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Siluete noi în centrul Lupeniului.

Aveți pilule
pentru 
amabilitate ?

Cind nu te simți bine alergi la medic. Medi
cul le consultă, constată, te slătuiește și-ți scrie 
o rețetă. Apoi, te înființezi la farmacie și totul 
este In regulă.

Intr-una din zile — 10 aprilie a. c. — am tre
cut și eu prin această filieră. Totul a mers bine, 
pînă cînd am ajuns la farmacie. Aici, constat cu 
supărare că am uitat refeta acasă. Totuși, pen
tru a mă consola că n-am făcut drumul în za
dar, întreb dacă medicamentul ce-l aveam pre
scris există.

— Avefi „Cerebralizin" ?

Jurnal 
citadin

— Refeta I mi se răspunde foarte „amabil" de 
dincolo de tejghea.

— Am uitat-o. Dar aș dori să știu dacă aveți 
medicamentul.

— Refeta I se înăspri „amabilă" yocea.
— Avefi medicamentul ? Aduc și refeta. Să nu 

lac drumul în zadar.
— Refeta și apoi vă spun, continuă „amabili

tatea" să-mi taie răsuflarea.
— Vă rog, insistai eu...
— Nu se poate. Trebuie să caut în 

cu medicamente străine și fără să văd
Am plecat fără 

Ca prin minune, 
odată n-am fost 
și de refelă. Mă
nr. 12 din Petroșeni are un dulap miraculos care 
se închide ermetic și nu poate fi deschis decît 
la vederea unei refete. De asemenea, ceea ce 
este rău, personalul iarmaciei nu cunoaște ce 
medicamente sînt, decît atunci cînd vede refeta. 
O fi vreun cifru la mijloc.

Am plecat și îmi părea rău că n-am cerut fără 
refelă „pilule de amabilitate".

dulapul 
re(eta.... 
cuvinte, 
că nici-

să mai ascult ultimele 
simfeam că-s sănătos, 
bolnav. Am uitat și de media 
obseda însă un gind. Farmacia

R. s.

Ocrotirea relațiilor
de familie

La Conferința națională a femei
lor din iunie 1966, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că : „Orîndui- 
rea noastră socialistă acordă o a- 
tenție deosebită familiei, consolidă
rii și întăririi ei continue, creșterii 
și educării copiilor. Asigurarea ega
lității depline în drepturi a femeilor 
cu bărbații — una din marile înfăp
tuiri ale socialismului — cultivarea 
în societate a principiilor eticii co
munismului, întemeierea căsniciei pe 
idealuri comune și respect reciproc, 
sînt premise importante în trăinicia 
familiei, ale unei înalte tinute mo
rale în viata familială".

In scopul întăririi familiei au fost 
luate în decursul anilor o seamă de 
măsuri economice, au fost elaborate 
mai multe acte normative. O impor
tantă deosebită în 
ansamblu de măsuri 
noului cod penal.

Prevederile acestui
ge, prezintă o punere de acord a 
legislației cu realitățile noastre so
cialiste, constituie un instrument pu
ternic pentru întărirea relațiilor de 
familie.

In această ordine de idei, în titlul 
IX, cap. 1 al proiectului sînt încri
minate infracțiunile contra familiei, 
noua reglementare deosebindu-se de

NICOLAE DOȚIU 
președintele Judecătoriei Petroșeni

cea veche, prin lărgirea sferei fap
telor încriminate de legea penală, 
prin înăsprirea pedepselor ce ur
mează a se aplica vinovatilor, prin 
modificarea sferei persoanelor ce 
pot fi subiect al acestor infracțiuni,

o persoană pe care o știe căsătorită. 
In articolul următor din proiect este 
reglementată infracțiunea de adulter, 
pedepsită între o lună și 6 luni, ca
re constă în fapta unei persoane că
sătorite de a întreține relații intime 
în afara căsătoriei, atîta timp cît

(Conlinuare în pag. a 3-a)

cadrul acestui 
este proiectul

proiect de le-

Proiectul noului

cît și prin claritatea noilor preve
deri legale.

Astfel, o primă Infracțiune este cea 
reglementată de art. 303 din proiect, 
conform căruia comite infracțiunea 
de bigamie persoana căsătorită care 
încheie o nouă căsătorie, pentru ca
re se prevede o pedeapsă privativă 
de libertate între 1 -5 ani. Este sanc
ționată, de asemenea, cu pedeapsă 
între 3 luni și 2 ani șl persoana 
necăsătorită care se căsătorește cu

(ir. Abdirashid Aii Shermarke,
în tara noastră

In cursul după-amiezii de ieri dr. 
Abdirashid Aii Shermarke împreu
nă cu soția și celelalte persoane so
maleze, însoțiți de Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat 
și general-maior Constantin Popa, 
au vizitat orașul București. De-a 
lungul magistralelor Capitalei, ar
hitectul șef adjunct al municipiului

București, Traian Stănescu, a pre
zentat principalele edificii publice 
și monumente istorice. In timpul vU 
zitei, președintele Somaliei și suitrf 
sa au trecut prin noile cartiere 
Drumul Taberii șl Balta Albă în 
care locuiește aproape o zecime din

(Continuare în pctg. a 4-a)

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a directorului ziarului
Le Monde", Hubert Beuve-Meryff

Marți dupa-auiiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului do Stat, a primit pe directo-

rul ziarului „Le 
Beiive-Mery.

Cu acest prilej 
vorbire care s-a
atmosferă cordială.

Monde", Hubert

a avut Ioc
desfășurat

o con-
într-o
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LA EXPLOATAREA MINIERA DEVA

Mecanizarea
I

la loc de frunte
• UTILAJE ÎN VALOARE DE 12 MILIOANE IEI PENTRU MECANIZAREA EXTRACȚIEI

• ÎN ULTIMELE LUNI — 13 MAȘINI DE ÎNCĂRCAT

• PRODUCTIVITATEA MUNCII A CRESCUT CU 75 LA SUTA DATORITA MECANIZĂRII

„Muntii care stau de strajă în par
tea de nord-vest a orașului Deva 
tăinuiesc în pîntecele lor o bogăție 
de nebănuit — cuprul". Această în
semnare fugară din ziarul „Zori noi" 
de acum 20 de ani venea să contu-

inai mult tabloul bogățiilor 
care dau orașului Deva o

După 8 luni de la publicarea anchetei

„Oamenii așteaptă condiții de 
Să le oferim din plin!“

AU CU VINT UL FACTORII DE RĂSPUNDERE

agrement.

CU CE BAZE MATERIALE SE VOR
IMBOGAJI POSIBILITĂȚILE DE RECREERE

reze și 
naturale 
notă aparte. însăși denumirea prin
cipalei artere subterane de la ex
ploatarea minieră din localitate — 
galeria „Decebal" — e simbolică și 
vine să tină trează ideea că în a- 
ceastă parte a județului Hunedoara 
extracția cuprului are corespondenți 
în vremuri îndepărtate...

Modul de exploatare din trecut a 
cuprului de aici, era la fel de rudi
mentar ca și în minele din fosta 
Vale a plîngerii. Acum însă, meca
nizarea lucrărilor < 
extracției cît și al 
tuează Ia loc de 
sens s-a pornit de 
canizarea constituie 
minant în acțiunea 
a întreprinderii. Astfel, încă din a- 
nul trecut acțiunea de mecanizare a 
locurilor de muncă din subteran a 
fost încredințată unui 
gineri și tehnicieni 
studiilor întreprinse, 
mandările ne,cosa re.

Drept rezultat s-au 
rite utilaje în valoare de peste 12 
milioane lei, utilaje care au fost re
partizate cu precădere în sectoarele 
'•ii un volum sporit de operațiuni

unde în trecut se făcea un 
ridicat de forță de muncă.

numai în ultimele ItiriL

grele și 
consum 
De pildă, 
exploatarea minieră din Deva a lo'R
dotată cu 13 mașini de încărcat, un 
număr însemnat de perforatoare, va- 
gonete etc. De altfel, se poate apre
cia că prin eforturile depuse, în pri
mul trimestru al acestui an, aici s-a 

mecanizare a 
unde con-

atît în domeniul 
prelucrării se si- 
frunte. In acest 
la ideea că me- 

! un factor deter- 
i de rentabilizare

colectiv de în
că re, pe
a făcut

procurai

baza 
reco-

dife-

încheiat acțiunea de 
tuturor locurilor de muncă 
dițiile naturale

O asemenea 
important efect 
rim la faptul că 
canizării s-a înregistrat o 
a productivității muncii de 
sută. In prezent, în atenția 
vului acestei exploatări stă 
rea în circuitul economfc a unor 
noi rezerve de sporire a produrțief. 
Este vorba de aplicarea celor mai co
respunzătoare măsuri pentru îmbu
nătățirea tehnologiei de lucru, utili
zarea cu randament sporit a mașini
lor din dotare și creșterea vitezei 
de înaintare din abataje. Prin aces
te măsuri se urmărește ca din sub
teranul dealului Cozi a să fie trimis 
către uzina de preparare de la poa
lele cetății Deva cît mai mult mine
reu cuprifer.

au permis.
măsură a avut un 
economic. Ne refe- 
numai pe seama me- 

creștere 
75 la 

coles ti- 
atraqe-

Ne stăruie în minte duminica trecută, o adevărată 
zi — am putea spune — estivală, cind soarele s-a 
revărsat asupra împrejurimilor cu dărnicie, indem- 
nînd la drumefie. $i oamenii Văii, au răspuns che
mării 1 Ne-am întilnit pe cărări de munte, pe ră
riși ile însorite dintre brazi, nenumărafi iubitori ai na
turii, ai înălțimilor. Am cules primii ghiocei, am admi
rat covoarele de brîndușe, am salutat pe potecile de 
munte cu cîntecele de veselie, explozia puzderiei de 
muguri de pe copacii mîngiiafi de razele de soare.

