posibilități de atragere a 
unui număr cît mai mare de 
femei în acțiunea de comple
tare a studiilor viitoarelor 
muncitoare, astfel îneît mo
mentul punerii în funcțiune a 
noilor obiective economice, 
să ne găsească pregătiți. Li
nul din obiectivele care vor 
intra în funcțiune în cursul 
acestui an este fabrica de 
tricotaje d n Petroșani. Pen
tru completarea efectivului 
de femei ce vor lucra în a- 
ceas'ă unitate, delegata Cor
nelia 
cii, a 
lunile 
femei 
meseriile de tricoter

se 
asi-

lloiu, directoarea fabri- 
propus recrutarea în 
următoare a 225 de 
spre a fi calificate în 

si con-
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studențească
■

• începînd de luni, din
inițiativa Consiliului
U.A.S.C. va fi declanșată 
o amplă activitate la ca
re vor participa toți stu
denții, sub genericul : 
„Acțiunea de primăvară 
— muncă patriotică". Au 
fost alese ca obiective 
platforma noului atelier 
de producție al institutului 
și spațiile din jurul cămi
nelor studențești.
• La Clubul - cultural 

studențesc a fost instalat 
noul metodist: loan Dan 
Bălan. îi urăm succes 
cît mai multe acțiuni 
„priză" la studenți I
• Studentul Gheorghe 

Popa, șeful cercului foto, 
împreună cu colaboratorii 
săi, a vernisat în holul 
mare al I.M.P. o intere
santă expoziție de foto-ca- 
ricatură. Expoziția sur
prinde aspecte pozitive și 
negative din atmosfera 
camerelor căminului 3. 
„Subiecții" negativi s-au 
privit, au meditat, iar co
mitetul de cămin a tras... 
concluzii I
• După o lungă pe

rioadă de absență, a fost 
readusă pe locul ce-l me
rita gazeta de perete 
„Flash" a Facultății de 
mașini și instalații minie
re. „Flash"-ul și redacția 
sa au promis că-și vor fa
ce în mod ritmic și conș
tiincios datoria.

Ștefan COSTEA
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fecționer. O altă preocupare 
a comitetelor și comisiilor de . 
femei, relevate de delegatele 
Erna Farcaș, Maria Mihuț, 
Aurelia Filip, Ghizela luga, 
vizează întărirea disciplinei 
la locul de muncă, creșterea

Pe marginea 
conferinței 
municipale 

a femeilor
răspunderii față de calita
tea lucrărilor, contribuția fe
meilor la realizarea de eco
nomii la energia electrică, *
metal, folosirea cu maximum •
de randament a mașinilor și 
Utilajelor.

Nu putem face desigur o 
delimitare, și conferința a 
subliniat pregnant acest lu
cru, între femeia ca om al 
muncii, și femeia mamă și 
soție. Delegatele Silvia Bă- 
nacu, Maria Dumitraș, Ma
ria Săvușcă, de altfel toate 
participantele la dezbateri, 
au evidențiat aportul femei-

lor din municipiul nostru la 
creșterea natalității și 
carea copiilor în spiritul 
gostei față de muncă, 
de patrie și partid.

Conferința a jalonat, 
asemenea, noi căi de întări
re a educației tinerelor fefe, 
a familiilor tinere, a tineretu
lui în general, a - femeilor 
casnice din cartiere în direc
ția respectării legiifor și 
combaterii manifestărilor mis
tice.

Conferința a propus orga
nizarea Unor' schimburi de ex
periență plivind generaliza
rea inițiativelor avansate în 
producție, organizarea unor 

•concursuri profesionale, o 
reconsiderare a cursului școa
la mamei, care trebuie 
se axeze mai mult pe 
carea tinerei generații, 
țroducerea unor forme ..., 
derne de comerț, precum și 
inițierea unor vaste acțiuni 
de muncă patriotică, pentru 
înfrumusețarea tuturor loca
lităților municipiului, insis- 
tîndu-se în acest sens dsupra 

îmbunătățirii muncii comis ilor 
de femei din cartiere.

Maria PREDOȘANU

Ce acoperire
• (Urmare din pag. I)

a

de altfel nici, combina de 
înaintări în cărbune adusă 
din reparații capitale de la 
I.U.M.P. și care, de cînd 
fost introdusă în subteran nu
a putut fi pusă in funcțiune.

Exemplele ar putea conti
nua cu cele două cărucioare 
de perforat care de mai bi
ne de 6 luni nu funcționea
ză — nu au front de lucru 
decît din luna aprilie pentru 
unul, iar pentru celălalt din 
luna iulie. Dar să ne oprim 
aici cu exemplele de utilaje 
și instalai!. care nu puteau, 
și o bună parte nu pot, con
suma piesele de schimb nici 
acum pentru simplul motiv că 
nu funcționează. Atunci ? O 
primă explicație ne-o dă con
tabilul șef al întreprinderii, 
Milică Bora : „Cred că, în 
cea mai mare parte, acest 
consum> ridicat de piese de 
schimb se datorește neres- 
pectării programelor de re
vizii și reparații și probabil 
calității slabe a acestor lu
crări. E drept, nu sînt spe
cialist în domeniu, dar altă 
explicație nu văd din moment 
ce tot ceea ce se comandă, 
se aduce și se consumă — nu

edu- 
dra- 
față

de

sâ 
edu- 

in- 
mo-

Eternitatea creației
mar mulți nici nu știm unde 
anume — dar ei continuă 
să lie prezenți in amintirea, 
în faptele și cîntecele noas
tre, numele lor au devenit 
simboluri și drapele. Ase
meni lor, creatorii de fru
mos rămîn să dăinuie prin 
ceea ce a rodit mintea și 
sufletul lor, și vor continua 
să existe otita timp cit cin- 
tecul lor — fie el întrupat 
în cuvinte, sunete, culori sau 
forme — se va păstra viu. 

Intorcindu-ne la cei nouă 
scriitori dispăruți, putem 
spune că nu știm astăzi cu 
siguranță absolută pe care 
dintre ei posteritatea îl va 
considera cel mai de seamă 
dar putem repeta ceea ce 
poetul iugoslav Vasko Popa, 
vechi admirator al culturii 
românești, sintetiza intr-un 
vers : „Aici n-o să-i găsim. 
Ei se află în cîntecele lor".

