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Un sector fruntaș IN ZIARUL DE AZI:
Sectorul 

na Lonea

PURTĂTORI DE

TRADIȚII

V de la mi- 
a 

prima decadă a 1 
februarie cu cele 
frumoase rezultate 
întregul bazin : 
tone de cărbune 
mi de pregătire 
sarcina de plan 
zind astfel planul in 
proporție de 129,7 la 
sută. La randamentul

încheiat 
lunii 
mai

; pe
1 244 

si 4,1 
peste 
reali

obținut de întregul sec
tor de 3,407 tone post 
față de 2,33 tone post 
planificat și-au adus a- 
portul brigăzile condu
se de minerii Cosina 
Gheorghe, Cîlcioiu An- 
ghel dar îndeosebi bri
gada condusă de co
munistul Repaș ludo
vic care a realizat cel 
mai mare randament :

9,810 tone'post.
Aceste frumoase suc

cese obținute de în
tregul 
resc 
cioase 
lucru, 
corespunzătoare și 
timp a brigăzilor 
materiale, repartizării 
in mod concret a sar
cinilor fiecărui miner.

de 
sector se dato- 

organizării judi- 
a fronturilor de 

aprovizionării 
la 

cu

CULTURĂ —
ARTĂ
(pag. a 2-a)

Consemnăm

De un echilibru determinant e vorba:

ECHILIBRUL
ÎNTRE OAMENI

Ne aflam pe urmele unei scrisori 
sosite la redacție. O anonimă care 
pune în lumină o stare de lucruri 
anormală — o spărtură în funda-

Pîslari !

funcțiune se împlinesc în acest an 
două decenii. Prin această noua 
magistrală feroviară s-a deschis 
drum direct cărbunelui Văii Jiului 
spre regiunile din sudul țării.

Construcția unui nou triaj la Pe
troșani, 
servire a noilor mine Dîlja, 
seni, a preparației 
centralei Paroșeni 
unități industriale, 
important pe care 
viar îl ocupă în 
trială a Văii Jiului, 
fiecare jumătate de oră din Petro
șani pleacă un tren de marfa sau 
călători și tot atîtea sosesc. Trenuri 
grele poartă spre uzinele de coc
sificare, spre marile centrale ter
moelectrice, spre alte unități in
dustriale de pe întinsul patriei mii 
de tone de cărbune, iodul muncii 
entuziaste a minerilor Văii Jiului.

Caracteristic pentru dezvoltarea 
rețelei feroviare este introducerea 
ultimelor 
domeniu, 
încheiate 
dinamică 
care leagă Valea Jiului de Simeria 
și Filiași au fost consolidate și mo
dernizate, permitted acum remorca- 
rea trenurilor cu locomotive grele 
de tipul cel mai modern.

Un pas important în acest dome
niu este introducerea recentă a 
tracțiunii Diesel-electrice pe secțiu
nea 
de

Februarie. Numele acestei luni își 
găseste o vie rezonanța în glorioa
sele tradiții de luptă ale muncitori
lor ceferiști care în februarie 1933 
s-au ridicat cu eroism la luptă, sub 
conducerea partidului comunist, îm
potriva exploatării capitaliste, a 
fascismului hitlerist și a pregătiri
lor de război. Grivița roșie și-a îns
cris cu litere de foc numele în 
cartea luptei eroicei noastre clase 
muncitoare pentru libertate și pro
gres social, pentru înfăptuirea no
bilelor idealuri promovate de parti
dul comuniștilor.

Împlinirea a 35 de ani de la ma
rea grevă din 1933 găsește munci
torimea ceferistă în primele rîn- 
duri ale luptei pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste. Purtînd glo
rioase tradiții de luptă, ceferiștii 
înfăptuiesc astăzi, împreună cu în
tregul popor, idealurile în numele 
cărora înaintașii lor și-au vărsat 
sîngele în februarie 1933.

In grandioasa operă a întregului 
popor de făurire a unei economii 
înaintate, de prim rang, 
feriștilor pulsează viu, 
și eficiență. Cunoscînd 
partidului și a statului
dezvoltare și o perfecționare conti
nuă, transporturile feroviare aduc 
o contribuție importantă la dez.vol- 
tarea tuturor ramurilor economiei 
naționale.

Însăși vertiginoasa dezvoltare e- 
cononiică a Văii 
prin creșterea în 
a producției de 
1947, are drept 
nentă dezvoltarea masivă 
portului feroviar. Această dezvol
tare a fost inaugurată de una din 
cele mai mari realizări obținute în 
primii ani ai puterii populare: cons
trucția liniei ferate’ Bumbești —: Li- 
vezeni, de a cărei punere în

a unei largi rețele de de- 
Paro-

Coroești, termo- 
și a altor mari. 

reflectă rolul 
transportul fero- 
producția indus- 

In medie, la

cuceriri tehnice în acest 
In stația Petroșani au fost 
lucrările de centralizare 
și telecomandă. Traseele

munca ce- 
cu putere 
prin grija 
socialist o

1967 a fost încheiat cu o rămînere 
în urma de 
butul a fost 
na ianuarie 
rămînere în 
tive există,
te. Ceea ce e însă esențial : pentru 
a fi la înălțimea obligațiilor ce-i 
revin în noul an, sectorul trebuie 
să se redreseze. In planul M.T.O. 
al conducerii minei sînt prevăzute 
măsuri corespunzătoare în acest 
scop. Dar, orice salt, orice reviri
ment mai implică luarea în seamă 
a unui factor esențial • factorul om. 
Despre aceasta este vorba •

Ce reclamă oamenii, ce le pro
duce nemulțumire ? Sinteza recla- 
mațiilor, a nemulțumirilor lor redă 
tabloul unui climat moral nesănă
tos, dominat de neîncredere, de a- 
nimozități 
diminuiază 
sectorului, 
lucruri e 
mod de a 
de către cei puși
'torul;

82 ml. In noul an de- 
tot nemultumitor ; lu- 

a fost încheiată cu o 
urma de 150 ml. Mo- 
justificări și mai mul

Petroșani—Simeria. Un număr 
12 locomotive» Diesel-electrice 
înlocuit pe această secțiune 20 
locomotive cu aburi, asigurînd 

reducerea cu o oră și jumătate a 
duratei de parcurs a trenurilor de 
marfă si mari economii de combus
tibil. In prima luna de la introdu-.

Jiului, concretizată 
acest an de 3,6 ori 
cărbune față de 
principală compo- 

a trans-

mentul menit să servească drept 
temelie armoniei, echilibru.ui între 
oamenii unui colectiv. Fapte con
crete — calificate cu certitudine iar 
la urma, in loc de numele oameni
lor care le-au pus pe hîrtie, un: 
„Cu stimă și respect... Un grup de 
muncitori de la sectorul VIII inves
tiții de la mina Vulcan".

Sînlem la Vulcan, în mijlocul oa
menilor din sectorul de unde ve
nise scrisoarea. De la primele dis
cuții un sentiment de insatisfacție: 
oameni în toată firea, a căror lipsă 
de loialitate 
profesională 
chivot. dau 
„cu mine nu
Șau alții „Intr-adevăr, așa e". „Nu 
e bine do loc" — deci atestă veri
dicitatea celor semnalate în scri
soarea anonimă dar cer, în preala
bil, o garanție; să ramîna în um
bră, sa nu fie puși în situația de... 
acuzatori. Deci neîncredere, teamă 
de a-ți spune deschis părerea.