Dar, o dată cu primele „satisfacții primăvăratice", 
ne-am pus și primele întrebări... pămîntene în legătură

cu posibilitățile ce ni se vor oieri în noul anotimp es
tival pentru a ne bucura din plin de frumusețile ce ni 
le oferă cu atîta dărnicie NATURA.

Așadar, spre edificare generală, am socotit oportun 
să revenim, după ancheta publicată în ziarul nostru, în 
toamna anului trecut, „Oamenii așteaptă posibilități de 
agrement. Să le oferim din plin I" și să dăm cuvfntul 
factorilor de răspundere în legătură cu întrebarea pe 
care o pune fiecare cetățean :

„Cu ce baze materiale se vor îmbogăți posibilitățile 
de recreere, de agrement în noul sezon estival în ca
drul municipiului nostru

Locurile de 
agrement vor fi 
mai accesibile !

Una din nemulțumirile an- 
chetatilor noștri din toamna 
trecută s-a referit la neajun
surile privind transportul 
spre locurile de agrement, 
spre cabanele din împreju
rimi. Ne-am adresat, așadar, 
tov. ROMOȘAN GHEORGHE, 
directorul I.C.O., în legătură 
cu măsurile ce se vor lua 
pentru o mai bună organiza
re a transportului în timpul 
verii.

— Asigurarea unor condi
ții de transport optime spre

locurile de agrement în 
cursul verii, va sta în aten
ția noastră — ne-a declarat 
interlocutorul. Astfel, spre 
cabana Lunca Florii mașinile 
vor circula în fiecare dumi
nică începînd cu ora 8 pînă 
seara, pe baza unui program 
ce-l vom afișa la dispecer; 
Cîte două mașini vor pleca 
de la capul de linie din Pe
trila iar o mașină din Piața 
Victoriei. In funcție de ce
rințele publicului, vom in
troduce mașini și sîmbătă 
după-amiază. Spre cabana 
Cîmpu lui Neag vor circula 
cursele obișnuite, iar dumi
nicile, în funcție de cerințe, 
le vom dubla, de asemenea. 
In interesul bunei desfășurări

a transportului pe această 
rută ar fi necesar ca șantie
rul I.L.H.S. și I. F., care 
losesc aceste drumuri, 
mai miște cîte un deget 
pentru întreținerea lor.

In ceea ce privește caba
na Rusu, vom verifica îm
preună cu miliția starea dru
mului și dacă va fi posibil 
vom deservi și acest traseu. 
In orice caz, drumul spre 
Rusu, mult îngustat in unele 
porțiuni, ar necesita repara
ții serioase, chiar aslaltarea 
pentru a fi practicabil pen
tru autobuze. Or, pe acest 
an, deși s-au făcut demer
suri pe lîngă Consiliul popu
lar județean pentru alocarea
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IN ZIARUL DE AZI t

SECVENȚE
CULTURALE
Cronica dramatică
„Profesiunea 
doamnei Warren
la Teatrul de stat din 
Petroșeni

Flori de primă 
vară — reportaj

(Pag. a 2-a)

Rubrica „Sport1'
radio,
televiziune
filme

(Pag. a 3-a)

Castel

vitrinele magazinelor sînt 
obiecte ultra-nioderne. Ca- 

rămas însă aceleași; tradi- 
căsute cu acoperiș ascuțit

unei
al

pe 
in-

Vechile orășele romantice din 
munții Harz (R. D. Germană) mal 
păstrează și astăzi atmosfera Evului 
Mediu. Pe străduțele înguste, pașii 
răsună evocînd vremuri de mult a- 
puse. Pare ciudat că în această at
mosferă 
pline cu 
sole au 
tionalele
construite din lemn și zugrăvite în 
culori pastel. Construcția din seco
lul al XV-lea a primăriei din Wer
nigerode cu turnulețele ei ciudate, 
balcoanele, scările și inscripțiile în 
alfabet gotic, lasă impresia
ilustrații dintr-un basm minunat 
fraților Grimm.

Aceeași impresie dăinuie și 
serpentinele șoselei care duce în
terior, în inima muntelui. Prin ^mo
zaicul pestriț al acoperișurilor care 
abia se deosebesc, drumul șerpuit 
pătrunde tot mai adine în codrul 
des, ajungînd pe neașteptate într-o 
poiană înconjurată de păduri întu
necate. La dreapta, printre trunchiu
rile copacilor, se zăresc stîncile înal
te și ascuțite, acoperite cu mușchi 
verde, ale căror siluete se contu
rează pe fondul colorat al apusului

impresionant și dramatic, 
cît de frumos pe atît de 
aparținut cîndva preoților 
a inspirat fantezia bogată

de soare, 
Locul, pe 
tainic, a 
.păgîni. El
a lui Gbethe la crearea tabloului 
apocaliptic din „Faust" — „Noaptea

REPORTAJ 
PE

GLOB
se află 

„Sala Valpur- 
de Gothe, îșl 
de seamă ai 
legat creația 
al munților

Valpurgiei". In apropiere 
micul muzeu denumit 
giei", în care, alături 
au loc toii oamenii 
Germaniei care și-au 
de minunatul peisaj 
Harz.

Vechile castele feudale din munții 
Harz și Turingia sînt monumente u- 
nice ale istoriei care au rezistat mul
tor ani și evenimente. Cocotele ca 
niște cuiburi pe stîncile și culmile

inaccesibile, distruse de războaie și 
vînturi, apoi restaurate, transformate 
în muzee minunat amenajate, ele 
păstrează în liniștea răcoroasă a să
lilor o cultură de invidiat.

fa castelul din Quedlinburg, alături 
do exponate din diferite secole, se 
află o ladă uriașă — o celulă în 
care stareta, proprietara castelului, 
l-a ținui prizonier pe vecinul ei, con
tele de Regenstein, pînă cînd acesta 
a promis că renunță să atace dome
niile mănăstirii.

Este remarcabil și castelul din an
ticul orășel german Wernigerode de 
la poalele munților Harz. Un cal con
struit din lemn, cu o răbdare uimi
toare (i se vede clar fiecare fir de 
păr din coama boqată), acoperit cu 
armuri și platoșe grele (circa 80 kg) 
și care a costat cîndva 30 de vaci, 
ne întoarce înapoi spre vremea cru
ciadelor. In acest castel-muzeu, fie
care sală este bogat amenajată cu 
mobile și obiecte de diferite stiluri 
și epoci — baroc, rococo, empire 
ș. a., ilustrînd dezvoltarea continuă 
a gustului omului, a ideilor lui des
pre frumos, care evoluează <k- la o

(Continuare in pag. a 4-a)

De la București la vale

susfinut
populară a teatrului.

cu iorfe proprii

(Continuare în pag. a 2-a)

pleacă 
KV spre

fo
să
Și

de fonduri în acest scop, nu 
s-a obtinut nimic.

curînd
secției

transformator
linii de cîte 15
Mare și Situeria, pentru 

electrice 
rura-

acest 
două 
Baru 
asigurarea energiei
necesare electrificărilor 
le din zonele respective.

la stația Fe- 
I.R.E.U. Petro- 

în funcțiune un 
de 25 MV A.

a

INFORMAȚIA ZILEI

Foto : N. MOLDOVEANU

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Timp frumos, cu ce
rul variabil. Vint slab din sec
torul sudic.

Oriunde s-ar afla și oricît 
de mic ar fi, tot el rămîne în 
centrul atenției.

Noi baze 
pentru odihnă

Și acum problema... proble
melor : ce vom avea nou, ce 
ni se va oferi în plus pentru 
a no putea reconforta și re
împrospăta forțele în timpul 
nostru liber ? La această în
trebare am cerut răspuns tov. 
ing. NICOLAU ȘTEFAN, vi
cepreședintele Consiliului 
popular municipal.