(Urmare din pag 1)

DOUĂ SĂBII NU ÎNCAP 
ÎN ACEEAȘI TEACĂ

astfel ca posibilii săi pasa
geri să facă un salt peste 
timp, asemeni voinicului din 
acel extraordinar și tainic 
basm românesc, să parcur
gă așa cum spunea Emî- 
nescu (ce nu cunoștea teo
ria relativității fiindcă Eins
tein abia se născuse), căi 
de mii de ani în tot atîtea 
clipe în schimb, prin munca 
lui modestă, și stator
nică, omul și-a cucerit 
de mii de ani dreptul de a 
dăinui și după ce, ca ființă 
a incetat să mai fie. Atîta 
timp cît trăiește în memoria 
celorlalți, otita timp cît ce
ea ce a creat continuă să 
folosească ori sâ incinte, el 
există. întemeietorii acestei 
țări, marii noștri oameni și 
voievozi au trecut de seco
le sub iarbă — despre cei

revelatoare
nică (Constanța), Gabriela 
Tănase (Tîrgu Ocna), Ion Ghi- 
nea (Rovinari), Silviu Baban 
(Vulcan), Victoria Pascu (Bol
dești Scâeri), Valeria Man 
(Cluj), Maria Schiller (Petro
șani), Elena Hănțășteanu (Le
nea), Janet a Joca (Lupeni).

are consumul exagerat ?
avem stocuri depășite la pie
se de schimb — și în condi
țiile în care producția extra
să este sub sarcinile planifi
cate”.

Un argument în favoarea 
părerii exprimată de conta
bilul șef : în anul trecut și 
în primele două luni ale a- 
cestui an s-au consumat peș
te 22 300 rulmenți pentru va- 
gonete (20 000 în '77 și 
2 320 în ianuarie și februarie 
’78). Adică, fiecărui vagonet 
din inventarul minei i-a fost 
schimbat o dată fiecare rul
ment, iar la încă 400 pentru 
a doua oară le-a fost schim
bată toată garnitura. Cu țoa
le acestea zilnic, în mede 
40 de vagonete sînt scoase 
din Circuit, defecte.

Președintele consiliului oa
menilor muncii, Ion Albescu, 
ne spunea : „Pe lîrigă slabă 
calitate a unor piese de 
schimb — în decurs de un an 
am schimbat peste 100 de 
turbine la transportoare din 
cauza unei garnituri.de et.an- 
șare — o vină, în consumul 
ridicat de piese de schimb, o 
au cei ce trebuie să asigure 
întreținerea corespunzătoare a 
utilajelor și nu o fac întot-

deauna, cei care trebuie să 
execute intervenții preventive 
și nu atunci cînd utilajele 
cad, cei care trebuie să asi
gure încărca ea utilajelor la 
capacitatea lor și nu să le 
lase să funcționeze ore în șir 
în gol, ceea ce înseamnă u- 
zură și consum inutil de ener
gie. Un altfel de exemplu — 
întîrzierea unei lucrări de 
pregătiri ne-a obligat să fo
losim la evacuarea produc
ției dintr-Un abataj 8 -trans
portoare. E lesne de închi
puit cam ce revizie și cam 
cîte piese de schimb erau ne
cesare perltru bună lor func
ționare. Cînd lucrarea a fost 
realizată (luna februarie) din 
8 transportoare a rămas doar 
unul singur. In șfîrșit, impor
tant este să stăvilim odată 
consumul acesta ridicat de 
piese de schimb și aceasta 
tot noi, oamenii minei, trebu
ie să o facem, acționînd cu 
fărmitate, cu hotărîfe și o vom 
face cît mai grabnic".

Așteptăm cu nerăbdare să 
consemnăm rezultatele aces
tui angajament — reducerea 
grabnică a consumului de 
piese de schimb.

Varietatea vocală și interpre
tativă a soliștilor care-și cau
tă originalitatea, melodiile— 
multe, cunoscute șlagăre ro- 
mâneșt — cîntate cu sinceri
tate și trăire sufletească, al
ternanța poeziilor cu muzica 
au fost elementele compo
nente ale unor adevărate re
citaluri urmărite cu pasiune 
de spectatori sensibili, cunos
cători și iubitori ai muzicii u- 
șoare românești. Succesiunea 
soliștilor amatori care se 
străduiesc, prin muncă înde
lungată, să-și formeze vocea 
și un stil interpretativ te în
deamnă să reflectezi la tineri 
și acest fenomen artistic care 
se cheamă muzică ușoră, mu
zică tinerească, fie prin ritm, 
fie prin lirism. Toți cei care 
au cîntat muncesc în între
prinderi miniere, la schelele 
de extracție petrolieră, în 
geologie sau energie electri
că. Lor, nu numai că le pla
ce muzica, ci trec in etapa 
creării, interpretării ei, atitu
dine cu adinei sensuri de 
modelare a personalității, de 
educație. Festivalul-concurs 
„Cintecul adîncului" are du
bla calitate de a da tinerilor 
posibilitatea afirmării in lar
ga mișcare artistică de ama
tori și de a prilejui publicului 
din Valea Jiului un contact 
revelator cu muzica ușoară, 
cu arta.

O impresie deosebită a 
produs-o micuța Amalia Hu- 
szerl, din Aninoasa, care a 
interpretat compoziția lui 
Ștefan Rolduț, „O floare pen
tru tatăl meu, minerul";

Dar emoțiile și atmosfera 
de așteptare a „celor mai 
buni” continuă și astăzi in 
sala de spectacole a Casei 
de cultură din Petroșani.

••••••••••*•••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Se impune
• (Urmare din pag. I)

nieră. Trebuie spus însă că 
în condițiile în care volumul 
de beton și mortar necesar 
pentru un număr mare de 
echipe care lucrează la fi
nisări interioare și la fațadă 
în primul bloc - concomitent 
cu turnarea betonului în pe
reți la cei de-al doilea -, 
capacitatea stației din Lupeni 
este mult prea mică. Deși s-a 
făcut caz nu odată în ulti
mii ani de acest punct în
gust al șantierului nostru, și 
anul acesta, cu sarcini cres
cute, ne găsește în situația 
că grupul și trustul căruia îi 
aparținem n-au rezolvat 
încă nimic pentru extinde
rea și modernizarea capa
cităților menite să asigure 
materia primă necesară șan
tierului. E adevărat că
mim ajutorul stației de be
toane din Vulcan
numai pentru că pe șantierul 
lor execuția stagnează), dar 
sub aspect calitativ sau al o- 
perafivității, capacitatea re
dusă de preparare a betoa-

pri-

(aceasta

nelor se soldează cu pier
deri de producție. Aii am 
primit mortarul l_a ora 9,30. 
Ce.............................
ta 
de 
ma 
bri 
lucra pînă la ora aceea.

In data de 12 martie, struc
tura de rezistență a blocului 
J din Lupeni a fost termi
nată, montțndu-se ultimele 
planșee deasupra ultimului e- 
taj. Era firesc ca echipa de 
montaj a cofrajelor metalice 
în care se toarnă betonul 
pentru pereți, să înceapă ime
diat aceeași operație la blo
cul următor. „Echipa noastră 
și șantierul : s-au pregătit să 
înceapă montajul - ne-a 
declarat șeful echipei de 
montori, Ion Mânărâzan. Am 
amenajat în acest scop ram
pe suplimentare pentru des
cărcarea planșeelor ce vor 
veni peste subsolul blocului 
K 3. A fost, de asemenea, 
montată cea de a doua ma 
cara pentru manevrarea pre-

pierdere înseamnă aceas- 
pentru șantier este ușor 
calculat dacă ținem sea
că cei doisprezece mem- 
ai echipei nu au avut ce

fabricatelor și cofrajelor. Ce 
folos însă dacă, azi (14 mar
tie - n.n.j, din pricina unor 
defecțiuni la macara, mon
tajul a stagnat, echipa noas
tră ocupîndu-se de operații 
auxiliare in loc să efectueze 
operații de bază, de înaltă 
productivitate, care condi
ționează în mare măsură rit
mul execuției".