Cu insatisfacție, dar vom respec
ta promisiunea. Și aceasta îndeo
sebi din următorul considerent: 

•pentru a ajuta orientarea react iilot 
acestor rînduri nu spre problema 
„cine a scris ?", „cine a spus ?" ci 
spre chestiunea de fond : starea de 
lucruri, atmosfera ce domină spiri
tele oamenilor, atmosferă ce nu o 
putem socoti tară implicații asupra 
activității întregului sector.

Să pornim de la coordonata prin
cipală : cum își îndeplinește colec
tivul sectorului sarcinile-i mari în 
asigurarea capacităților noi recla
mate de dinamica, în continuă creș
tere, a producției minei ? Anul

au
de

și

partea unor cad»-* tehni

ci lunci

Ion DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

am gâsit 
o vizită 
unchi

X

se
situație

în fruntea sectorului 
pe inginerul Stanciu Va- 
pregătire suficientă pen- 

Doar s-a

m 
as- 
un 

pur
Sau o 

de 
mo- 

ați 
de 
pe

retrași 
carte, 
aveți 

Ori
relaxați.

e aproape 
și după 

ale zilei

sau integritate moral' 
nu implică nici un e- 
din umeri : „nu știu", 
s-a iutîmphh ‘ eh etc.

iu... tocurile 
de sub calcule unei du- 

duițe simandicoase și irașci- 
vecinica dv ? Ei ce ia- 

acord că
dii ici iă

(Continuare- în pag. a 3-a)

Gata de plecat in cursa, pe drumul de tier

Complexul de deservire Aeroport
com-

aParalelism în spanu H.

i 
t

închiderea spre 
a construct'-?!, 
prevăzute vitri- 

aparentă
și cărămidă, 

din mozai-

Toc-toc-toc... și din nou 
iarăși, la -nesfîrșit.

închipuiți-vă că, 
camera dv, citiți c 
cultați o simfonie,
moment de reverie, 
ș: simplu vă 
altă ipostază : 
miezul nopții 
mentele emotive
reușit să vă dezbărați 
toate gindurile și sînteți 
punctul de a vă lăsa pradă 
somnului. Ei și chiar 
— din tavan — începe cu in
solență, cu rezonanță, fără 
milă : toc-toc-toc ! Ce iaceți ? 
Ld.ați mătura și bateți in ta
van, vă luați papucu. urcați la 
etaj, sunați la ușa apartamen
tului de deasupra dv și țineți 
o prelegere despre... obliga
țiile civice ale locatarilor ? 
Dar dacă ați încercat toate a- 

JjMr’ssol 
csfudln 

ceste procedee fără rezultat ? 
Dar dacă mai știți că „toc-toc"- 
urile provin de 
„cui

care demobilizează și 
potențialul colectivului 
In fond despre două 

vorba : despre un stil, 
munci qreșit cu oamenii 

să conducă sec- 
despre indisciplina, lipsa u- 

nei conduite etico-profesionale in
tegre din 
ce.

„Avem 
om tînăr, 
sile. Are 
tru funcția ce o deține, 
ridicat dintre noi ; înainte de a face 
institutul a lucrat ca maistru mi
ner în sectorul nostru. Este un om 
bun. Dar are si el lipsuri care ar 
putea, însă, să nu existe. Dară ele 
există e pentru faptul că șeful nos
tru de sector lucrează de unul sin
gur, fără a cere părerea, ajutorul 
celor din subordine. De aici — de
se schimbări de soluții mutarea 
brigăzilor de la un loc de muncă 
la altul și consecința : rămînerea 
lor sub plan. Insă a nu colabora 
e una, iar a nu te înțelege cu sub
alternii e altceva Or și despre a- 
ceasta e vorba, si despre tonul jig
nitor cu care vorbește cu oamenii". 
Reclamațiiie din rîndurile scrisorii

®( *li®; ' '-i;-

‘ ■ 1-

soluția : 
zilele a- 

respectabd 
A ~ venii pentru 

.4 doua zi di mi
ce „dormise" (? I) 
camera-i rezervată,

bile
ceți ? Sînteți 
vorba de 
nu ?

$i totuși 
Mi-a făcut 
cestea un 
din orașul 
cîteva zile 
neațo după 
o noapte în
m-a întrebat cu gravitate : 
luat pîslari pentru vecini 
„sus" Pîslari ? Am rămas 
perplex. Fără alte explicații 
mi-a dat bani cerînd să-i cum
păr bilete de tren pentru ac
celeratul de seară. N-am avut 
încotro. Ulterior mi-a dezlegai 
„taina pîslarilor". Avea și el 
vecini deasupra care-1 ,,tocau“ 
ia cap de multă vreme Drept 
răzbunare le-a făcut cadou <> 
pereche de pîslari de casă. 
De atunci are liniște. Mi-a 
propus să procedez la tel. 
așa voi tace. De „Mărțișor 
voi dărui vecinicăî 
pereche de pîslari I

La dv nu e cazul

La Aeroport, unul din
tre cele tnai mari car- 

ale orașului Petro- 
au început lucră- 

pentru construirea 
complex de deser- 
a populației. Clă- 

— în valoare de 
milion dt

unui 
vi re 
di rea 
aproape un 
lei — se desfășoară pe 
latura estică a ansam
blului de magazine ale 
complexului comercial 
de la Aeroport. Con
strucția este formată din 
două corpuri • D si E, 
urmînd ca alături sâ fie

construit și un cinema
tograf. Corpul D va cu
prinde unități de deser
vire C.E.C., P.T.T.R. si 
..A.I. In corpul E, for
mat din parter și etaj, 
c vor afla unități ale 

cooperației meșteșugă
rești : frizerie, coafură, 
studio foto, reparații ra
dio, croitorie pentru fe
mei si bărbați, cizmărie 
și tricotaje.

Sistemul constructiv a- 
doptat la corpul D este 
cu stîlpi de beton ar- 
sfiat și planșeu de pre-

fabricate. Corpul E se 
va executa din plăci și 
grinzi din beton armai 
monolit.

Pentru 
exterior 
au fost
ne și zidărie 
de piatră

Finisajele 
curi, tencuieli, zugrăveli,
faianță, etc. vor da un 
aspect plăcut interioru
lui și exteriorului.

Intre corpul D E și 
cinematograf se va ame
naja o curte parțial a-

coperită servi
la evacuarea spectatori
lor din cinematograf, 
precum și la accesul îu 
unitățile I.A.L., studio, 
foto, frizerie și coafură. 
Pentru ca aspectul 
plexului să fie 
frumos, curtea se 
slrui astfel incit 
tă fi ornată cu 
plante ornamentale.