Anchetă realizată de 
ION DUBF.K

Miine, la ora 17,30 și la ora 20,30, in sala Teatrului de 
stat din Petroșeni, un colectiv al Teatrului de estradă „Ion 
Vasilescu" din București prezintă pe Păcală (N. Vulpescu — 
P. Săcăleanu) și Tindală (Tacky Hogea) in revista folclorică 
„De la București la vale". Interpretează lila Bărbulescu, 
Ti(a Ștefan, Ștefan Băcanu, Veronica Georgescu, Nicu Sloe- 
nescu și Petre Guști. Acompaniamentul soliștilor e 
de orchestra de muzică

Stație 
de transformare

De 
ro a 
șeni, a intrat 
transformator
Prin darea în exploatare 
acestuia se îmbunătățește sim
țitor alimentarea cu energie 
electrică a exploatărilor mi
niere Lonea, Petrila, Aninoa- 
sa precum și a orașului 
troșeni. De asemenea, de

Distilarea apei 
rezolvată

Pentru exploatarea în bune 
condițiuni a locomotivelor Die 
sel electrice, este necesară apă 
distilată Ia bateriile cu acu
mulatori. Un timp, la depoul 
Petroșeni a lipsit posibilitatea 
distilării apei pe plan local. 
Conducerea depoului a luat 
inițiativa confecționării nei 
instalații de distilare a apei din 
resurse locale. Un dispozitiv 
va indica, prin semnalizare 
optică, completarea apei dis
tilate în baterii.

Azi, la ora 8, mercurul ter- 
mometrului a indicat la Petro
șeni temperatura maximă de 
plus 6 grade, iar la Paring de 
zero grade. Minima din cursul 
nopții a lost de plus 4 grade 
și, respectiv, minus 2 grade.
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SECVENȚE CULTURALE
Cronica dramatică

PROFESIUNEA DOAMNEI WARREN
LA TEATRUL DE SFAT DIN PETROȘENI

se stinge 
scînteie 

copil" — 
Bernard

am rămas cu convingerea că, 
raporturile dintre Teatrul de 
Valea Jiului și publicul local 
Ia ora actuală intr-un oarecare

Bernard Shaw, 
Petroșeni de regizorul 
Băleanu din București, 
reușită. Pe ce ne bazăm 
Pătrunderea adîncă fn

perfect de regizorul spectaco- 
care a transmis-o și interpre- 
ințelegerea universului uman 
mai tuturor raporturilor con-

individua- 
dovedește 

au
s-a

fost 
făcut
sper-

teatra- 
socie- 
afecți- 
sau Ie

drum 
a fost 
In ro-

„Viața este o flacără ce 
întotdeauna, dar recapătă 
de cile ori se naște un 
afirma cindva ginditorul
Shaw. Teatrul de stat local, am adă
uga, este tot o flacără, de nestins 
însă, a culturii, care seînteiază ori 
<e cite ori o premieră vede lumina 
rumpei. Departe de a considera că 
orice nouă montare strălucește, vi
zionând „Profesiunea doamnei War
ren" 
deși 
stat 
sînt
impas (și poate, nu din vina publi
cului). piesa Iui 
montată Ia 
Petre Sava 
constituie o 
afirmația ?
psihologic și afectiv, de care a dat 
dovadă autorul piesei, a fost asimi
lată 
Inlui 
ților. 
și a
jnncturale din piesă stînd mărturie 
a integrării actorilor în rol. Faptul 
că. colectivul de actori care a dat 
viață acestei piese s-a concentrat 
în a transpune scenic personaje cu 
o identitate precisă și o 
litafe pregnant conturată, 
că exigențele reqizorale 
unanim acceptate. Totul
însă in favoarea creării unui 
tacol de ținută, în limitele coman
damentelor civice, elice și artistice 
ale întregii noastre mișcări 
le. „Viciile fundamentale ale 
lății burgheze care mînjesc 
unile omenești, le pervertesc
fac chiar imposibile" — înfierate cu 
afîta vehemență de autor — au fost 
„comunicate" și spectatorului, celui 
mai exigent, după criterii care a- 
lestă existența (și la teatrul nostru) 
l condițiilor favorabile calității ar
tistice. Citeva cuvinte despre inler- 
prețl: „Reportajul" piesei, care ur
mărește peregrinările unei conștiințe 
puternice în căutarea unui 
propriu spre inima vieții, 
realizat de Violeta Berbiuc.
Fol principal, al Vivlei Warren. — 
ființă energică, voluntară, fire in
dependentă, străină de falsul coti
dian ai lumii ei — Violeta Berbiuc 
a căutat (și, în mare măsură, a re
ușit) să metaforizeze scenic irămin- 
tările esențiale ale personajului in
terpretat, lupta, conflictul — inițial 
de natură psiholoqic, apoi cu adinei 
rezonanțe sociale — cil preceptele 
de viață pe care dorea să i le im
pună mama sa. In acest
nu întilnim eroi, oameni excepțio
nali, virtuoși, modele 
dezbrăcațî de rigorile sociale con
venționale, fără 
Kitty Warren, 
proxeneta care 
cale de ales" | 
sește în scena (
redată destnl de autentic, în ce pri- 
veșîe mimica, gesturile, mișcarea 
(accentul căzind insă pe voce ale 
cărei modiilațiuni ne-au incînlat), 
de actrița Carmen Tăutu. Figura

spectacol

ci oameni

i aureolă. Doamna 
prostituata și apoi 
„n-am avut o altă 

(după cum mărtnri- 
destălnuirllor), a fost

PE ECRAN

Am mtilnit țigani icricifl
(Cinema 7 Noiembrie,

16- 20 aprilie)
Petroșeni,

țigani 
adevărat „un film 
melancolic, cald, 

crud, spiritual și
Aubriant în revista 

„Le nouveau Candide").

din Bel- 
fericiti" 

mare și 
tandru, 
amar" 

fran- 
Con- 
acest

Qiăiat. mau 
// plîiiqa

5

Mihai Clfta și Dumitru Drăcea fntr-o scenă din spectacolul cu „Profesiunea doamnei Warren".

Producție a studiourilor
grad, „Am întilnit 
este cu 
frumos, 
puternic, 
(Michel 
ceză
struit într-un mod îndrăzneț, 
film iugoslav este o fermecătoare, 
fascinantă poveste despre pasiunea 
și nostalgia țiganilor din vasta cîm- 
pie panonică a Iugoslaviei. El con
firmă talentul unui regizor tînăr, 
personajele filmului fiind caractere 
puternice, cu o vigoare expresivă 
cum rar se vede într-un film.

Este o operă originală, profund 
umană, de o mare sinceritate, o ex
plozie de tinerețe, forță și vigoare, 
un document de o intensitate vi
brantă asupra vieții aspre a țigani
lor. Bora, eroul filmului, interpre
tat de apreciatul actor Bekim Feh- 
miu (in clișeul alăturat) o cunoaște 
într-una din călătoriile sale pe tî- 
năra Tissa, fiica vitregă a lui Mir- 
ta, concurentul său în vînzările de 
fulgi. Mirta, om 
încalcă de multe

șl pu- 
Adică, 

stau 
holărît

M-arn născut mut. Parcă-s 
țin rahitic. Am și reumatism, 
mai precis, nu pot spune că 
pe picioarele mele. Așa au
cei care m-au adus pe lume, con
structorii Grupului 2 construcții Pe
troșeni. Ehei, dc-aș ii avut și eu 
mamă . bună, eram printre cei fru
moși. Dar așa, s-a prins de mine 
blestemul de tată și-s între frații 
mei, cel mai nenorocit. M-au bote
zat E 11 și învelit în scutece ne- 
călduroase, am fost așezat într-un 
colț al microraionului 3 din Petrila, 
alături de coastă unui deal. S-au 
gindit bine părinții mei. Dacă-s ra
hitic și nu știu să vorbesc, măcar 
să pot admira natura. Apoi, pe ba
za unui proces verbal de predare- 
primire, am fost înfiat de către 
I.L.L. — sectorul Petrila. Frații mei, 
toți știu să vorbească, și flccare-l 
așezat la casa lui. Iar eu, ca vai de 
mine, sînt obligat să ascult zi de zi 
bîrta lor, câ de auzit aud încă 
foarte bine. Și de cine credeți că 
'orbesc? Pe cine credeți că-1 bîr-

brutal și agresiv, 
ori lege-a nescrisă

a țiganilor, fapt ce duce la dese în
fruntări între cea doi rivaJi. Tissa, 
nemulțumită fuge din casa tatălui. 
Bora o găsește, se cunună cu ea și 
o aduce-n casa unde mai avea o 
soție... bălrînă și copii. Din cauza 
certurilor dintre Bora și vechea so
ție, Tissa fuge la Belgrad, sporind 
să devină cîntăreață de local...