Am aflat cu acest prilej de 
la șeful șantierului din Lu
peni, Otto Corceani, că, spre 
deosebire de șantier, care 
își desfășoară activitatea pe 
două schimburi, stația de u- 
tilaj și transport a grupului 
nu intervine în cazul defec
țiunilor ce apar pe utilajele 
închiriate șantierelor decît 
într-un smgur schimb, de zi. 
Datorită acestui fapt, 
tru înlăturarea unei
țiuni la axul de rotire al ma- 
carțjlei, apărută în ziua pre
cedentă în jurul orei 20, echi
pa de intervenții a sosit în 
ziua următoare. Nu numai 
atît, dar promisiunea că de
fecțiunea va fi remediată pl

pen- 
defec-

nă la ora 11 nu era onora
tă nici la ora 14, cînd ne-am 
aflat pe șantier. In plus, 
poligonul din Livezeni, deși 
solicitat încă de dimineață 
să asigure prefabricate pen
tru ca montajul să înceapă 
imediat după punerea în 
funcțiune a macaralei, nu tri
misese pînă la acea oră nici 
un planșeu.

Desigur, nu putem relata 
toate, neajunsurile care frî- 
nează în măsură mai mare 
sau mai mică activitatea 
constructorilor din Lupeni. 
înlăturarea lor, a celor de 
natură organizatorică în pri
mul rînd, fie că se referă, 
așa cum le-am prezentat, la 
operativitate 
materială a 
constructori, 
funcționarea
maximi q utilajelor din șan
tiere - constituie tot atîtea 
căi de creștere a productivi
tății muncii, de intensificare 
a ritmului de execuție pentru 
predarea la termenele sca
dente a obiectivelor.

in asigurarea 
formațiilor de 
fie că vizează 

ia parametri

înțeleaptă zicală, mai 
ales cînd e vorba de con
sumul de alcool și de 
conducerea mașinii. Am 
abordat această temă, în 
fiecare dintre rubricile 
noastre, ba sfă- 
tuindu-i pe șoferi, ba 
citîhd exemple pe ca
re să nu le urmeze. De
geaba. Acum- o spunem 
deschis „două săbii nu în
cap în aceeași teacă, fra
ților". Ori cu șprițul, ori' 
cu volanul mașinii. 
Cu admîndouă nu se 
poate. Cei mai mulți 
își văd de treabă și 
urcă limpezi la 'volan. Li
nii însă , renunță la permis 
— la început pentru timp 

Imai puțin, apoi de tot — 
de dragul șprițului. Cine 
sînt ? Caraiman Marin din 
Petroșani, Sicoi Sorin Lau- 
rențiu din Iscroni, Puiu 
Virgil și Bucă Teodor din 
Petroșani ca și Fermeșan 
Vasile și Chiriac Vasile — 
ambii șoferi profesioniști. 
Acum stau pe dreapta și 
contemplă chitanța de 500 
lei. Nu se putea și fără...?

CE Tl-E Șl CU 
PRIORITATEA ASTA!

Ce-i aceea prioritate, 
știu și copiii din primele 
clase. Pare curios că unii 
conducători auto uită sau 
nu respectă prioritatea, 
deși știu la ce pericol se 
expun. Așa a procedat. 
conducătorul auto Istrătes- 
cu loan din Petroșani în... 
13 martie, în plină zi .la 
intersecția DN 66 A cu 
DN 66. Semnul „Cedează 
trecerea" nu i-a spus ni
mic și a intrat orbește în 
intersecție unde s-a izbit 
de o basculantă ce 
circula reglementar. Ava
rierea mașinii, amendă și 
permisul suspendat pe 
două luni. Cam mult pen
tru un moment de impru
dență.

UNDE I RESPECTUL FATA 
DE TOVARĂȘUL DE 

DRUM?

Nimic nu-i mqi frumos, 
cînd ești la drum, decît 
respectul reciproc dintre 
oamenii de la volan. A- 
cest respect este cu atît 
mai necesar pe timp de 
noapte, cînd pentru secu
ritatea traficului trebuie 
folosite corect luminile. U- | 
nii însă, se gîndesc doar I 
la ei, orbindu-i cu farurile * 
pe cei ce-i întîlnesc în I 
cale. în ultima instanță I 
este vorba de lipsă de. I 
respect, de lipsă de bun | 
simț, de un egoism îngust, i 
Așa a procedat Velea I 
Constantin din Vulcan și 
Văgăun Radu din Uricani 
în seara zilei de 12 mar
tie. V-qți gîndit, măcar o 
clipă, ce s-a întîmplat cu 
mașinile pe ai căror șo- I 
feri i-ați orbit, tovarășei 
Velea și Văgăun ? Nu, . 
desigur. Dqr să știți, pu- | 
teau ajunge și în șanț, se | 
puteau accidenta din cau- ■ 
za iresponsabilității și e- | 
goismului de care ați dat • 
dovadă. Nu s-a întîmplat I 
din fericire nimic în afară I 
de faptul că v-ați etiche-1 
tat singuri. |

DE CE S-OR Fl I 
CONSTRUIT REFUGIILE? I

S-au investit sume mari I 
de bani pentru amenaja- ' 
rea unor refugii în stațiile I 
de autobuze. La ce bun ? | 
Șoferii opresc autobuzele ■ 
tot în drum încurcînd cir- I 
cuiația. Și asta nu se în- * 

tîmplă doar într-o stație— I 
două, ci cît ține Valea. I 
Nu vă gîndiți, tovarăși I 
șoferi, că puteți fi și san- | 
cționați pentru... lenea de ■ 
care dați- dovadă nein- I 
trînd în refugii ? Pentru 
că, s-o spunem deschis, I 
lene se numește și nu alt- ■ 
fel. Cum opriți în drum, I 
în refugii nu se poate? I

garnituri.de
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Istoria poporului român în 
etapele și vicisitudinile celor 
aproape două milenii este 
aparent mal obscură și „e- 
nigmatică" într-o perioadă de 
2-3 sau chiar 4 veacuri 
(Vll-X) cînd romanitatea car- 
pato-dunăreană și balcanică 
și-a dus existența în forme 
latente, mai izolate, în cadrul 
unei vieți agrare mai sărăcă
cioase, în condiții modeste și 
mult restînse față de proporți
ile și stilul grandios al acti
vității economice, a producției 
și circulației, a construcțiilor 
cu întreaga viață social-po- 
litică din perioada provin-

Prof. dr. doc. 1.1. RUSSU 
membru corespondent al 

Academiei de Științe Sociale 
și Politice

tească ce a prevalat în tot 
cursul evului mediu) ale unei 
vaste comunități etno-lingvis- 
tice unitare cultural și ling
vistice cum erau „Romanii" 
din zona carpato-balcanică, 
adică tracii și geto-dâcii ro
manizați și amestecați cu 
multi illyri.