Noul corp de clădiri 
va întregi peisajul ur
banistic al cartierului 
Aeroport, contributed în 
același timp la imbuwri- 
tățirea deservirii popu
lației ÂCWiAaJ Kvm-j-T? C-îf 
tier.

cit mai
va cun-
să poa-
flori și
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jHiiKi'ii
Ală mîngiiau fugar, 
zimbind amar, 
cind prunc eram 
și nu prea-n/elegeam ce-i truda.
Căci bieții,
ei trudeau din greu,
iar caracuda, 
se-mbogătea mereu.
Cind uneori, pe-un mal de riu, 
lăceam din sclipitor nisip tunete, 
iar ei treceau
zdrobiți, plini de sudoare, 
nu pricepeam de ce-njurind
Îmi calcă minele-n picioare
Dar azi, minerii trec
pe lingă prunci.
ce-n lunci,
clădesc din sclipitor nisip tunete,
Și zimbesc
și nu le mai strivesc,
ca-n zilele copilăriei mele.

R. SELEJAN

ARTĂ
Cultura muzicala

laica a 
evului mediu

GHID MUZICAL

Orientarea muzicii religioase — 
subiectul ghidului anterior — spre 
o înțelegere mai artistică și mai 
umană a rosturilor sale nu era lip
sită de legătura cu muzica ce se 
dezvolta în afara zidurilor bisericii 
și nestingherită de tutela eclezias
tică. Reprezentanții acestei muzicii 
laice, în evul mediu, erau jongle
rii în Franța, menestrelii în Anglia 
și spielmanii în Germania. Jongle
rii erau muzicanți pribegi, călugări 
sătui de viata ascetică și severă a 
mănăstirilor, care purtau muzica 
laică dintr-un loc în altul. Instru
mentiști, cîntăreti, dansatori, ac
tori, ei au avut nu numai un rol 
de transmitere și de delectare, dar 
și un rol creator, prin compunerea 
melodiilor și a versurilor pe care 
le interpretau. Arta jonglerilor și a 
spielmanilor, ca expresie a vieții și 
obiceiurile laice, contrazicea mora-

și minnesingerii puneau mult suflet 
în creațiile lor, unele din melo
diile lor fiind capabile să ne emo
ționeze și astăzi prin sinceritatea 
elanului liric. Viata intensă ce pul
sa în ele era și ecou al melodiilor 
populare, care au pătruns în struc
tura intimă a muzicii cavalerești.

Cele două principale curente ale 
evului mediu feudal — muzica re
ligioasă și cea laică — ref'ectă, 
așadar, cerințele spirituale diferite 
ale uneia și aceleiași societăți. Ele 
vor contribui la impetuoasa dezvol
tare a artei polifonice din secolul 
al XIV-lea, artă înzestrată cu o 
mai mare și mai liberă putere de 
expresie, cu mai multă ingeniozi
tate și fantezie componistică. Dar 
despre această nouă cucerire a 
muzicii, în ghidul viitor.

T. JURCA

Cu o duminică în 
urină, la Casa de cul
tură Petroșani. De pe 
scenă se revărsau, 
grandilocvent sau sub
til, cascade de muzică 
și pasiune. Orchestra 
de cameră a Casei de 
cultură (dirijor prof. 
Vasile Dogarii din Bu
curești) își susținea 
concertul de muzică 
cultă cu multă dăruire, 
dovedind o bună teh
nicitate și o înțelege
re deplină a muzicii în 
execuție. Dacă inter
pretarea ,,Micii serena
de" a lui W. A. Mo
zart ne-a prilejuit o 
profundă delectare su
fletească, numărul in
fim (29 maturi, 7 co
pii!) de auditori ne-a 
trezit o... ,,suită" de
reflecții amare. Poate, 
tocmai de aceea ridi
căm acum întrebarea : 
care este cauza lipsei 
de atracție a publicu
lui local pentru arta

PE ECRAN

17—21 februarie,

Tînărul cîntăreț de 
muzică ușoară Raphael 
părăsește trupa modes
tă de varietăți cu ca
re cutreieră satele Spa
niei și vine în capitală 
să se afirme. Aici în- 
tilnește o tînără, re
porter foarte cunoscut, 
care-1 lansează și-i fa-

elevata ? De ce n-au 
venit spectatorii la a- 
cest concert ? Să în
cercăm să enunțăm cî- 
teva ipoteze posibile :

Poate, pentru că a-

parte, concertele radio
difuzate cu cele din 
sală !

Poate, pentru cu, 
în cadrul spectacolelor- 
mozaic, alături de mu-

POATE !...
Marginalii la un concert

ceasta formație de a- 
rnatori, destul de va
loroasă, nu este sufi
cient de cunoscută !

Poate, pentru că în
cercările întreprinse 
pînă acum pentru for
marea gustului pentru 
muzica cultă, au fost 
prea puține !

Poate, pentru că, 
prin tehnica modernă 
de transmitere a sune
telor se echivalează, în

zică unanim acceptată 
de tineri (ușoară, de 
ex.) nu s-au introdus 
și ,,numere" din patri
moniul muzicii grele

Poate, pentru că în 
școli, în cadrul orelor 
educative estetice nu 
se vorbește nimic des
pre muzica simfonică !

Poate, pentru că oa
menii țineau mai de
grabă să urmărească, 
la televizor, proba do

slalom uriaș-barbați, de 
la Grenoble !

Poate, pentru că fru
musețea Rossanei Schi- 
nffino îi atrăgea mai 
mult spre mediocrul 
film ,,Sfidarea" care 
rula la „Republica" 1

Poate... Da, poatC. 
mai sînt multe astfel 
de probabilități. In 
niciun caz, nu credem 
că succesele de public 
ale unor asemenea con
certe ar face parte — 
așa cum susținea cînd- 
va și Al. Dumas-fiul 
— alături de migrenă 
și de ciumă, din tai
nele naturii !

Ar fi prea de tot ! 
In tot cazul, parcă... 
poți să știi ?

In curînd concertul 
se va repeta. Iși va da 
concursul și reputatul 
artist emerit Mircea 
Buciu din București.

Poate totuși !

Viorel TEODORESCU

io mi ești66
cinematograful 7 Noie 

ce publicitate. Ziarista 
se îndrăgostește de 
protejatul ei. Raphael 
iubește însă o fată ciu
dată pe care o cunoaș
te într-o seară. Ea nu 
vine la întîlnirea fixa
tă și Raphael așteaptă 
zadarnic s-o reîntâl
nească. Gestul ei este

ibrie Petroșani

lămurit de o scrisoare 
pe care i-o trimite în 
seara recitalului : dra
gostea lor nu s-ar fi 
putut realiza niciodată 
pentru că fata suferea 
de o boală incurabilă.

In rolul principal a- 
pare cînlărețul Raphael, 
considerat Gianni Mo- 
randi al Spaniei.

O secvența din filmul „Cind tu nu ești".

VĂ RECOMANDĂM
CĂRȚI

O selecție ilustrativă atit 
î pentru profilul și structura te

matică a operei, cit și pentru 
evoluția formelor și tehnicilor 
artistice — așa pot fi definite 
cele două volume de „Poezii" 
ale cunoscutului scriitor V. 
Voiculescu.

& După ,,Les fleurs du mal' 
(Florile răului), o nouă cai-te 
a marelui poet francez Charle 
Boudelaire a apărut în librării. 
Volumul de „Critică literară 
și muzicală Jurnale intime" 

1-8 este cit se poate de util. Și 
nu numai pentru specialiști !