Urmarea, pe ecran.

ÎNSEMNARE

fese 1ntr-una ? Pe mine, cel 
nenorocit dintre ei.

— Uite-I, zice fratele meu 1 1, 
tr-o zi. N-are nici doi ani și s-a 
șorogit de lot.

— Cind o ii recepția delinitivă 
rămas 

fi a/u-

mal

în- 
bo-

A

In școli s-a încheiat
alege din el. A 
și os. Ar putea

tu, fi răspunde 1 2 Cel

primăverii"

n-ai ce mai
numai piele
tat săracul.

— Ce știi
de la construcții după ce-au făcut 
procesul verbal de predare-primire, 
uită ce mai au de 
că de alte lucrări

Gurile rele spun
E 11 stau blocați

executai. Se a gu
și pace bunii 
că din cauza lui 
la banca de in-

lin bun prilej 
a-și verifica 

meșteșugit

uenlm ori- 
Mihai 

al lui 
dove- 

care

doamnei Warren, cu practicismul ei 
brutal dar Incfd, conturată măiestrit 
de autor, i-a oferit 
Ini Carmen Tăntu de 
potențele actoricești 
puse-n valoare.

Poate mai mult decît
cine dintre interpret!, ©entrn 
Clita, roiul compozițional 
Frank Gardner i-a dat ocazia 
dirii calităților profesionale,
pînă acum au fost întrevăzute doar 
în roluri de dimensiuni foarte re
duse. Prilejul n-a fost scăpat. Mihai 
Clita. posesor al unei game variate 
de nuanțe, si-a „condus" vivace 
personajul pînă Ia capăt, personaj 
conceput cu intenții clare șt reali
zat așișderea. Dumitru Drăcea (in 
rolul referendului Samuel Gardner) 
își jdacă partitura, destul de dificilă 
în fond, cu aceeași, de mult consta
tată, luciditate transparentă In mo
mentele sale cele mai izbutite îi 
vezi ca-ntr-un caleidoscop parcă șl 
volbura qîndurllor ’ Și asia mi-l pu
țin I Sir 
asociatul 
ren și-a 
terprelul
nu-l cerea, ca-n ..Anqello — tiranul 
Padovei" 
intre'. 
Costin
.scoată" 
calculat,
visat autorul. Și rezultatul n-a fost, 
după părerea noastră, deloc discu
tabil. Praed, omul care intuiește în
tocmai pulsul celor care-I încon
joară se înscrie și el, în interpreta
rea lui Alexandru Zecu, alături de 
celelalte reușite ale spectacolului.

In conclnzie, comedia lui Bernard 
Shaw, „Profesiunea doamnei War
ren", în regia lui Petre 
feanu și-n 
tecta
spectacol care se 
nulă, care oferă celor care-1 vizio
nează, după închiderea „cărții sce-

George Crofts omul rece, 
în afaceri al doamnei War- 
găsit în Costin Iliescu in- 
polrivit. Dintr-un rol care

„între 
puțin 
încercat

pendulări
dar mai 
Iliescu a 
nn erou shawian
frapant, poate așa cum

șl 
ușor, 

să
viabil, 

l-a

decorul creat
Teodora Dinulescu, 

impune

Sava Bă- 
de arhl- 

este un 
prin ți-

nice", satisfacția de a fi martorii 
unei realizări artistice superioare.

„Cine are superstiția opiniei al
tuia și tremură de toate strîmbătu- 
rile din nas — spune George Căll-

nescu — nu 
Fiți, pentru 
„Doamnei 
dreptate !

construiește 
două ore, 

W'ărren" șl-i

nimic", 
oaspeții 
veți da

V. TEODORESCU

„Săptămîna primăverii", insti
tuită de Consiliul Național al Orga
nizației pionierilor și Ministerul In- 
vățămîntulul în scopul de a atrage 
pionierii șl școlarii în acțiunea de

cunoaștere și ocrotire a naturii, 
încheiat, duminică 14 aprilie, 
activitățile cultural-sportivc 
nizate în toate localitățile din 
lea Jiului.

Aceste activități au ră-plătit 
momentele recreative eforturile

s-a
prin 

orga-
Va-

FLORI DE TRIM A VARA
Cu pionierii pefroșeneni în „orașul ofefarilor"

Duminică am trăit din plin 
revirimentul primăverii. Am 
asistat, Împreună cu cei 230 
de elevi ai Școlii generale nr. 
4 din Petroșeni — în excursia 
spre Hunedoara — la concer
tul primadonei primăverii, in
terpretă a clntecelor pădurii 
— privighetoarea — in rezer
vația de zimbri de la Hațeg, 
am văzut din goana autobuzu
lui, prin satele Țării Hațegu
lui, pe cei care așteaptă pri
măvara pentru a se dărui to
tal muncii timpului, am pri
vit mieii sburdînd pe covorul 
gingășiei verzi a timpurilor, 
am admirat grădina înflori
toare care este astăzi orașul 
oțelarilor - Hunedoara. Pe 
această paletă policromă a pri
măverii, solii artei amatorilor 
din Valea Jiului, echipele ar
tistice ale Școlii generale nr. 
4 Petroșeni, au înscris un gin
gaș omagiu adus anotimpului, 
trezirii la viață. Serbarea e- 
levilor petroșăneni a atras în 
sala clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara o mulțime de 
tineri, care au venit la „inau
gurarea" unui frumos schimb 
prietenesc de.. „vederi* ar
tistice

Stăpîniți de o puternică do
rință de a dovedi că-n școlile 
Văii Jiului cresc „flori" artis-

tice de esențe puternic par
fumate, elevii noștri au tre
cut gu bine peste tracul întil- 
nirii cu impresionanta scenă 
hunedoreană dovedind că în
delungata pregătire a specta
colului n-a (ost in zadar efec
tuată. Poale doar oboseala 
drumului să-și li spus, pe a- 
locuri, cuvlntul. începutul

ÎNSEMNĂRI 

DE REPORTER

spectacolului — prologul — 
a fost, la fel ca și finalul, 
pline de entuziasm și veselie. 
Corul școlii, format din peste 
150 voci diafane, armonios 
sudate într-un „tot" de prof. 
Ion Gorgan, 
căldură sălii 
al clntecelor 
cu", „Pui de 
lori*, „Pe-al 
Nici echipa i 
lare nu s-a 
Ritmul lent 
Iar local cu 
lănești" a incînlat 
spectatori care au chemat 
rampă, ca și în alte numere,

a transmis cu 
fiorul patriotic 

„Marșul lui lan- 
lei", „Trei cu- 
nostru steag", 

de dansuri popu
lă sat mai prejos, 

al dansului popu- 
strigături „momîr- 

pe micii 
la

•1

artiști amatori pe-

soliștii locali, cea 
Impresie a lăsat-o

pe... micii 
troșăneni.

Dintre 
mai bună
Giosan Rodica, elevă-n clasa 
a VIII-a, posesoarea unei voci 
calde, interpreta clntecelor 
„Drag Îmi e să tini" (popu
lar) și „Țărăncuță, țărăncuță1' 
de Ion Vasilescu. Numerele 
de gimnastică artistică, ofe
rite, la sol și bîrnă, de ele
vele Erkedy Ana-Muria și 
Pintea Maria au dat posibili
tatea cunoscătorilor să recu
noască două autentice talente 
în devenire. Succesul deplin 
de care s-au bucurai elevii 
petroșăneni este rodul unei 
munci asidue și... începutul 
unor rezultate care în 
ar putea deveni foarte 
tuoase. Pasiune există,

Florile pe care le-au 
primăverii elevii Școlii 
rale nr. 4 din Petroșeni,
dele nevăzute ale orchestrei 
primăverii pe care le-au stîr- 
nit cu măiestrie acești mici 
artiști amatori 
altceva decît... 
cestui anotimp 
exaltare.

Sînt flori de
sărate de calda mîngllere a 
arinilor zefirului.

prin 
de

puse de școlari timp de șapte zile. 
La Casa de cultură din Petroșeni aJ 
fost organizat de către Consiliul 
municipal al Organizației pionieri
lor carnavalul , STptăininii primă
verii". Peste 250 de pionieri și șco
lari din orașul Petroșeni au umplut 
sala într-o multitudine ie costume, 
reprezentînd diferite simboluri ale 
primăverii.

In orașele Lupeni și Vulcan, pe 
lîngă activitățile cultural-artistice, 
s-a organizat „Cupa săptămînii pri
măverii" la handbal. Cîștigălori, 
după o întrecere pasionată, au ieșit, 
la Vulcan, Școala generală nr. 4, 
iar la Lupeni, la băieți, Școala qe- 
nerală nr. 4, la fete Școala gene
rală nr. 3.

vestiții 47 1R2 lei care ar putea cir
cula. Oare de ce 1.I..1,. și Banca de
investiții nu intervin de otita vre-
me ?