Pentru cunoașterea cît mai 
corectă a structurilor sociale 
și a cadrului economic al e- 
pocii, mijlocul documentar

r7u

a

Aniversarea creării 
primului stat dac 

centralizat 
și independent

cel mai potrivit și elocvent 
este limba română, lexicul ei 
în ansamblu, stratificarea le
xicală, sintaxa și succesiunea 
cronologică a cuvintelor-no-

cială a Daciei și Moesiei. în
cetarea stăpînirii romane în 
stingă și în dreapta Dunării 
de Jos a fost urmată de ocu
pația unor stăpîni „barbari" 
migratori care ușor au putut țiuni, care au dovedit că po

porul român are o vechime 
și stabilitate în teritoriile și 
„vetrele" sale de formare, o 
deplină continuitate a ocupa
țiilor în așezări, un caracter 
eminamente sedentar, prin a- 
gricultura (cu creșterea vite
lor) și meșteșugurile casnice 
rurale, exploatarea unor me- : 
tale și minerale din subsol, 
metalurgia și alte ramuri „in
dustriale" mai mici. Civiliza
ția populară românească s-a 
fundamentat și dezvoltat pe 
viguroasa temelie daco-tra- 
co-romană, cu terminologie 
proprie străveche, .ereditară, 
atît în Dacia carpatică și 
danubiană, cît și la românii 
din sudul Dunării (românii 
balcanici), ramuri ale acelu

să domineze o pătură roma
nică prevalent rusticală (a- 
grară, crescători de vite, 
meșteșugari sătești). Atare 
populație rurală e firesc să 
nu fi putut continua viața în 
forme urbane între zidurile 
vechilor orașe, trecînd printr- 
o lungă perioadă de criză și 
ajungînd treptat la rusticita
tea exclusivă și recesiune.

Aspectul principal în feno
menul social-istoric al exis
tenței populației romanice-ro- 
mâne în tot sud-estul euro
pean supus romanizării era 
tocmai lupta dîrză pentru 
salvarea identității sale, a 
limbii latino-romanice și a u- 
nor modeste forme juridice 
și politice fragmentate (în pri
mul rînd străvechea obște să-

iași popor romanic-românesc 
unitar prin limbă, nume so- 
cial-etnic, conștiință, credință 
și cultură materială, — cali
tăți ce le-au dat forța de re
zistentă în fața puternicelor 
valuri de invadatori,, pătrun
și izolat sau masiv în spațiul 
traco-romano-românesc. Po
pulațiile migratoare pătrunse 
și stabilite aici au avut con
tacte directe și îndelungate 
influențe reciproce (culturale 
politice și lingvistice) cu ro
mânii, Cel mai important a- 
sepienea grup migrator pă
truns în spațiul romanic din 
sud-estul Europei au fost sla
vii (slavii sud-estici), vorbind 
o limbă de tip sîrbesc și bul
găresc, din care româna a 
primit multe elemente lexi
cale și morfologice, ca și to
ponime și antroponime. Nici 
alte popoare migratoare nu 
au trecut fără să lase urme 
în limba și mai ales toponi
mia românească (Cumanii, 
Pecenegii ș.a.), iar unii s-au 
stabilit . în. acest spațiu jucînd 
un rol istoric de prim rang, 
în contacte îndelungate cu 
românii, influențîndu-se reci
proc în mod substanțial, cum 
au fost ungurii (maghiarii).

Romanicii-români au dus în 
întreg vechiul spațiu romanic 
din sud-estul european înde
lungate lupte de rezistență 
cu popoarele migratoare, sta
bilite vremelnic sau definitiv 
în acest spațiu. Rezistența ro- 
mânimii în condiții politico- 
militare și economice atît de 
vitrege a dus la regruparea 
și renașterea ei în formații 
statale la început mici, apoi 
mărite, la mijlocul evului me
diu, renășcînd prin forța et
nică, vitalitatea și . unitatea 
social-culturală și lingvistică 
a fondului traco-dacic roma
nizat.

De Tțî, 
dE Colo.

SPUNE-MI „TU" !
Locuitorii orașului finlan

dez Lieks din provincia Poh- 
joîs-Karjala, începînd de la 
Anul nou, se adresează, unul 
altuia la persoana a ll-a sin
gular. Inițiativa aparține mu
nicipalității, care speră că, 
în acest fel, contactele dintre 
oameni vor fi mai firești și 
mai nestingherite.

REZERVAȚIE DE PLANTE 
MEDICINALE

Regiunile muntoase din 
nordul statului indian Uttar- 
Pradesh au fost declarate, 
recent, rezervații naturale. 
Măsura a fost luată în scopul 
de a proteja prețioasele 
plante medicinale care se în- 
fîlnesc aici în cîteva zeci de 
soiuri. Ele constituie compo
nente importante ale prepa
ratelor medicamentoase.

POLUAREA Șl
La două clinici ale Insti

tutului de medicină din De
brețin, precum și în cadrul 
unui institut de cercetări ști
ințifice s-au desfășurat 
cercetări legate de urmări
le poluării atmosferice. în 
cadrul acestora s-a efectuat 
o analiză a compoziției pă
rului oamenilor, constatîn- 
du-se că acesta conține can
tități relativ mari de sulf și 
de calciu. în timpul expe
riențelor au-fost cercetate si 
fire de păr luate de la bol
navi internați în clinicile 
respective, inclusiv de la bol
navi care au făcut infarct 
de miocard. Cercetările de 
laborator au dus la rezul
tate cu totul neașteptate. 
Astfel, prin analize foarte 
precise s-a stabilit că pă
ru) bolnavilor care suferise-

DE GUSTIBUS...
Gusturile nu se discută... 

De adevărul acestei expresii 
nu ne îndoim mai ales cînd 
este vorba de o specialitate 
culinară cameruneză foarte 
apreciată, pregătită din... lă
custe. în acest sezon, la Ya
ounde, capitala Camerunului, 
de la căderea serii și pînă 
noaptea tîrziu în jurul lumi
nilor de pe străzi mișună co
piii cu saci din plastic, prin- 
zînd lăcuste. Lăcustele apar 
totdeauna în jurul luminii 
înainte de sosirea sezonului 
secetos. Ele sînt apoi vîndute 
celor amatori de mîncăruri 
alese...