DISCURI

® Dorina Drăghici — a ca- 
‘ rei voce n-are nevoie de pre

zentare —. acompaniată sigur 
și pasionat de orchestra de 
muzică populară a Radiolele- 
viziunii, interpretează pe un 
disc de 4 melodii — cu ace
lași indrăgit timbru armonios 
și cald — cîteva „Roman’e" 
binecunoscute tuturo’

, Melodii din toată lu
mea" fal IV-lea disc al colec
ției, recent imprimat) cuprin
de. de data aceasta, pe Don 
Backy, Bobby Shafto, Cornel 
Fugarii, Angela Zilia, Tony 
Bolton, Betty Curtis și frații 

I Serna. Ritm, de trei ori ritm

la religioasă, din care cauza ei erau 
persecutați de biserică, poziția lor 
socială devenind cît se poate de 
nesigură.

Muzica jonglerilor a fost prelua
tă, în secolele următoare, de către 
trubadurii și truverii (primii trăind 
în sudul Franței, ceilalți în nordul 
ei) care au reprezentat o expresie 
a culturii muzicale laice calitativ 
superioare față de arta jonglerilor. 
Astfel, Franța a devenit leagănul 
cîntărij cavalerești, trubadurii și 
truverii cîntînd idealul pămîntean 
de viață al societății feudale.

îmboldita de arta trubadurilor, 
dar constituindu-și curînd un profil 
propriu ia naștere în Germania cîn- 
tarea minnesingerilor.

Wilhelm de Poitiers, Marcabru — 
printre trubaduri ; Adam de la Hal
le, Thiboult al Navarei, Richard 
inimă de leu — printre truveri; 
Walter von der Vogelweide prin
tre minnesingeri, sînt cîteva din 
profilurile cele mai importante ale 
cîntecului cavaleresc, îndeosebi ale 
■ erioadei sale de maximă înflorire 

in secolul al XlII-lea.
In cîntecele lor se proslăvea iu

birea și vitejia, cele două valori 
spirituale fundamentale pentru men
talitatea cavalerească. Trubadurii

Cu scopul precis de a contribui 
la formarea și dezvoltarea conștiin
ței oamenilor muncii, la ridicarea 
nivelului lor de cultură artistică și 
la formarea gustului estetic, cele 
zece formații dramatice, din cadrul 
căminelor culturale ale Văii Jiului, 
montează, în prezent, piese de tea
tru dintr-un repertoriu destul de 
variat. Repartizarea actorilor de la 
Teatrul de stat Valea Jiului din 
Petroșani, pentru 
instruirea acestor 
formații, s-a do
vedit a fi de real 
folos pentru ar
tiștii amatori de 
la sate, care au 
reușit, în felul 
acesta, să înțe
leagă mai bine 
sensurile și me
sajul piesei ca și 
modul de inter
pretare și . de 
transfigurare pe 
scenă.

In prezent, formațiile teatrale din 
cadrul căminelor culturale din Valea 
Jiului își sporesc eforturile pentru 
consolidarea și permanentizarea ac
tivității lor, pentru creșterea calită
ții artistice a spectacolelor pe care 
le vor prezenta.

Astfel, una dintre formațiile de 
teatru cu o lungă și variată activi
tate — formația căminului cultural 
din Cimpa — care a ocupat locul 
II pe țară cu spectacolul „Ochiul 

babei" de Gh. Vasilescu în 1960, 
iar de atunci a montat numeroase 
piese, printre care amintim : „Gai
țele" de A. Chirițescu, „E vinovată 
Corina" de Laurențiu Fulga, „Pia
tra din casă" de Alecsandri ș.a. re
petă asiduu, în prezent, în vederea 
reluării spectacolelor teatrale. Am 
asistat în ultimul timp la repetițiile 
acestei formații, care se desfășoară 
sub îndrumarea tov. Flașeganu Va-

E NOU
în activitatea teatrală de a- 
matori, îa căminele culturale

aMMBBWffl 11«I II IIII ITfW MF Wlîl'lf

sile— actor al Teatrului de stat 
Valea Jiului. Acesta s-a declarat 
mulțumit de felul cum interpreții 
acestei piese se străduiesc să-și în
sușească toate datele personajelor 
din piesa „Ochiul babei". Este foarte 
adevărat că distribuția a păstrat a- 
proape intactă vechea formație, dar 
ea cuprinde acum și elemente mai 
tinere. Dintre „veterani" amintim 
în primul rînd pe tov. înv. Pă- 
trășcoiu Maria, Musca Maria, Sas 

Nicolae ș.a. Dintre cei mai noi sînt 
prezenți: Cocolan Maria, Moian 
loan, Lomănar Ioan, Cerna loan.

In căminul cultural din Banița, 
echipa de teatru a prezentat în 
anii trecuți, mai multe spectacole 
cu piesele : „Zmeoaicele" de Ște
fan Haralamb, „Adolescentul" do 
Floria Lovinescu și altele.

In prezent, această echipă pregă 
tește spectacolul cu piesa : „Tezau

rul lui Justinian" de A. Voitin. Co
lectivul de interpreți de aici este 
format numai din cadre didactice: 
profesori și învățători. Printre a- 
ceștia amintim pe tov. Văduva 
Constantin, Apostoiu Elisabeta, 
Drăgan Gherghina, Drăgan Constan
tin, Damian Coroana, Hălmagiu 
loan, Pioaru Dumitru, (Jngureanu 
Elena Și acest colectiv intenționea
ză ca în luna mai tie a.c. să prezin
te primele spectacole cu această 

piesă, așteptată de public cu nerăb
dare.

Și la căminul cultural din Ma- 
leia, preocupările teatrale sînt la 
ordinea zilei. In prezent, conduce
rea căminului cultural acceptînd 
propunerea școlii de a pregăti un 
spectacol pentru elevii și părinții 
acestora, a început pregătirea spec
tacolului cu piesa : „Cui îi este fri
că"? de Alecu Popovici.

Instructorul lor tov. Berbiuc Vio
leta, actriță a Teatrului de stat din 
Petroșani, lucrează cu multă plă
cere și este convinsă că spectaco
lul va determina o unanimă satis 
facție, mai ales părinților.

Și la celelalte cămine culturale 
din Valea Jiului, formațiile de tea
tru se pregătesc pentru a prezenta 
spectacole interesante în fața publi
cului spectator de la sate. La Isf 
croni, Bărbăteni, Cîmpu lui Neag, 
'Dealul Babii, Dîlja Mare pregătirile 
sînt într-un stadiu avansat.

Instructorii recrutați din rîndul 
actorilor profesioniști se străduiesc 
să-și aducă întreaga contribuție la 
pregătirea formațiilor de teatru de 
la sate.

Sîntenr convinși că viitoarea edi
ție bienală de teatru va găsi echi
pele de teatru pregătite pentru în
trecere cu un program bogat și c 
activitate intensă.

Prof. Cornel HOGMAN
Secretar al Comitetului pentru 

cultură și artă
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Valjean
Eroul lui Hugo a stat 

mulți 
ti Hor.
Jean
mele
țilar

ani in dosul gra- 
Și pe nedrept, 

al nostru (pe nu- 
său adevărat Cu
lori din Vulcan)

a stat șase ani 
intr-un institui 
educare pentru

de zile 
de re- 
mi nori.