Nu cerceta aceste legi . mai
bine să admirăm cum apune soa-
rele.

Si iaca -așa, pentru că n-au fost
montate niște glafturi și copertine 
de tablă, pentru că n-au fost execu
tați 70—75 metri de trotuar în ju
rul blocului E 11, pentru că mal 
sînt cîleva lucrări mărunte de ame
najare. Grupul 2 construcții Petro
șeni plătește penalizări, care i 
strica să fie reținute pe un stat 
plată. Aceasta cu alît mai mult 
cit unele lucrări au fost 
de mînluială. Astfel, din 
unele copertine n-au font 
le, pe fațada blocului 
șiroaie de apă șl funingine 
dau acum aspectul unei expoziții de 
picturi moderne cu diverse teme 
„lucru de mintuială". „Indolență*, 
„Grija fală de avutul obștesc*, 
„Cheltuieli neeconomicoase" etc.

Blocul F. 11 încă plînge deși este 
destul 
un an 
părere 
crimi'e

n-ar 
I de 
I cu

Șl
că

făcute 
cau7â 
bine lipi- 

s-au scurs 
care-f

de virslnic. Împlinește acuși 
și șase luni. Constructorii ce 
au ț Cfnd îi vor storac la-

R. BRĂDEANU

viitor 
fruc- 

deci... 
oferit 
gene- 
coar-

nu sînt, poale, 
reflexe ale a- 
care îmbie la

primăvară pre

Instantaneu : Centrala b'lefonică de la Spitalul unificat Lupeni, 
tă în funcțiune nu de mult.

da-

CU CE BAZE MATERIALE SE VOR ÎMBOGÂJI 
POSIBILITĂȚILE DE RECREERE

(Urmare din pag. 1)

— In acest an, mai precis din 
luna viitoare, se va deschide șan
tierul noului parc de odihnă și dis- 
Iracții pe dealul Institutului de mi
ne. Parcul va fl terminat definitiv 
în anul viitor și va avea o supra
față de 9 ha. Va cuprinde: un res
taurant cu 200 de locuri, din care 
40 acoperite, două chioșcuri pentru 
răcoritoare și bufet cu preparate 
reci, oglinzi de apă pe o suprafață 
ile 400 mp, care Iarna se vor trans
forma în patinoar, instalații de joa
că pentru copil, iar pentru iarnă, 
o pîrtie de săniuș. Parcul va mal 
dispune de un loc de parcare pentru 
80 de autoturisme și va fi dotat cu 
bănci, instalație de iluminat pe toa
te aleile.

In acest trimestru se vor amenaja 
două cabane rustice de către T.A.P.L. 
pe lunca de la Iscroni și Boli care 
vor avea restaurante, terase, estra
dă pentru spectacole în aeT liber, 
locuri de parcare pentru mașini, ur- 
mînd ca la Boli să se amenajeze, în 
următorii doi ani, și peștera cu In
stalație de iluminat, alei, oglinzi 
de apă șl un drum de acces spre 
cetatea dacică de la Bănită precum 
și încă un han.

Alte amenajări: la hotelul Rusu 
bc va termina, în acest trimestru,

instalația de încălzire centrală Iar 
la Lunca Florii drumul de acces, 
trei terase și un loc de parcare. Pen
tru cabana Cîmpu lui Neag, se află 
în construcție un pod nou peste Jiu.

In privința bazelor sportive... îm
preună cu C.M.E.F.S. și U.T.C. sin! 
în curs de amenajare terenuri de 
sport simple în cartier-»;* Aeroport, 
Carpați și Constructorul precum și 
complexul sportiv „Elevul" cu teren 
betonat. Ceea ce e nemulțumitor, 
comitetul municipal U.T.C. nu mobi
lizează tinerii la amenajarea baze
lor sportive din cartiere — așa cum 
s-a căzut de acord. Duminică, 80 
de unelte au fost pregătite la baza 
sportivă din cartierul Aeroport, dar 
abia 2 tineri s-au prezentat la mun
că patriotică.

— Alături de celelalte ame
najări, foarte mniți petroșe- 
nent au reclamat necesitatea 
deschiderii unui șl rând în o- 
rașul nostru. Ce le puteți răs
punde ?

— Ștrandul, adică chiar un bazin 
acoperit, urmează să se amenajeze 
în cadrul complexului sportiv din 
lunca Livezeni — prevăzut în pla
nul de sistematizare. Pe baza Hifor- 
mațiilor ce le deținem și dacă

C.G.V.J. ne va susține cu finanțarea 
în 1969 se va pai ea ataca și acest 
important obiectiv.

CE NE VA OFERI ALIMEN
TAȚIA PUBLICA

Tovarășului MISCHIU GRIGORE. 
directorul T.A.P.L., l-am solicitat să 
ne relateze despre pregătirile ce se 
întreprind pentru deschiderea și mo
dernizarea grădinilor de vară. Iată 
ce ne-a răspuns:

— Vom reamenaja terasa „Mine
rul"; vom repara gardurile, refugiile, 
barul, iar la toamnă vom renova In
tegral și betona terasa. La qrădi-na 
„Parc" sînt, de asemenea, în curs 
reparațiile, și vor fi terminate la 
timp. Mai problematică e situația la 
grădina „Constructorul* care urmea
ză să intre în reparație capitală ceea 
ce va dure vreo 20 de zile. De ce 
așa tlrziu ? Noi am dat comanda 
pentru deviz către I.L.L. încă din lu
na noiembrie, însă mai sînt și Lntîr- 
tieri...

I
— POARTE RAU! In cele
lalte localități mm stați cu 
grădinile de vară ?

— La Aninoasa, grădina a fost 
predată unui mandatar și e în curs

de deschidere. La Lupeni, vom des
chide grădina „Progresul" și o te
rasă în fața restaurantului „Cina*. 
La Lo>nea vom redeschide grădina 
„Cărbunele". Adevărul e că la Lu
peni ar fi necesară o grădină mo
dernă, iar la Uricani, Vulcan și Pe- 
trila n-avem grădini de vară de loc. 
Bani am avea pentru amenajarea lor, 
ne lipsesc însă devizele, deoarece 
S.A.S. de la consiliile populare nu 
ne sprijină în acest sens. Degeaba 
tot discutăm. A doua greutate : lipsa 
de executant. I.L.L. nu face fată so
licitărilor noastre. La Gambrinus, 
care trebuie să intre, de asemenea, 
în reamenajări, prevăd greutăți din 
partea grupului T.R.C.H. Și am te
meri și în legătură cu terminarea 
cabanelor rustice de la Iscroni și 
Boli.

UNDE VOM FACE SPORT?

Tov. SLABÎI AUREL, membru în 
Biroul executiv al Consiliului mu
nicipal sindical, ne-a vorbit despre 
un program competițional al activi
tății sportive de masă care e mult 
mal bogait decît cel din anul trecut, 
precum și despie excursiile ce le 
vor. organiza sindicatele cu salariatil.

Pentru întreaga activitate sportivă 
de mașă Consiliul general al U.G.S.R.

a alocat I 100 000 lei subvenții, iar 
6,5 la sută din cotizațiile sindicale 
se vor utiliza tot pentru a asigura 
baza materială activității sportive de 
masă.

Baze sportive se amenajează în 
colaborare cu C.M.E.F.S. și U.T.C., 
în toate localitățile, iar prin termi
narea complexului sportiv „Elevul", 
pe stadion se vor deschide două te
renuri de tenis de cîmp. Se vor a- 
menaja tot aici un teren secundar 
pentru fotbal, Iar lîngă clubul din 
Lonea o bază sportivă pentru volei, 
handbal și baschet. Privind ștrandul 
din Lupeni — aici Asociația „Prepa
ratorul" va face noi amenajări.

In orice caz, s-ar putea face mult 
mai multe dacă fn elaborarea planu
rilor de sistematizare a orașelor șl 
amenajarea bazelor sportive, consi
liile populare ar ține-cont și de pă
rerea organelor de specialitate, res
pectiv, a C.M.E.F.S. și dacă orga
nele județene ar dovedi mai mult 
interes față de bazele sportive și de 
agrement din Valea Jiului.

De aceeași părere au fost și tova
rășii GOLGOȚ1U ADRIAN, președin
tele Comitetului municipal pentru 
educație fizică și sport și BARTHA 
EUGEN, directorul Școlii sportive.

SA CONCHIDEM asupra primelor constatări, promisiuni 
și nemulțumiri.