CU BICICLETA PE 
KILIMANJARO

Japonezul Motomitzu Ike- 
mofo va încerca să escalade
ze cel mai înalt vîrf muntos 
din Africa cu... biclicleta. El 
va incepe escaladarea celor 
5 895 m la jumătatea lui fe
bruarie și speră să ajungă 
în vîrf după patru zile de la 
începerea temerarei încer
cări. Pînă acum, Ikemoto a 
tranversat cu bicicleta insu
lele arhipelagului japonez și 
a făcut înconjurul lumii. In 
patru ani el a reușit să tra
verseze 47 de țări ale lumii.

PÂRUL UMAN
ră un infarct conține mult 
mai puțin calciu decît pă
rul oamenilor cu inima sănă
toasă. Firele de păr preluate 
de la 79 de bărbați sănă
toși au conținut 0,26 la 
sută calciu, iar cele prelu
ate de la 60 bolnavi de in
farct au conținut doar 0,09 
la sută calciu.

Dacă se ia în considerare 
faptul că, în medie, părul 
la oameni crește cu 0,1 mi
limetri pe zi, se ajunge la 
concluzia că lipsa de caciu 
în păr s-a manifestat la 
persoanele care au făcut in
farct cu mult înainte ca a- 
cesta să se fi produs. De 
aici a rezultat concluzia că 
pe baza analizei părului se 
poate stabili dacă un om 
este predispus sau nu să 
facă infarct într-un viitor 
relativ apropiat.
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scria în „In-
Bucureștiului" : 

a făcut să se

Poemele 
luminiiUn frumos spectacol de poezie

0xg

Un spectacol de poezie 
susținut în întregime de un 
actor de valoarea lui Silviu 
Stănculescu, reprezintă, fără 
îndoială, un punct de atrac
ție pentru toți iubitorii de 
frumos. Și, într-adevăr, spec
tacolul „Poemele luminii", pre
zentat de Teatrul de comedie 
în cadrul celei de-a doua e- 
diții a Festivalului național 
„Cîntarea României", se 
bucură de un binemeritat 
succes.

Cu talentul și cu farmecul 
său deosebit. Silviu Stăncu
lescu își încîntă și își cuce-

rește publicul. 
Programul său 
e deosepit de 
variat și de a- 
trăgâtor cuprin- 
zînd versuri a- 
le celor mai de 
seamă poeți 
români, de la 
Eminescu, Ar- 
ghezi, Blaga 
sau Minulescu, 
pînă la Nicolae 
Lcrbiș, G e a 
Dumitrescu sau 
Marin Sores-

cu. Interpretul rostește cu 
căldură și sensibilitate ver
suri de dragoste, capătă haz 
și strălucire ironică în fabule 
sau parodii, e sincer și pa
sionat în poeziile patriotice, 
profund și reflexiv în cele fi
lozofice. „Un dialog spiritual, 
inteligent, purtat în tonali
tăți variate, în care umorul 
se învecinează cu meditația 
gravă, angajarea politică se 
exprimă în modul unei confe
siuni simple, intime, vibrația 
patetică intervenind pe 
locuri cu adîncimi în cheie
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Rapsodie de iarnă în Parîrg. lată cadrul de care au beneficiat duminica tre- 
cută participanții Ia Cupa . .-agul roșu". Foto: I. LICIU

Pastile
în această săptămână, un grup de 

denți a organizat la cabana „Brădet" 
dezbatere pe tema: 
codului asupra organismului". în 
discuțiilor s-au consumat băuturi... 
toare. (C. ST.)

—■ Pînă unde mergeți, întreabă 
rea vrînd să știe ce fel de bilet să-i dea u- 
nui pasager.

— Pînă la mătușa, răspunde acesta can
did.

— închipuie-ți, ieri i-am dus altă cerere și 
nu mi-a mai spus „Vino mîine".

i— Cred și eu, azi e duminică...
Intr-una din stațiile Petrilei, un tînăr foar

te nervos este interpelat de cineva.
— Unde vreți să mergeți, de vă grăbiți 

așa ?
— La Aeroport, răspunde sec acesta.
— O, dar nu e nici o grabă, oricum i 

acolo tot nu pleacă nici un avion.

Epigramă
LA ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI

De ziua căsniciei n-au uitat,
Cum n-or să uite poate nici în veci... 
Ea i-a luat un pardesiu plușat 
El „i-a luat"... o sută, pentru meci.

Mircec ANDRAȘ

stu-
---------- o 

„Efectul nociv al al- 
timpul 
răcori-

taxatoa-

de

Fabulă
Cucul

și papagalul
Pe cuc I-a certat papagalul ;
— Ești atît de plictisitor, 
Incit îmi vine să mor 
cind îți aud
de dimineață și pînă seara 
același cintec, 
mlnca-l-ar cioata I 
Aici e buclucu' —
nu știi decit două cuvinte :
cu-cu, cu-cu I
Aș putea să-ți servesc
drept model
eu, care, cu accent fidel,
pot să imit
orice cuvint pe care-l aud
in lume rostit.
Mă rog, ce-ai vrea să-ți reproduc ? 
l-a răspuns modestul cuc :
— Desigur, n-am la vorbă har,
însă acest vocabular
pe care-l folosesc mereu
este al meu.

Nicolae POP

fermecător cadru 
alcătuit din sculpturi 
ale lui George Apos- 
evocă peisajul și ar-

majoră" după cum se arăta 
în cronica din „Contempora
nul". Iar criticul Traian Șel- 
maru, sub titlul „Un exemplar 
recital poetic", 
formația 
„Stănculescu
perinde prin fața noastră un 
întreg peisaj poetic. Fără nici 
un artificiu, în obișnuit costum 
de stradă, el a recitat peste 
treizeci de poezii. Succesiu
nea lor, aparent întîmplătoa- 
re, a ferit, prin diversitate, 
recitalul de monotonie în așa 
măsură încît, la sfîrșit, aplau
zele l-au silit să dea un su
pliment, cum se întîmplă la 
concertele soliștilor muzicali".

Spectacolul se desfășoară 
într-un 
plastic 
în lemn 
tu. Ele
hitectura veche românească, 
spiritualitatea artei româneș
ti, lumina specifică a patriei, 
o lume de vis, de adevăr și 
de poezie, în care imaginea 
vizuală se contopește cu mu
zica versurilor rostite de Sil
viu Stănculescu. J'

în cadrul „Săptămînii Tea
trului de comedie în Valea 
Jiului", acest spectacol va fi 
prezentat la Casa de cultură 
din Petroșani (luni, ora 18 și 
marți, ora 16), în aula Insti
tutului de mine (miercuri, o- 
ra 18), la Casa de cultură 
din Deva (joi, ora 17), la clu
bul sindicatelor din Vulcan 
(vineri, ora 17) și la Casa de 
cultură din Uricani (sîmbătă, 
ora 13).

i

I

I I
■ I I 
I 
I 
I
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DIALOGURI1
în vizită

Gazda : Vă rog, mai 
serviți I

Invitatul: Mulțumesc, am 
servit patru, ajunge.