Și, pe drept a sta!, și 
cu folos. Școala respec
tiva i-a pus in mină o 
„brățară de aur". A 
purtat-o vreo două luni 
(cit a fost angajat ca 
îimplar de mobilă la 
I.O.I.L.) apoi s-a plic
tisit de ea. „Ce să fac

ea ?“ — și-a 
s-a apucat din 
furat. Acum e

7. is. 
nou
din 
du

cu
Și
de
nou la popreală. Și
pă toate probabilitățile 
nu va mai fi trimis in 
colonia de minori. Un 
,.amănunt" : părinții lui 
sînt despărțiți de mult I

TELEVIZIUNE
Duminică 18 februarie

® Nu v-a durut inima ?
Corespondentul 

tru Albu Petrică 
Paroșeni ne sesizează 
că de circa 4—5 luni 
de zile, pe malul Jiu
lui, in dreptul termo-

nos-
din

centralei Paroșeni „zac" 
patru pompe de epuis- 
ment. Pompele sint 
proprietatea șantierului 
Energoconstrucții Paro-

v-a durut inima 
lăsat, cu 

știință, să rugi-

Ora exactă. Cum va fi vremea. 
Gimnastica de înviorare.
Pentru copii și tineretul școlar. 
„Șase și cu șase dacă aduni, 
fac 12 luni !"
Film serial : Wilhelm Tell. 
Insigna centenarului.
Emisiunea pentru sate. 
Concert simfonic.

—16,00 Jocurile Olimpice de 
iarnă. Sărituri de la trambu
lină de 90 m.

17,15 „Careul magic" — meciul de 
box Jak Dempsey — Gene 
Tunney.

17.30 Muzică populară românească. 
18,00 Curierul artelor.
18.30 Magazin 111.

9,40
10 05
10,30
12,15
13,45-

20,10

21,00

23,00
23,15

,, Doamna 
do G. B.

de televi-

Desene animate.
Teatru în studio, 
brună din sonete" 
Shaw.
Să dansăm... Film
ziune realizat de Carmen Do- 
brescu.
Jocurile Olimpice de iarna. 
Aspecte de la proba de pati
naj figuri libere
Ceremonia de 
jocurilor.
Telejurnalul de
închiderea emisiunii.

bărbați (film), 
aînchi'ere

noapte.

în Editura politică
a apărui:

NICOIAE CEAUȘESCU 
Expunere 
țirea 
teritoriului

Prezentată 
nară a Marii 
15 februarie

Lucrarea a
tiraj de masa.

cu privire la îmbunătă- 
orqanizării administrative a 

Republicii Socialiste 
România

la Sesiunea extraordi- 
Adunări Naționale — 
1968.

fost editată într-un

CALENDARUL ZILEI
18 februarie

„Ziua ceferiștilor".
1950 — Au luat ființa primele co

mitete de luptă pentru pace din 
România.

1564 — a murit Michelangelo Buo
narroti, pictor, sculptor, arhitect 
și poet (n. 6 III 14751.

PEȘTE

/VVWI

Nu 
cind le-ați 
bună 
nească ? Or fi ele ,,pro
prietate energo", dar 
oricum sint cumpărate 
cu banii noștri.

OCEANIC
(Urmare din pag. l-a)

HERINGIde oamenii din 
stat de vorbă.

ECHILIBRUL
• .-'w

au fost susținute și 
sector cu care am
Ni s-a vorbit cu .reproș și despre 
locțiitorul șefului de sector, tova
rășul Gherman Traian. Și față de 
dînsul nemulțumirea oamenilor e 
aceeași : duritate în relațiile cu sub- 
a^erjiii, lipsa oricărei strădanii de 
■t apropia de oameni, dimpotrivă, 
veșnice amenințări și nu de puține

- condui-
Tovarășii 

Chihaia 
maistrul 
deseori 

e vorba

țelor — ne-a spus tov. Colda An
drei, secretarul comitetului de par
tid. Ceea ce lipsește — e o bună 
dirijare, competența, calmitatea și 
tactul în munca cu oamenii din par
tea conducerii sectorului. Lipsește 
de asemenea, respectul reciproc, a- 
propierea dintre muncitori și ca
drele tehnice. Atît tov. Grigoraș 
loan cît și tov. Gherman TraiaD au 
mai fost discutați pentru lipsurile 
lor., Mai mult, pentru temperamen
tul lui despotic, tov. Gherman a fost 
mutat un timp la un alt sector, în
să făiă rezultatul scontat. In orice 
caz, 
VIII

0. C. L Alimentara Petroșani
a pus în vtnzare m magazine 
î n semnale canti
tăți «le conserve de

PROGRAM 
DE RADIO

Tuni 19 februarie

aseme- 
maiștri 

datorie, 
au ab-

de 
di- nejustifica- 

comitetului 
atît el cît 
și Chihaia 
organizații

conduita conducerii sectorului 
e o problema la mina Vulcan. 
Cunoaștem și noi, la sectorul 
sînt deficiențe; brigăzile sub 
nu-s ajutate suficient, asis- 
tehnică, aprovizionarea lasă

MACROURI

Buletin de 
12,22 Succese ale muzicii u- 

12,45 Radiojurnal. Buletin 
12,55 Intîlnire cu 

și interpretul 
Parada soliștilor și 
de muzică ușoară;, 

■ pionierească. Parti- 
1 din Tulcea, Școala 

din Petroșani, Școala 
din Arad; 15,00 Bu- 

Buletin meteo-rutier;
15,45 Muzi-

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin 
știri; 5,05 Program muzical de 
mineață; 5,30 Sport; 6,00—8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferată; 
10,00 Revista literară radio; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Cronica eco
nomică; 11,15 Pe strune de vioară; 
11,45^Sfatul medicului; 12,00 O in
terpretă a cîntecului popular : Lu
cretia Ciobanii; 12,15 
s!îri; 
șoare;
meteorologic; 
melodia populară 
preferat; 13,30 
a orchestrelor
14.15 Expediție 
cipa Liceul nr. 
generală nr. 1 ( 
generală nr. 1 
letin de știri. 1 
15,05 Jocuri populare;
că ușoară de Ionel Fernic și Gerard 
Wilnov;
16.15 
tena 
Știri;
18.15 
Orizont 
populară; 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radiomagazin-sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,40 Tea
tru radiofonic: „Perșii" de Eschil;

22,00 Radiojurnal.
22,20

ori sancționări. De aici epitetul 
,,patron" ce îl atribuiseră muncito
rii.

A doua nemulțumire - 
ta unor maiștri mineri. 
Cioiu Mihai, artificierul 
Gheorghe și după ei și 
Brînzan Aurel sînt vazuți 
la bufetele din oraș. Nu
doar de un „pahar-două", ci de fap
tul că ajung sa fie vazuți în stare 
de ebrietate, în situații care nu le 
ajută în menținerea autorității în 
fața muncitorilor, ci dimpotrivă. Se 
mai întîmplă în urma unor 
nea zile „vesele" ca unii 
să facă chiar absențe de la 
Rău e că printre cei care
sențe de la serviciu se numără și 
prim maistrul miner Grigoraș loan, 
investit cu încrederea colectivului, 
încredere deocamdată 
tă. Adică e. secretarul 
de partid pe sector. Or, 
și tov. Brînzan Aurel 
Gheorghe (secretari de
pe schimb) au datoria să acționeze 
în sprijinul întăririi disciplinei, a 
îmbunătățirii atmosferei din sector. 
Prin comportarea lor actuală 
slujesc însă acestui scop.