0 îmbucurător e că totuși.., se face ceva, că există 
perspective pentru îmbunătățirea condițiilor de agrement fn 
aer liber. Noul parc de odihnă, hanurile turistice de la Is
croni și Boli constituie un început promițător în acest sens. 
Important e, de acum, o dată ce există proiectele, devize și 
fonduri să se atace șl să se termine la timp aceste obiec
tive. E cerința primordială in iața Consiliului popular pre
cum și a beneficiarului și executantului.

9) F îmbucurătoare perspectiva începerii din anul viitor 
a construcției complexului sportiv, a bazinului de înot. Dar. 
pînă atunci un bazin neacoperit, un lac de agrement nu s-ar 
fi putut amenaja. Nu se află în atenția nimănui ștrandul din 
Petrila. Nu se mai pomenește nimic despre amenajarea 
ștrandului din Vulcan. De ce ? Vom ii nevoiti să ne-nqhe- 
suim din nou cu toții lp ștrandul din lupeni?

9 Există încă dezinteres in mulîe privințe lață de miș
carea sportivă de masă, față de înmulțirea locurilor de agre
ment în toate localitățile noastre. Drept dovadă : lipsa gră
dinilor de vară intr-o serie de localități din municipiu B 
necesar, de asemenea, ca T.A.P.L. să urgenteze cel puțin des
chiderea grădinilor existente și să persevereze în investfna- 
rea posibilităților de a deschide noi unități, sau cel pu|in. 
a unor tonete și chioșcnri pentru bere șl gustări Ia locurile 
de agrement tradiționale: Boli, Grafii — lupeni etc.

0 In privința turismului sini de asemenea multe de 
spus, dar vom reveni în viitor. Deocamdată doar o propu
nere către cooperativa „Jiul": în locul uneia din cele două 
ceasornicării din centru nu s-ar putea deschide o unitate de 
Închiriat obiecte turistice ? Cu siguranță că da.

in fine, exprimăm o dorință unanimă : să constatăm in 
noul sezon estival la organele noastre municipale, consiliile 
populare, sindicalele, organizațiile comerciale și alimentația 
publică mai multă inițiativă, mai multe căutări, strădanii 
pentru a înmulți oazele de veselie șl odihnă fn jurul loca« 
lităților noastre, pentru a oferi oamenilor Văii Jiului cons' 
diții multiple și civilizate spre a-și regenera forțele fizice șf 
psihice In natură, condiții demne de activitatea lor prodi
gioasă in cimpul muncii, de cadrul natural atît de minunat 
ce ne înconjoară.
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STEAGUL ROȘU

Ocrotirea relațiilor n

de familie O

(Urmate din pug. 1)

viața conjugală nu este întreruptă 
de fapt.

O nouă reqlementare, și cea mai 
importantă, a primit-o infracțiunea 
de abandon familial. Potrivit pro
iectului constituie infracțiune fapta 
acelei persoane care avînd obligația 
legală de întreținere, săvîrșește față 
de cel îndreptățit la întreținere una 
din următoarele fapte :

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea 
fără ajutor, expunîndu-1 Ia suferin
țe fizice sau moral.eț

b) neîndoplinirea cu rea-credință 
a obligației do întreținere prevăzută 
de leqe;

c) neîndoplinirea cu rea-credință 
timp de 2 luni a obliqației de între
ținere stabilite pn cale judecăto
rească.

In toate situațiile pedeapsa este 
sporită față de actuala reglementa
re, în primele două cazuri prevă- 
zîndu-se o pedeapsă de la 3 luni la
2 ani, tar în ultimul de la 6 luni la
3 ani închisoare corecțională.

Se pedepsește deci, nu numai pă
răsirea cu rea-credință și neîndepli- 
nirea obligației de întreținere față 
de membrii familiei, ci șl alungarea 
sau lăsarea acestora fără ajutor, fi
ind redus și termenul prevăzut în 
situația de la litera „c" de la 3 luni 
cît prevede codul penal în vigoare 
Ia numai 2 luni.

Noua reglementare prevede șl ea 
posibilitatea împăcării soților, care 
are drept rezultat înlăturarea răs
punderii penale și, respectiv, nepe- 
depsirea soțului vinovat. Dar, în a- 
celași timp, noul text de lege incri
minator mai prevede obligația pen
tru instanța de judecată ca atunci 
cînd deși s-a ajuns la împăcarea 
soților dar în cursul judecății incul
patul își îndeplinește obligația, în 
cazul în care se constată vinovăția 
sa, să se pronunțe condamnarea a-

cestuia, cu suspendarea condiționată 
a executării pedepsei, chiar și în 
situația în care cel condamnat nu 
întrunește condițiile pentru a putea 
beneficia de suspendare. Această mă
sură însă, va fi revocată atunci 
cînd în cursul termenului de încer
care, care este cel legal, cu durata 
pedepsei aplicate, la care se mai 
adaugă 2 ani, condamnatul săvîrșește 
din nou infracțiunea de abandon fa
milial, situație în care 
xecuta ambele pedepse.

Pe linia 
bunătăți rea 
nai, pentru 
mai ferme 
considerăm

acesta va e-

privind îm- 
de cod pe- 
unei apărări 
de familie,

propunerilor 
proiectului 
asigurarea 

a relațiilor
ră ar trebui să fie in

clusă prevederea conform căreia be
neficiul suspendării executării pe
depsei să nu se poată aplica celor 
care au mai fost condamnați pentru 
infracțiunea de abandon familial și 
să se nrevadă o pedeapsă sporită 
pentru aceștia.

Noua reqlementare dă posibilitate 
organelor de stat să combată cu mij
loace de constrîngere penală faptele 
celor care își nesocotesc îndatoririle 
de părinte, de soț sau fiu, lăsînd 
persoanele fată de care au obligația 
legală de Întreținere, 5n suferințe fi
zice sau morale, sau alungindu-le 
de la domiciliu, fapte incompatibile 
cu noua concepție despre familie în 
societatea socialistă.

Codul penal, alături de dispozi
țiile legale caro reglementează pro
cedura divorțului, de cele privind 
întreruperea cursului sarcinei, cît și 
noile reglementări ce le va cuprinde 
rodul familiei In curs de 
au menirea de a întări șl 
familia, de a ridica rolul și 
derea el în viața societății 
fiind chemat să contribuie, alături de 
întregul ansamblu de măsuri, la rea
lizarea politicii partidului șl guver
nului nostru în' problema consoli
dării familiei.

Nu de mult o peliculă cine- 
matogralică intitulată „Leul a- 
frican" ne-a prezentat cîteva 
seevenfe din exotica lume a- 
nimală a savanei airicane. E- 
xistă la un moment dat, în 
această peliculă, un tablou 
zguduitor: iotul — apă, vege
tație și chiar aer — este dis
trus de fantastice stoluri de 
lăcuste. Umbra morfii planea
ză asupra vietăților savanei, 
de ia gingașa antilopă la sin- 
gerosul ghepard, avind înfăți
șarea lăcustei. Fiecare din 
cei prezenfi în sală au simfit 
fiorul groazei in fafa acestui 
tablou, iar gîndurile au fost 
unanime: flagelul trebuie în
lăturat 1

Spectrul ucigător al acestor 
lăcuste mi-a revenit în me
morie ailîndu-mă în fata unor 
fapte zguduitoare ai căror au
tori poartă înfățișare de oa
meni. Dacă prin număr aceș
tia sînt exemplare izolate, 
prin atitudini, prin comporta
re, prin ferocitate ei se asea- 
mănă cu groaznicele insecte.

Cimpu lui Neag 

omenești din Valea 

tr-nn document scris

-r=

apariție, 
dezvolta 
răspun- 
noastre,

INSECTAR

-- să redea 
acelora

semenii 
lăcuste 

atitudine ?

i năpăduiți de lăcuste — 
reacționa cu furie fmpotri- 
lor.
cu
pot

19,00

Blocul nu este

18,15
18,30

20,00
20,45
21,00

19,30
19,50

Montaj 
ușoară ;
Buletin

constructorilor

LĂCUSTELE
lai dacă ne gîndim că speci
menele de care vrem să ne 
ocupăm se năpustesc distru
gător asupra limfelor apropia
te, asupra valorilor umane, a- 
vfnd o deosebită predilecție 
pentru copii, chi
pul lor apare HHHHHiiiHIHilHI 
și mai hidos.

La fel cum 
lăcustele din 
film pustiau sa
vana de orice
viață, acestea pustiesc copilă
ria de zimbele și bucurii.