Gazda : De fapt au fost 
cinci, dar nu-i nimic... da
că vă plac, poftiți I

I
La petrecere, între doi 
vecini

Ea : 
dati ?

El :
dacă...

de masă
Totuși, cîți ani îmi .

Rămîn destui, chiar 
vă iau din ei I

La dispensar
Pacientul: Tovarășe

doctor, am venit să-mi 
mai prescrieți o rețetă. 
Am terminat medicamen
tele.

Doctorul: Păi cum ? Am 
spus o tabletă înainte de 
culcare. Ajungeau pentru 
două săptămîni și 
trecut decît una.

Pacientul; Păi, eu 
luat două pe zi că 
culc și după-masa I

între peștișori
— Iar se-ntunecă 

țioare. Cum mai 
timpul I

~ 0°, și
seama cum
somnul I

n-a

am 
mă

fră- 
trece

nici nu-ți dai 
te prinde...

Mircea MUNTEANU

II II I I I I 1 #■

I.
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Viata în țara noastră 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al RM, Willi Stoph

Sîmbătă dimineața a so
sit în Capitală tovarășul 
Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, care, la invitația 
tovarășului Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, primul ministru 
al Guvernului Republicii So
cialiste România, efectuează 
o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, îm
podobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, to
varășul Willi Stoph ’ a fost 
salutat cu multă cordialitate 
de primul ministru Manea 
Mănescu, de alte persoane 
oficiale.

+
în cursul zilei, la Bucu

rești au început convorbirile 
dintre tovarășul Manea Mă
nescu și tovarășul Willi 
Stoph.Plenara C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
— La Varșovia a avut loc 
plenara C.C. al P.M.U.P., 
consacrată realizării progra
mului de dezvoltare a agri
culturii și îmbunătățire a a- 
provizionării populației cu 
alimente.

La încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul Edwar Gierek, 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., care a arătat că, 
în cei trei ani de cînd s-a 
trecut la realizarea progra
mului s-a obținut un progres 
considerabil.

Vorbitorul a arătat că sta
tul va continua să lupte pen
tru asigurarea rentabilității 
producției agricole și crește
rea treptată a veniturilor la 
sate, una din direcțiile prin
cipale ale activității fiind 
extinderea specializării și co
operării în satul polonez.

In încheiere, plenara a a- 
doptat o hotărîre privind 
realizarea consecventă și 
continuă a programului de 
dezvoltare a agriculturii și 
îmbunătățirii aprovizionării 
populației cu alimente.

Cei doi șefi de guverne 
au examinat cu acest prilej 
evoluția relațiilor bilaterale 
și au apreciat dezvoltarea 
continuă pe care ' o înregis
trează colaborarea dintre 
cele două țări pe plan po
litic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte do
menii de activitate, potrivit 
înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlmrilor și convoi- 
birilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Erich Honecker.

în cursul convorbirilor, un 
Ioc deosebit l-a ocupat a- 
naliza relațiilor economice 
dintre România și R. D. Ger
mană, relații care cunosc, 
an de an, o dezvoltare sus
ținută. Au fost examinate 
măsurile necesare a fi între
prinse de ambele părți pen
tru finalizarea . acțiunilor 
convenite la nivel înalt pri
vind cooperarea și specia
lizarea în producția indus
trială, tehnologie și cercetare 
științifică, și lărgirea schim
burilor comerciale. în acest 
context, au fost relevate noi 
posibilități de extindere a 
acțiunilor de colaborare și 
epoperare în diverse sfere de 

'activitate.
★

După-amiază, tovarășul 
Willi Stoph, împreună cu 
tovarășul Manea Mănescu 
au sosit în județul Argeș, 
unde au vizitat principalele 
secții de producție ale Com
binatului petrochimic din 
Pitești.

LA DELHI s-au încheiat lu
crările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-indie- 
ne de cooperare economică, 
tehnică și științifică. Cele 
două delegații au evidențiat 
faptul că schimburile comer
ciale au evoluat satisfăcător, 
urmînd să înregistreze și în 
acest an o importantă creș
tere. A fost subliniată, de 
asemenea, buna cooperare 
existentă între România și 
India în realizarea unor o- 
biective industriale.

Situația din Orientul Mijlociu 
în dezbaterea Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). - Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a în
ceput, vineri seara, dezbate
rea în legătură cu invazia 
trupelor israeliene în sudul 
Libanului. La propunerea Ku
weitului, reprezentantul Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei a fost invitat să 
participe la dezbateri, pe 
toată durata acestora.

în intervenția sa, reprezen
tantul Libanului, Ghassam 
Tueni, a cerut Consiliului să 
întreprindă acțiuni în vede
rea încetării imediate a osti
lităților în sudul teritoriului 
libanez și a evacuării forțelor 
israeliene.

Reprezentantul israelian, 
Chaim Herzog, a declarat că

din sudul Libanului
BEIRUT 18 (Agerpres).

Forțele militare israeliene au 
continuat vineri noaptea și 
în cursul zilei de sîmbătă 
operațiunile împotriva pozi
țiilor palestiniene, din sudul 
Libanului. Comunicate milita
re palestiniene transmise de 
agențiile internaționale de 
presă informează că trupele 
israeliene au lansat un atac 
masiv cu blindate și aviație 
asupra pozițiilor deținute de 
unitățile palestiniene, în zo
nele centrale și de vest ale 
teatrelor de operațiuni din 
sudul Libanului. O brigadă 
israeliană, sprijinită de

GUVERNUL BOLIVIAN a 
hotărît ruperea relațiilor di
plomatice cu Chile — s-a a- 
nunțat oficial la La Paz. Ho
tărârea a fost motivată de 
faptul că „Chile a revenit 
asupra angajamentelor pri
vind continuarea dialogului 
pe tema accesului Boliviei 
la mare" — precizează a- 
gențiile de. presă, citind o 
declarație a ministrului boli
vian de externe, Oscar A- 
driazola.

IN SALVADOR, poliția a 
deschis focul împotriva u- 
nei demonstrații organizate 
de țărani care revendică e- 
fectuarea reformei agrare, 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă .și de frai. Potrivit sur
selor din San Salvador, 5 
persoane au fost ucise și mai 
multe rănite. 

atacarea de către Israel a 
regiunilor din sudul Libanu
lui ar avea ca scop proteja
rea populației evreiești de 
„valul- de terorism" și nu a- 
cela de a acapara teritorii.

După ce a arătat că 
scopul agresiunii comise de 
Israel este acela de a „ocupa 
și anexa teritoriul din sudul 
Libanului", reprezentantul 
Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Zehdi Labib 
Terzi, a cerut Consiliului de 
Securitate să ordone eva
cuarea imediată a forțelor 
israeliene.

Dezbaterile în legătură cu 
agresiunea israeliană în Li
ban, au fost reluate sîmbătă 
după-amiază.