Despre starea de lucruri din 
cest sector am avut discuții și 
comitetul de partid al 
comitetul sindicatului.

— Sectorului VIII îi 
devăr sarcini mari, or 
tiv, nici calitativ, realizările colec
tivului de aici nu-s la nivelul cerin-

minei si

a- 
la 
la

VIII 
plan 
tența 
de dorit — ne-a declarat tov. Pașca
loan, președintele sindicatului. A- 
ceasta și din cauza neînțelegerilor, 
a ostilităților în rîndul cadrelor de 
conducere...

Deci starea de lucruri din acest 
sector e cunoscută, consecințele ei 
sînt exidente. E vorba de un deze
chilibru etic, de ignorarea unei ce
rințe elementare : statornicirea li
nei atmosfere de lucru optime ba
zate pe condescendentă, loialitate și 
respect între oameni — condiție 
sine qua non în orice colectiv pen
tru a-și putea 
energia. Nu 
sancționarea 
cialitații sau 
ca exigenta,
substituite de spiritul călduț al 
gaduinței și autoliniștirii. Nu, 
ceva nu se pretinde! Ceea ce 
cere : ca factorul om să fie socotii 
la justa lui valoare, deoarece e fac
torul decisiv, hotărîtor, în desti
nul fiecărui colectiv.

mobiliza resursele, 
pretinde nimeni 
indolentei, a 

a indisciplinei, 
intransigența să

ne- 
superfi- 

nici 
fie 
în-
așa
se

Purtători de glorioase tradiții
(Urmare din pag. I)

STAVRIZI
un aliment cu un bogatPeștele oceanic conservat este

conținut în vitaminele A și D, calciu și fosfor — are gust 
plăcut și o mare valoare nutritivă.

COOPERATIVA „JIUL1*
PETROȘANI
anunță:

DesihiiiEiea He noi unități ă? Uesenire:
® O SECȚIE METRO! OGIE IN ORAȘUL PETROȘANI.
• UNITATE MEȘTEȘUGĂREASCĂ DE DESERVIRE IN 

----------------- DES-
UR-

CADRUL NOULUI COMPLEX COMERCIAL 
CHIS ÎN PETRILA, UNDE VOR FUNCȚIONA 
MĂTOAREIE SECȚII:

— FRIZERIE
— COAFURĂ
— CROITORIE BĂRBAȚI ȘI FEMEI
— STUDIO FOTO
— CEASORNICĂRIE

16,00 Radiojurnal. Sport; 
Melodii populare; 17,15 An- 

tineretului; 18.00 Buletin de 
18,05 Cronica economică; 

Caleidoscop muzical; 18,30 
științific; 18,45 Muzică 

19,00 Radiogazeta de

cerea acestui tip de locomotive pe 
rula Petroșani — Simeria — luna 
ianuarie — depoul C.F.R. Petroșani 
a realizat economii la prețul de 
cost în valoare de 1870 000 lei.

Ceferiștii nodului feroviar Petro
șani muncesc cu devotament și pa
siune pentru regularitatea și sigu
ranța circulației trenurilor, pentru

asigurarea unui transport rapid și 
economic, pentru deservirea în bu
ne condițiuni a unităților economi
ce și a călătorilor. Ei sînt aceia 
care transportînd cărbunele spre 
marile unități sideru qice și ener
getice din întreaga țară, asigură 
confluența muncii minerilor cu 
munca consacrată de întregul nos
tru popor înfloririi patriei socialis-

uni-De aueoienea, se face cunoscut celor interesați că 
tatea „Radio-televiziune" din Petroșani efectuează, la cererea 
clientului, iul la domiciliu a aparatelor de radio, te
leviziune pwuu și a aparatajului electrotehnic de uz cas
nic reparate ta unitate. In acest scop, la dispoziția unității 
a fost pas un autoturism I.M.S.

Șlagare;
Buletin meteorologic; 
formația Sincron; 22,30 
poetic; 22,35 Meridiane, 
23,35 Pagini orchestrale 

24,00 Buletin

21,40
Sport.
Cintă 
ment 
Iodiî;
nidzica ușoară;
știri; 0,05—5,00 Estrada nocturnă. 
Buletine de știri și meteo-rutiere 
la orele 1,00; 2,00; 3,00 și 4,00.

STAREA «mu
Ieri, vremea a fost închisă și u- 

medă. S-au semnalat precipitații 
sub formă de ploaie la Petroșani 
și sub formă de ninsoare la Pa
ring. Stratul de zăpadă măsoară 
aici grosimea dp 84 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme umedă, cu cerul aco
perit. Precipitații locale sub formă 
de lapoviță și ninsoare.

Comunistului Racolța Vasile, strungar la sectorul XIII al E. M. Lu- 
peni îi sînt încredințate întotdeauna lucrări pretențioase. Tocmai pentru 
că piesele strunjite de el sînt de bună calitate, executate la timp.

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII 
FORESTIERE DEVA

angajează, urgent 
pentru șantierul Valea Jiului

® Contabili șef 
® Contabil I

Informații suplimentare se pot obține 
la sediul șantierului din Cimpa, precum și la 
serviciu! personal al Întreprinderii de con
strucții forestiere Deva, telefon 2460.
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ÎNTRUNIREA consiliului S. C. A

Conferința de presă aVIETNAMUL DE SUDDE SECURITATE
președintelui JohnsonBaza de la Khe Sanh continuă să fie

PUTERNICE LUPTE

NEW YORK 17 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a ince- 
vineri seara examinarea plingerii depuse de un grup de 57 

țări afro-asiatice împotriva Republicii Sud-Africane ca urmare 
a condamnării la 9 februarie de către un tribunal din Pretoria a 
33 de 
vitate

put 
de încercuită de forțele patriotice

patrioți sud-vest-africani acuzați de a fi desfășurat „acti- 
subversivă".

Senegalului, AbdouDelegatul
Cisse, și președintele Comitetului 
special al O.N.U. pentru Africa de 
sud-vest, Agha Shahi (Pakistan), au 
subliniat ca Consiliul de Securitate 
trebuie să determine, prin hotărî- 
rile sale, guvernul R.S.A. să res
pecte autoritatea Adunării Gene
rale a O.N.U., care a anulat man
datul R.S.A. asupra Africii de sud- 
vest și să ia măsurile necesare 
pentru anularea sentințelor pro
nunțate împotriva acestor persoa
ne. Cisse a subliniat că o aseme
nea acțiune nu poate interveni 
decît cu sprijinul tuturor tarilor.