Cine sînt aceste „lăcuste" 
ce devorează cu nesaț zimbe- 
te de copii ? lată cîteva spe
cimene : Feher Bella din Lo
nea — care cheltuiește tot 
ceea ce ciștigă pentru băutură 
in timp ce soția și cei 6 copii 
nu au ce mi nea. Albu Gheor
ghe din Petrila devorează cu 
lăcomie salariul soției sale pe 
băutură in timp ce aceasta și

copilul lor încearcă sa rezolve 
problema unei bucali de pli
ne. Ștefan zXlexandru din Lo
nea a întunecat cerul copilă
riei celor doi copii ai săi pe 
care i-a izgonit din casă lă- 

sindu-i in sea
ma bunicilor. 
Lcordean Vasile 
din Lupeni, 
căruia patima 
băuturii i-a in-

funccat intr-atit rafiunea incit 
după cele nouă descontări
pentru absenfe nemotivate, a
ajuns ca in prezent să cum
pere băutură cu bani obținuți 
din vinzarea obiectelor cas
nice. Va ajunge oare să bea 
și hainele celor trei copii ai 
săi ?

Prezentările pot fi continua
te cu Butnaru Nicolae și sofia 
lui din Aninoasa, părinți a opt 
copii pentru care odihna in-

seamnă o grămadă de pare, 
mingiierile Înseamnă palme, 
iar orice cuvînt — injurătuiă. 
Pentru copiii aceștia aminti
rea părinților va fi toată viața 
imaginea unor oameni abru
tiza fi de alcool. So(ii Zbora 
din Petroșeni smulg cu bruta
litate hrana din mîinile celor 
trei copii ai lor chiar aluziei 
cînd aceasta este furată. Apti 
Sudic din Bdnifa și-a izgonit 
din casă solia cu cei patru 
copii...

Colectivele, de muncă, veci
nii, tofi cei care-i cunosc sînt 
convinși că dacă s-ar ve
dea 
ar i 
va 
lor 
nu 
Mizeria 
copii nu zguduie pe 
jur ? Societatea 
ia atitudine fală 
lăcuste, 
pilăriei 
camdată îngroziți de 
nesățioase specimene.
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este una din cele mai

Jiului, numele fiindu-i

Inc# in 1499, deci cu 469

de

14,15
16,00

Rugby: Steaua — Dukla Praga 
Fotbal: Steaua — Progresul 
București. — Transmisiune de 
la Stadionul Republicii. 
Telecronica economică.
Curs de limba engleză (lecția 
a 12-a).
Alma-Mater — emisiune pen
tru studenți „Festivalul primă
verii".
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publi
citate.
Transfocator.
Avanpremiera.
Tclecinemateca : „Antonio Ad- 
verso".

23,25 Telejurnalul de noapte.
23,35 închiderea emisiunii.

vechi așezări 

men|ionat în- 

ani in urmă !

la CImpu Iul 

nordică — după

Veche așezare de păstori, străbunii celor

Neag ar fi venit cu turmele din Oltenia 

cum ar confirma numele celor mai vechi familii din sat.

Comuna de azi cunoaște o dezvoltare continuă 

existînd puternice exploatări forestiere — iar în prezent se 

un mare baraj și lac de acumulare (Valea de Pești) 

ii va spori importanța economică și turistică 

poartă de intrare in munții Retezat, Cernei, Mehedinți).

IN CLIȘEU: O vedere rustică din Cîmpn lui Neag.

execută

ceea ce

P11N1 HANDBALISTICE

Pofta de

G. DTNU

la
cu

Colegialitate
In timp ce rugbiștii de 

Știința își disputau meciul 
ceh de la Rulmentul Birlad, o
mică galerie, compactă, îi în
curaja. Mica galerie o forma
seră ad-hoc colegii rugbiști- 
lor, hadbaliștii. După victoria

a- 
de

aveai voie.M“

Pe- 
a 

pa- 
Da,

SPORT.SPORT.SPORT
FOTBAL

Constructorul Lupeni 
Minerul Teliuc 1-1

Dar față de 
apucături de 
lua Oare 
in care se zbat acești

cei din 
știe insă să 
de asemenea . 
zimbetul co
co sînt deo- 

accslc
Radio
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PROGRAMUL I

Chemarea 
pasiunii

Fostul portar al Științei 
Iro.șeni, Florea Alexandru 
revenit la cea de a doua 
siune a sa: handbalul, 
handbalul e a doua pasiune a 
lui Florea, pentru că prima a 
fast și a rămas studiul. In 
urmă cu doi ani de zile el a 
absolvit Institutul de mine din 
Petroșeni, unde astăzi este 
sistent la catedra Organe 
mașini.

cu 9—3 asupra birlădenilor, 
rugbiștii au venit la handbal 
pentru a Ie întoarce amabili
tatea colegilor lor. Și hand- 
baliștii i-au imitat, ciștigind la 
rindul lor întîlnirea cu Știința 
Lovrin. Asta da colegialitate.

și ea handbalista, crescută Iu 
școala profesorului Eugen 
Bartha, în prezent jucătoare 
la Utilajul Petroșeni. Poate 
Solica nu rata. Cine știe...

Handbalistul Roman loan a 
fost duminică cel mai munci
tor din echipa Știința, s-a „bă
tut" cu adversarii pentru fie
care minge, a îrfscris două go
luri și a colaborat cu colegii 
la marcarea altora. La o fază, 
a scăpat singur spre poarta 
adversă, dar liind prea sigur 
că dă gol a tras afară. Era 
nervos în timp ce pe o ban
că din tribune o fată brune
tă își mușca unghiile. „Nu a- 
veai voie să ratezi Nelule l‘‘ 
Fata era Soticc, sora lui Nelu,

Bine c*-a lipsit
Meciul de handbal de dumi

nică s-a disputat într-o notă 
de deplină sportivitate a.- 
spectatorilor. A lipsit specta
torul Predul, 
săptăminli. Ața 
lui, Siminic, tot 
tat face prea 
Bine c-a lipsit...

șofer în cursul 
că 
șoier, 
mult

prietenul 
n-a pu- 
singur.

vetera-

K®1
Fodor este unul din 

nil eahipei de handbal Știin
ța. A prins pofta de gol cam 
tîrzlu, dar bine c-a prins-o. 
Dealt niciodată... Acum el 
angajează cu mal mult 
ra) pe semicerc, șutează 
ternie șl marchează. Așa 
placi Levi I...

LUPTE

Juniorul Moț Florian — 
tocul IV pe țară la seniori

aprilie a.c., 
I" din

In zilele de 12—14 
in sala de sport „Progresul1 
Capitală s-a desfășurat etapa finală 
a campionatului republican indivi
dual la lupte libere. Secția de lupte 
a A.S. Jiul Petrii» a avut ca repre-

pat locul Ill. Este un rezultat cit se 
poate de valoros al sportivului nos
tru. Avînd dreptul de a partidpa și 
la campionatul republican de juni
ori din acest an, Mot Florian va 
concura la categ. 60 kg, unde își

Aspect de neuitat de la întîlnirea Internațională de lupte libere 
juniori, R.S. România — R.P. Polonă, desfășurată anul trecut la Tg. Mu
reș. Juniorul nostru Moț Florian șl-a învins prin tuș adversarul și ar
bitrul îl declară învingător ridieîndu-i mîna.

zentanți la această etapă finală trei 
campioni județeni: juniorii Moț 
Florian (categ. 57 kg), Carculea 
loan (categ. 52 kg) $1 seniorul Be
reș Ștefan (categ. 67 kg).

Juniorul Mot Florian, vicecam- 
pion pe 1967 în campionatul repu
blican de juniori, a obținut un fru
mos rezultat la debutul său în cam
pionatul rezervat seniorilor, ocupînd 
locul IV pe tară. După patru vic
ierii consecutive, în primele patru 
tururi, Moț a fost învins de luptăto
rul ploieștean Pătrașou care a ocu-

propune menținerea titlului de vl- 
cecampion și chiar cucerirea titlu
lui suprem, mult visat, de campion.

Ceilalți do-i luptători, Carculea și 
Bereș, deși au pierdut în primele 
tururi, merită a fi menționați pentru 
dlrzcnia cu care au luptat.

La aceste rezultate o contribuție 
șl-au adus-o antrenorii secției, Pop 
Gheorghe șl Grăjdan Grigore, și 
conducerea A.S. Jiul Petrila care se 
străduiesc să le creeze condiții cît 
mai bune de antrenament.

AUREL SLAB»

Meci specific de campionat, 
care oaspeții au avut o scurtă 
rioadă de dominare ca urmare 
unui joc mai clar. Constructorii 
jucat slab, cu multe greșeli în apă
rare. Jocul a fost nesatisfăcător, de
pășind în nenumărate rînduri limi
tele sportivității.

An marcat: 
rul și Sălăjan

Dolgoe pentru Mine- 
pentru Constructorul.

Parîngul Lonea — 
Minerul Bhelar 1-1

Meciul dintre Parîngul Lonea șl 
Minerul Ghelar a fost 
nivel tehnic. Gazdele 
dar steril, aproximativ 
nute. Oaspeții s-au apărat 
au contraatacat periculos. La un ast
fel de contraatac, în min. 18, Stoica 
înscrie, 
oaspeți.