Misiunea Statelor Unite pe 

tancuri, înainta spre orașul- 
port Tyr, iar alte unități isra
eliene desfășurau atacuri 
împotriva orașului Mansoura, 
situat la 9 kilometri nord 
de frontiera cu Israelul. Tot
odată, artileria grea israeli
ană a reluat, în primele ore 
ale dimineții de sîmbătă, 
bombardarea orașelor Naba- 
tiyeh și Taybeh, situate la 
aproximativ 20 kilometri de 
frontieră.

Forțele palestiniene au ri
postat bombardînd cu ra
chete, în noaptea de vin.eri, 
concentrările de trupe israe
liene pe întreaga linie a 
frontului a anunțat sîmbătă 
un purtător de cuvînt pales
tinian, reluat de agenția

Continuă operațiunile pentru 
descoperirea răpitorilor Iul Alde Moro
ROMA 18 (Agerpres). - La 

Roma și în alte orașe ale 
Italiei au continuat, sîm
bătă, operațiunile poliție
nești, . în care sînt angajate 
mari efective ale forțelor de 
ordine, în -vederea descoperi
rii răpitorilor lui Aldo Moro. 
în cadrul unei reuniuni în
tre primul ministru, Giulio 
Andreotti, și cei cinci secre
tari generali ai partidelor 
actualei majorități programa
tice, s-a hotărît, după cum 
precizează un comunicat dat 

lîngă O.N.U. a depus în 
Consiliu un proiect de rezo
luție făcînd apel la retrage
rea forțelor armate israefie- 
ne din Liban și la instituirea 
și trimiterea în sudul Liba
nului a unui contingent de 
trupe ale O.N.U. cu sarcina 
de a menține pacea în zonă.

Agențiile internaționale de 
presă anunță de asemenea 
că urmează să fie înaintat 
un proiect de rezoluție al 1ă- 
rilor arabe care cere Consi
liului de Securitate să con
damne agresiunea Israelului 
în Liban și să reclame re
tragerea imediată a trupelor 
acestui stat.

Dezbaterile Consiliului de 
Securitate continuă.

France Presse. Se precizează, 
totodată, că unitățile pales
tiniene de comando și-au 
continuat operațiunile de 
hărțuire în spatele liniilor 
inamice și au bombardat lo
calități de pe teritoriul is- 
raelian.

Guvernul libanez a adre
sat un apel țărilor lumii în 
sprijinul celor aproximativ 
150 000 de refugiați, relevă 
agenția Reuter.

Șeful Statului Major is- 
raelian, generalul Mordecai 
Gur, a declarat într-un in
terviu radiodifuzat că dacă 
rezistența fedainilor nu ce
dează, armata israeliană va 
Continua să avanseze și mai 
mult spre nord, relevă agen
ția France Presse.

publicității, „să se adopte I 
de urgență noi măsuri, a I 
căror natură să fie menținută | 
secretă" din rațiuni de secu- j 
ritate. >

La redacția ziarului „II ’
Messagero" din Roma, s-a f
primit o fotografie care îl I
înfățișează pe Aldo Moro, 
în captivitate, însoțită de I
un scurt mesaj din partea |
organizației teroriste „Brigă- I
zile Roșii", în care se afirmă |
doar că Aldo Moro s-ar afla ■
într-un loc sigur și că „va I 
fi judecat'1. ,

MEMENTO
FILME

19 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Străina, seriile l-ll; 
Republica: Pelerina roșie; 
Unirea: Acțiunea „Autobu
zul"; PETRILA: Oaspeți de 
seară; LONEA: Evadați din 
viitor; ANINOASA: Filiera 
II; VULCAN: Al 7-lea con
tinent; LUPENI — Cultural: 
Poruncă întunecată; Mun
citoresc: Setea; URICAN1: 
Hindenburg, seriile l-ll.

20 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem- 

• brie: Spada neagră; Repu- 
I blica: In sfîrșit ne înțele- 
Igern; Unirea: Evadați din 

viitor; PETRILA: Oaspeți de 
I seară; LONEA: B.D. intră 

în alertă; VULCAN: Spa
niole la Paris; LUPENI — 

I Cultural: Să nu crezi că 
■ nu mai exist; Muncitoresc: 
( Setea; URICANI-. Hinden- 
I burg, seriile l-ll.
’ TV..
I 19 MARTIE

18,00 Sportul pentru toți. 
Gimnastica la domiciliu;

| 8,15 Tot înainte! 9,05 Șoi- 
| mii patriei; 9,15 Film serial 
I pentru copii: Comoara din 

insulă. Episodul 4; 9,45 Pen
tru căminul dv. ; 10,00 Via- 

| ța satului; 11,15 Box : 
I „Centura de Aur" - 

Transmisiune directă; 12,30 
De strajă patriei; 13,00 Te
lex; 13,05 Album duminical;
15,30 Magazin sportiv: Fi
nala campionatului de vo- 

| lei masculin: Steaua — Di- 
Inamo București — transmi

siune directă ; Box : „Cen
tura de Aur"; 17,30

I Instantanee... de Aristide 
Buhoiu; 17,50 Film serial:

I Linia maritimă Onedin. E- 
pisodul 30; 18,40 Micul e-

Icran' pentru cei mici; 
19,00 Telejurnal ; 19,20 Re
portaj TV. „Coloana"; 19,40 
Antena vă aparține. Spec
tacol prezentat de județul 
Mehedinți ; 20,40 Film ar
tistic : „Capriciile Măriei". 
Premieră TV, Coproducție 
franco-italiană; 22,05 Te
lejurnal. Sport.

20 MARTIE
16,00 Telex; Emisiune în 

limba maghiară; 19,00 
Cîntarea României; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejur
nal; 19,50 Panoramic; 20,25 
Roman-foileton.- Familia 
Palliser. Episodul 5; 21,15
Mai aveți o întrebare? 
21,45 Balade din trecut: 
Voice în Nadolie; 22,00 Ca
dran mondial; 22,20 Tele
jurnal.••••••••••

DUMINICĂ, 19 MARTIE
6,00 Buletin de știri ; 6,05 Con

certul dimineții ; 7,00 Radiojurnal ; 
Sumarul presei. Buletin metăo-ru- 
tier. Sport ; 7,45 Vă recomanaăm 
pentru azi. Expoziții, excursii, spec
tacole, manifestări sportive etc. ; 
8,00 Ilustrate muzicale ; 8,30 Ra
dioprogramul satelor,- 10,00 An
tologie lirică; 10,10 Te apăr și te 
cînt, patria mea; 11,00 Radioma- 
gazinul-femeilor ; 11,30 Box - Cen
tura de aur ; 12,00 De toate pen
tru toți ; 13,00 Radiojurnal ; 13,15
Muzică ușoară ; 13,30 Unda veselă; 
14,00 Recital de operă Victoria de 
Los Angeles ; 14,20 Portret pe por
tativ: Camelia Dăscălescu ; 14,40 
Horă mîndră, românească; 15,00 
Divertis-club ; 16,00 Sonorități în 
alternanță ; 20,00 Radiojurnal ;
20,15 Dans pe meridiane. Consem
nări (ora 21,30) ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,10 Panoramic sportiv ; 22,30 
Estrada duminicală ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,05-5,00 Nan stop mu
zical nocturn.