Reprezentantul S.U.A. la O.N.U., 
Arthur Goldberg, a propus desem
narea unui reprezentant special al 
secretarului general care să studie
ze la fata locului toate măsurile 
posibile ce pot fi luate în favoarea 
deținuților. Totodată, Goldberg 
alăturat propunerii formulate

Finlanda, Suedia și Iugoslavia, po
trivit căreia cazul celor 33 de ce
tățeni sud-africani condamnați de 
tribunalul din Pretoria să fie adus 
în fata Curții internaționale de jus
tiție de la Haga. Reprezentantul 
Franței, Berard, s-a ridicat împo
triva politicii ,.retrograde" a gu
vernului sud-aPrican și a „delictu
lui de justiție" comis prin pronun
țarea sentințelor în procesul de la 
Pretoria. Reprezentantul U.R.S.S., 
Morozov, a declarat că singura cale 
prin care această problemă poate 
fi rezolvată este ca țările care în
trețin relații cu R.S.A. să înceteze 
de a mai acorda ajutor acestei 
țări.

Dezbaterile privind procesul de 
la Pretoria vor fi reluate luni la 
ora 21,00 GMT.

La Hue a mai eșuat o ofensivă a uni 
taților saigoneze

SAIGON 17 (Agerpres). — A- 
genția France Presse transmite că 
in cursul zilei de vineri între tru
pele americano-saigoneze și forțe
le patriotice au avut loc lupte 
violente ia aproximativ cinci ki
lometri de marea bază americană 
de la Da Nang. Mai multi militari 
americani au fost scoși din luptă. 
Lupte puternice s-au desfășurat, 
de asemenea, în apropierea punc
tului strategic Con Thien. In ace
eași zi, baza do la Khe Sanh, un
de se află încercuiți aproximativ 
6 000 de militari americani, a fost 
bombardată violent de unitățile de 
artilerie ale forțelor patriotice. Cî
teva avioane de tip C-130 care în
cercau să aprovizioneze această

bază, au fost avariate. Aceeași a- 
genție transmite că unitățile sai
goneze de pușcași marini care au 
încercat să lanseze o ofensivă în 
orașul Hue au întîmpinat o puter
nică rezistenta din partea, forțelor 
patriotice. Trupele 
fost nevoite 
alte regiuni 
fel, bazele 
la Cam Lo
sud de zona demilitarizată, au fost 
supuse unui violent 
ment de artilerie, 
militare din orașul 
la 22 de kilometri 
fost în mai multe
cu mortiere și rachete de forțele 
armate populare de eliberare.

au 
în

saigoneze
să se retragă. Și 
luptele continuă. Ast- 

trupelor saigoneze de 
și' Gio Linh, situate la

bombarda- 
iar obiective 

Hoi An, situat 
de Saigon, au 
rînduri atacate

Ripostă hotărîtă
PHENIAN 17 

trivit agenției 
bruarie 
S.U.A.a 
ție din : 
cat un 
postind, 
Coreene au lichidat grupul atacato
rilor.

Agenția citată adaugă că, în sea
ra aceleiași zile, în apele teritoria
le ale R.P.D. Coreene din Marea 
Galbenă au pătruns cîteva nave a- 
gresoare. Izbindu-se de o ripostă 
hotărîtă, navele au fost obligate să 
se retragă.

(Agerpres). —
A.C.T.C., la 16 

un detașament al trupelor 
încălcat linia de demarca- 

zona demilitarizată și a ata- 
post al R.P.D. Coreene. Ri- 

, ostașii Armatei Populare 4

SAIGON 17 
tele patriotice 
sud au lansatJACKSONVILLE. Douglas Rowden, din orașul Jacksonville, 

un tînăr american in vîrstă de 19 ani, a refuzat să se supună contro
lului medical obligatoriu pentru a fi incorporat in forțele armate ale 
Statelor Unite. In cursul săptămînii trecute, părinții săi au primii vestea 
că fratele mai mare al lui Douglas, John Rowden, a fost ucis la 10 fe
bruarie in Vietnamul de sud. Cu doi ani in urmă, un alt fiu al lor, 
James Rowden, și-a pierdut viața în junglele vietnameze. „Nu vom 
permite ca și al treilea fiu al nostru să moară in Vietnam", au de- 

țr-clarat părinții lui Douglas Rowden.

★

(Agerpres). — For- 
din Vietnamul de 
sîmbată în primele

ore un puternic atac asupra ora
șului Saigon. Agenția France Pres- 

infor- 
atac 

ofen- 
către

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Vineri, în cadrul unei conferințe 
de presă președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, a abordai diferite as
pecte ale problemei războiului din 
Vietnam. El a încercat să degajeze 
guvernul S.U.A. de răspunderea 
pentru continuarea agresiunii ame
ricane în Vietnam, condiționînd 
orice convorbiri de „formula de la 
San Antonio", care conține, după 
cum se știe, condiții incceptabile 
pentru poporul vietnamez.

Agenția France Presse pune în
trebarea dacă această declarație 
nu echivalează cu o pregătire a 
terenului pentru escaladarea con
flictului. In cadrul conferinței de 
presa, Johnson nu a divulgat ni
mic în acest sens, dar nu a excliiiV 
posibilitatea de a atinge înainte 
de termenul prevăzut „plafonul" 
de 525 000 militari americani în 
Vietnamul de sud. „Pentru a ne a- 
tinge obiectivele, a spus el, vom 
face tot ce considerăm că trebuie 
făcut 
noștri 
ciente 
lor".

In continuare, președintele a 
mintit știrile legate de eventuala 
înlocuire a generalului Westmore
land, comandantul trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud.

pentru a asigura ca oamenii 
să dispună de forțele 
pentru îndeplinirea m;

i-

& F

se, care transmite această 
mație, menționează că acest 
pare sa fie al doilea val al 
sivei generale declanșate de 
patrioți.

dez-

Taifun 
de zâpadă 
în Japonia

TOKIO 17. — Coresponden
tul Agerpres, FI. Țuiu, trans
mite : In aceste zile aproape 
întreg teritoriul japonez este 
acoperit de zăpadă. Cea mai 
mare ninsoare din ultimii 17 
ani s-a abătut asupra regiu
nilor vestice din Japonia și a 
districtului Kanto, unde deobi- 
cei nu ninge, sau cade ioarte 
puțină zăpadă. Ninsorile care 
au căzut fără întrerupere două 
zile, au paralizat într-o măsură 
considerabilă numeroase re
giuni ale țării. In timpul „tai
funului de zăpadă", astfel de
numesc ziarele din Tokio a- 
cest fenomen rar pentru Ja
ponia, în capitala niponă de
punerile de zăpadă au depă
șit aproape un metru.

In urma ninsorilor abunden
te transportul urban a fost pa
ralizat iar numeroși funcțio
nari au fost nevoiți să-și pe
treacă noaptea în instituții. 
Pentru prima dată automobi- 
liștii din Tokio au aplicat lan
țuri pe pneuri. A fost parali
zată circulația și pe unele ma
gistrale feroviare. Aeroportul 
internațional Haneda a fost 
temporar închis, iar avioanele 
care au sosit joi și vineri la 
Tokio au fost îndreptate spre 
alte aeroporturi japoneze. Din 
cauza avalanșelor de zăpadă 
in regiunile de munte s-au 
înregistrat numeroase victime 
omenești Astfel 18 persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 
100 au fost rănite.