LUNI, 20 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale ; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rjtier. Sport; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor;

* 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Rap
sozi ai plaiurilor noastre; 10,30 
Din țările socialiste; 11,00 Buletin 

’de știri; 11,35 Discoteca „U" 
Cristian de Sica ; 12,00 Buletin de 
știri ; 12,05 Din comoara folclorului 
nostru; 12,35 Compozitori în me
dalion - Alexandru Mandy; 13,00 
De la 1 la 3; 15,00 Clubul adoles-

cenților; 16,00 Radiojurnal ; 16,15
Cîntece muncitorești ; 16,25 Coordo
nate economice. Ritm, calitate, efi
ciență ; 16,40 Folclor contemporan; 
17,00 Buletin de știri ; 17,05 Antena 
tineretului ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Teatru radiofonic. Premieră. Cadoul 
de loan Grigorescu ; 21,10 Caden
țe sonore ; Consemnări (ora 21,30) 
22,00 O zi într-o oră; 23,00 Biju
terii muzicale ; 23,30-5,00 Non stop 
rriuzical nocturn.

RADIO - PROGRAMUL I
Ț I U N I -- S E L E C

MARȚI,’ 21 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale ; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri ■ 10,05 Melodii 
din operetele lui Coward; 10,40 
Miorița. Revistă de etnografie și 
folclor; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Atlas folcloric; 11,35 Disco
teca „U" - Udo Lindenberg ; 12,00 
Buletin de știri ; 12,05 Din comoa1 
ra folclorului nostru ; 12,35 Muzi
că ușoară de Petre Mihăescu și 
Jolt Kerestely; 13,00 De la 1 la 3; 
15,00 Clubul curioșilor ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Sub flamuri roșii 
de partid ; 16,25 Coordonate eco
nomice. Dialog; 16,40 Noi înregis
trări de muzică ușoară ; 17,00 Bu
letin de știri ; 17,05 Memoria pă- 
mîntului românesc ; 17,45 Tezaur
coral românesc : lucrări de George

Dima ; 18,00 Orele serii ; 20,00
Concertul corului de cameră al 
Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu", dirijor Gheorghe Oprea ; 
Transmisiune directă ; 21,30 Româ
nia - peisaj industrial contempo
ran ; 21,45 Cadențe sonore; 22,00 
O zi într-o oră ; 23,00 Bijuterii mu
zicale ; 23,30-5,00 Non stop mu
zical nocturn.

MIERCURI, 22 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale ; 6,00 Radioprogramul di

mineții.; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport ; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Disc 
muzical folcloric; 10,30 Din țările 
socialiste; 10,45 Cîntece patrioti
ce și revoluționare; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Microfonul pionie
rilor; 12,00 Buletin de știri; 12,05 
Din comoara folclorului nostru ; 
12,35 Medalion E.lly Roman ; 13,00 
De la 1 la 3; 15,00 Clubul invi- 
taților. 130 de ani de la apari
ția Manifestului Comunist. Forța 
invincibilă a marxismului creator; 
16,00 Radiojurnal ; 16,20 Coordo
nate economice ; 16,40 Pentru ti
ne, țara mea - muzică ușoară ; 
17,00 Buletin de știri; 17,05 Odă 
limbii române; 17,40 Popas fol
cloric în Polovraci ; 18,00 Orele se
rii ; 20,00 Interpret! ai cîntecului 
popular; 20,30 Litera și spiritul le

gii ; 20,50 Cadențe sonore. Buletin 
de știri (ora 21,00). Consemnări (o- 
ra 21,30); 22,00 O zi într-o oră ; 
23,00 Bijuterii muzicale; 23,25 - 
5,00 Non stop muzical nocturn.

JOI, 23 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale ; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport ; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 Ope
reta și marii ei compozitori - 
Jacques Offenbach; 10,25 Auto
graf sonor - Clara Anton și Dino; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Creații 
corale de Sigismund Toduță; 11,35 
Discoteca „U"; 12,00 Buletin de 
știri ,- 12,05 Din comoara folclorului 
nostru ; 12,35 Muzică ușoară ; 13,00 
De la 1 la 3; 15,00 Tehnic-club ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Spre co
muniste zări - cîntece; 16,25 Co
ordonate economice ; 16,40 Instan
tanee solistice,- 17,00 Buletin de 
știri; 17,05 Opinia publică. Forța 
spiritului civic înaintat; 17,45 Po
vestea'unui cîntec : „Miorița"; 18,00 
Orele serii; 20,00 Muzică populară;
20,30 Reflexele timpului ; 20,40 Ca
dențe sonore. Buletin de știri (ora 
21,00); 22,00 O zi- într-o oră; 23,00 
5,00 Non stop muzical nocturn.

VINERI, 24 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale ; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 Atlas 
folcloric ; 10,30 Sănătatea ; 10,45 

Interpreți ai șlagărului românesc ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Ma- 
drigaliștii din Genâva ; 11,35 Dis
coteca „U"; 12,00 Buletin de știri ; 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru; 13,00 De la 1 la 3; 15,00 
Student-club ; 16,00 Radiojurnal •
16.15 Cîntece de Gheorghe Dumi
trescu; 16,25 Coordonate econo
mice ; 16,40 Muzică ușoară ■ 17,00 
Buletin de știri ; 17,20 Pentru patrie. 
17,50 Program coral ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Cîntă Irina Loghin ;
20.15 Ancheta economică ; 20,45
Cadențe sonore. Buletin de știri (o- 
ra 21,00). Consemnări (ora 21,30) 
22,00 O zi într-o oră ; 23,00 Biju
terii muzicale ; 23,30-3,00 Non stop 
rriuzical nocturn.

SÎMBĂTĂ, 25 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale ; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport ; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Buletin de știri ; 9,05 Revista 
literară radio ; 9,40 Antologie de 
cîntece ; 10,00 Buletin de știri ;
10.30 Balade, doine și jocuri popu
lare; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Atlas cultural ; 12,00 Buletin de știri; 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru ; 12,35 Melodii de Sabin Păut- 
za ; 13,00 De la 1 la 3 ; 15,00 Me- 
ridian-club ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Radiodivertisment muzical ; 
18,00 Orele serii; 20,00 Romanțe, 
cîntece și melodii concertante;
20.30 Azi, în România ; 20,40 Ca
dențe sonore ;. 22,00 Radiojurnal; 
23,33 Maratonul dansului ; 24,00
Buletin de știri; 0,05-6,00 Non stop 
muzical nocturn.
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