BONN. — Ziarul „Frankfurter 
Rundschau", citind raportul Orga
nizației internaționale „Amnistia", 
arată că în Grecia deținuții poli
tici sini torturați în mod sălbatic. 
Mărturii despre aceste atrocități 
au fost aduse de doi membri ai or
ganizației amintite mai sus — a- 
vocatul englez Marreco și deputa
tul american Becket, care au pe
trecut 4 săptamini în Grecia.

Printre mijloacele de tortură fo
losite se citează curentul electric, 
focul și bătaia la tălpi. Cu 
de a-i intimida pe deținuți, 
sint de multe ori aduși să 
strigătele celor torturați.

ministru britanic, Harold Wilson 
în orașul Swansea a avut loc o de
monstrație. Cîteva sute de persoa
ne, printre care numeroși studenți, 
au manifestat împotriva războiului 
din Vietnam și a șomajului. Ei au 
încercat să blocheze 
primului ministru, dar 
prăștiati de poliție.

automobilul 
au fost îm-

Aproximativ

scopul 
aceștia 
asculte

deSANAA. — In regiunile 
nord ale Republicii Arabe Yemen, 
trupele republicane continuă ope
rațiunile împotriva elementelor re
galiste și ale unităților de merce
nari infiltrate pe teritoriul acestei 
țări. Potrivit
timpul acestor operațiuni au 
capturate însemnate cantități 
armament.

$ NEW YORK.
2 500 studenți de culoare din 9 o- 
rașe ale statelor americane Virgi
nia, Carolina de nord și Carolina 
de sud. au demonstrat în semn de 
protest față de uciderea de către 
poliție, cu o săptăinînă in urmă, a 
trei tineri negri din orașul Oran
geburg. Demonstrațiile au fost deo
sebit de violente în orașul Durham 
(Carolina 
intervenit 
prăștlerea

de nord), unde poliția a 
cu brutalitate pentru 
manifestanților.

îm-

OLIMPIADA ALBA

de

Jean Claude 
a cucerit a treia

aur

Kiily 
medalie

agenției M.E.N., în 
fost 

de Catastrofă aviatică

ROMA. — Politia italiana a 
descoperit la Roma și în împreju
rimile sale 5 depozite clandestine 
care ascundeau sute de obiecte de 
artă etruscă. Toate aceste 
urmau să fie scoase din 
mod 
dule

a-

1 să fie
clandestin, pentru a 
în Belgia, Austria și

obiecte 
tară, în 
fi vîn- 
Elveția.

,.Civil Air 
avînd la bord 63 de 

seara 
apro- 
Nouă

Fran-

LONDRA. — Cu prilejul unei 
vineri de primulvizite efectuate

INDONEZIA

Un avion de tip Boeing 727, 
parținînd Companiei 
Transport" 
persoane, s-a prăbușit vineri
deasupra Insulei Taivan, în 
piere de localitatea Lin Kou. 
pasageri au putut ti salvați.

După cum relatează agenția
ce Presse, cei 9 supraviețuitori au 
fost transportați in stare gravă la 
spital. Pînă în prezent n-au 
furnizate date asupra cauzelor 
bușirii avionului.

Răzvrătirea unor unități 
ale poliției, flotei și armatei

DJAKARTA 17 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția France 
Presse, citind surse din Djakarta, 
un anumit număr de unități ale 
poliției, flotei și armatei indone
ziene cuprinzînd mai multe sute 
de oameni s-au răzvrătit împotriva 
guvernului generalului Suharto. Ei 
și-au luat armele și au părăsit ta
băra de la Malaga, la est de Insula 
Jawa, unde erau dizlocați.

fost 
pră-

re-Comandamentele militare ale 
giunii au fost puse în stare de a- 
larmă pentru a preîntîinpina un 
eventual atac al grupurilor de răz
vrătiți.

Potrivit agenției menționate, miș
carea ar avea la origine nemulțu
mirea datorită condițiilor proaste 
de viată și creșterii prețurilor la 
alimente, mai ales la orez.

GRENOBLE 17 (A- 
gerpres). Penultima zi 
a marilor întreceri o- 
limpice de la Grenoble 
poate fi numită pe 
drept cuvînt ziua Kil
ly. Cîștigînd și proba de 
slalom special, exce
lentul schior francez a 
cucerit a treia medalie 
de aur, egalînd astfel 
recordul deținut de 
austriacul Tony Sailer 
la Jocurile Olimpice 
do la Cortina d'Ampez
zo (1956),

In prima manșa, Jean 
Claude Killy realiza
se cel mai bun timp : 
49"37/100. In a doua 
manșă, mergînd mai 
prudent, el a înregis
trat 50"36/100. Nu du 
pa mull timp, pe tabela 
de afișaj electronic a- 
pare surprinzător pe 
primul loc norvegia
nul Haakon Mjoens. 
Acesta făcuse o cobo- 
rîre excepțională în 
manșa a doua, realizînd 
timpul de 49"27/100, 
dar nu se știa că schio
rul norvegian. ratase o 
poartă pe parcurs.

Apoi între Mjoens și 
Killy s-a intercalat

austriacul Karl Schranz, 
care repetase coborî- 
rea, în urma unei de
zechilibrări provocate 
de un spectator. Ulte
rior s-a aflat ca înain
te de cădere Schranz 
nu trecuse reglementai 
prin porțile 18 și 19, 

i in consecință ni. tre
buia sa i se permită 
repetarea coborîrii. Ju
riul a hotărît descali
ficarea celor doi ineda- 
:ati neoficiali. France

zul Jean Clâude KTITy 
revenea pe primul loc 
în clasament, iar meda 
liî> 
au fost atribuite 
‘riecilor HuVJZTșf ’

Disputată numai 
două manșe, 
timpului ] 
proba 
soane 
pîrtia 

cu
a echipajului 

de 
genio Monli.

Iată con fi jurația fi
nală a clasamentului 
probei: 1. Italia 1
(Monti) — 2’17"39/100; 
'. Austria I (Thaller) 

— 2’17”48/100; 3. El

ie argint și broi . 
au -

în 
*, din cauza 
nefavorabil, 

de - - 4 per
s-a încheiat pc 

de la Alpe d'Hu- 
vîc*'—»- scontată 

i italian 
brul Eu-

I (Wichi) — 2’ 
4. România 
— 2'18"14/ 

100; 5. R.F. a Germa
niei I (Horst Floth) — 
2’18"33 100; 6. Italia II 
(Gaspari) — 2'18’,36, 
100.

Pe pîrtiile de la Au- 
trans, schiorul norve
gian Ole Ellefsaeter a 
cucerit cea de-a doua 
medalie olimpică de 
aur, cîștigînd „marato
nul zăpezii", proba de 
50 km fond, tranșînd 
în favoarea norvegie
nilor duelul anunțat cu 
i'ondiștii suedezi.

Spectatorii prezenti 
in jurul inelului de 
gheață din „Parcul 
Iral" au fost martorii 
unei surprize de pro
porții în ultima probă 
a concursului de pati
naj viteză masculin —- 
10 000 m. Victoria a 
revenit studentului sue
dez, în vîrstă de 25 
de ani, Johnny Hoe- 
ylin, pentru care acele 
croriometrului au indi
cat timpul de 15’23"6/ 
10 (nou record olim- 
Pic).
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