După 
ritar și 
min. 65 (autor Baki). Apoi înainta
rea loneană forțează victoria, dar a- 
celașl Bakl (de două ori) și Petcu 
ratează din poziții clare.

Foarte slab arbitrajul lui Chicoș 
Gheorghe (Deva), depășit de faze.

La juniori, 5—0 pentru Parîngul.

II IE CIOCAN

de
au

75

un slab 
dominat, 
de mi- 

calm și

La pauză, deci, 1—0 pentru

pauză gazdele domină auto- 
egalează dintr-un penalii, în

cu apă alo b!o- 
dat în 
anilor 
modul

folosință, 
am văzut 

In care 
Instalația. 

■ măsură

O realizare de seamă
a maistrului lăcătuș 
hunedorean
Ion Cismaș

DEVA. — Recent, Ministerul Industriei Metalurgice 
a oferit maistrului lăcătuș Ion Cismaș, de la Combina
tul siderurgic Hunedoara, un premiu în valoare de 
•20 000 lei, drept recompensă pentru contribuția pe care 
a adus-o la construirea instalației pentru introducerea 
oxigenului în cuptor. Denumită „Lancea", instalația 
Uzată la 
efectivă 
trat cea 
port.

Comparativ cu metoda de insultare 
arzătoare, utilizarea tehnologiei de 
prin bolta cuptorului, cu ajutorul lăncii, direct în baia 
lichidă de oțel, are ca rezultat creșterea producției cu 
8—11 ta sută. Confecționarea- noilor instalații pe plan 
looal a permis extinderea acestei tehnologii la 5 cup
toare Martin de cîte 400 tone.

rea- 
Hunedoara a ajuns la o durată de funcționare 
de 256 de ore, față de 49 ore, cît a înregis- 
mai bună instalație similară provenită din ini-

a oxigenului prin 
introducere a lui

(Agerpres)

Lucrez de mu ltd vreme ca insta
lator sanitarist pe șantierul de con
strucții din Vulcan. In legătură cu 
munca noastră, a instalatorilor, pot 
spune că de multe ori s-a întîmplat 
să facem același lucru de două ori. 
O dată, atunci cînd executăm lu
crarea, cînd se construiește un bloc 
nou, iar a doua oară la remedierea 
unor defecțiuni apărute la instala
țiile de alimentare 
cului, după ce este 
Astfel, în decursul 
că In funcție de
locatarii blocului întrețin 
depinde în cea mai mare 
evitarea defecțiunilor.

•Se știe că toate conductele de 
apă sînt montate în nișe, iar insta
latorul este nevoit ca atunci cînd 
remediază o defecțiune să sparaă 
peretele. După repararea defecțiunii, 
apa trebuie oprită pe coloana res
pectivă pentru cca. 15 ore astfel 
ca sudarea conductei să nu sufere. 
Dacă acest termen nu este respec
tat bineînțeles că remedierea nu are 
efectul scontat.

Iată unele cazuri cînd locatarii, 
nu respectă îndatoririle pe care le 
au pentru întreținerea blocului. Din 
cauza lor se provoacă defecțiuni, 
inundații, care sînt puse apoi în 
sarcina instalatorilor sau a con
structorilor.

In blocul D 2 
2 s-a reparat o 
fost oprită din 
Unul dintre locatari a intrat în sub
sol sl a deschis robinetul. Urmările 
au fost destul de grave, deoarece 
nu au trecut decît 4 ore de la su
darea ronductei. Sudura a cedat șl 
apartamentul respectiv a fost inun
dat. Un caz asemănător s-a petre
cut în blocul D 
4. Locatara se 
spunînd că în 
ocupă s-a spart 
dreptate. Dar o 
Vrînd să-sț pună rufele la uscat în 
baie, a bătut un cui în perete. Cu
iul a intrat în conductă- șl evident 
că apa a curs prin perete. In acest 
timp uscătoria blocului de pe terasă

la apartamentul nr. 
conductă. Apa a 
subsolul blocului.

1 apartamentul nr. 
agita scandalizată, 
apartamentul ce-1 

o conductă. Avea 
spărsese chiar ea.

Complexul comercial de la Vulcan
plăcut Ima-

obiective vin

Victoria con- 
complex co

Vulcanul cunoaște din plin efervescența noului. 
Micrcnaionul blocurilor turn, oontureoză 
ginea urbanistică a orașului în care alte 
să completeze utilul și frumosul.

De cnnînd, între străzile Republicii și 
structorii au trasat începuturile noului
meacdaJ. Le corpul F și G «u și început săpăturile 
pentru fundații.

JSoul complex comercial, atît de necesar crașuJul 
Vulcan se compune din cinei coipuri de clădiri.

Gorpul G va fii destinat unui modern magazin ali
mentar cu autoservire, cu raioane de lactate, mezeluri, 
came, pline și dulciuri. Tot aici se vor afla un maga
zin de legume și fructe precum și administrația 1.L..L.

In corpul D, se vor amenaja unități de galanterie, 
mercerie, menaj, librărie și punct farmaceutic.

și etaj, corpul E, va cuprinde uni- 
meșteșugărești : frizerie, croitorie, 

foto-sludio, reparații radio și

și de deservire 
construiește pe

la Vulcan, pe

în va-
o su-

strada

Format din parter 
tăți ale cooperației 
tricotaje, ceasornicărie, 
televizoare, coafură și cizmărie.

Alături corpul F, va fi un bufet cu 80 de locuri. De 
asemenea, tutungerie și o unitate pentru răcoritoare se 
vor amenaja în corpul G.

Acest mare complex comercial 
loare de peste 4 000 000 lei, se 
prafață de 2 688 metri patrați.

In cadrul aceluiași proiect, tot
Republicai, în fața blocului D 8, se va construi pe o 
suprafață de 597 metri patrați două corpuri comerciale 
care vor cuprinde următoarele unități : alimentară, 
pîine, lactate, mezeluri, carne, dulciuri, tutungerie și 
răcoritoare. Valoarea acestui complex de dimensiuni 
«nai mici este de 1 124 500 lei.

$i al I.L.L.-uluili
I
I 

din blo- • 
forțat si- 1 

provocînd «

I
I

să fie în- I 
se permită 1 

a avea cu- 

I
I

toril 1

era nofolosită. In aceste cazuri, e 
vinovat instalatorul sau constructo
rul ?

Sînt unii locatari care vor să-și 
repare singuri instalația, ca de e- 
xemplu, în apartamentul 1 din blm 

aunde locatarul 
la pardoseală 
apei prin 

ca toate
perete.
acestea să fie 
ca locatarii să 
blocul în care

fi binevenite chiar 
de responsabilul

cui F 2, 
fonul de 
scurgerea

Pentru
evitate, este necesar 
îngrijească mai mult 
locuiesc. Ar 
unele măsuri luate
de bloc ca de exemplu :

— intrarea în subsol 
rhisă astfel îneît să nu 
intrarea locatarilor fără
noșlință responsabilul blocului ;

— băile și uscătoriile de pe fe
să fie folo-rase, care stau închise 

site ca atare ;
— pentru repararea < 

să nu se permită decît 
Instalatorilor autorizați, 
neautorizatl nu execută 
de calitate, iar urmările 
mate întotdeauna în sarcina 
tră.

defecțiunilor 
intervenția 
Muncit 

o reparație
> sînt recla-1 

noas-1

IULIAN 1ORDACHE ț
muncitor instalator l

I
Curs de calificarel

I
I

lingă Școala profesională co-1 
dă din Petroșeni, O.C.L Aii- I

I
1

. . _. . . I
puține reclama-1
tidi nr»

pentru meseria
de vînzător

Pe 1
merciala din Petroșeni, O----- ---
mentara a inițiat un curs de califi
care pentru meseria de vînzălor, cu 
durata de pregătire de 4 luni. Sînt 
incluși în acest curs muncitori noca- 
lificați care lucrează în comerț. 
Cursurile se desfășoară sub directa 
supraveghere a conducerii O.C.L. A- 
limentana și se pare că roadele au 
început să se arate de pe acum. Ma
gazinele în care lucrează mal multi 
cursanți au tot mai j 
ții la capitolul solicitudine.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
gram muzical de dimineață; 
Buletin de știri ; 5,35 Program 
zlcal de dimineață« 6,00—8,25 
zică și actualități; 8,25
poetic; 8,30 La microfon, 
preferată; 9,00 Buletin de știri • 9,05 
La nwcrofon, melodia preferată /
9.30 Matineu literar; 10,00 * Cîntece
de dragoste; 10,10 Gurs de limba 
germană; 10,50 Program de cîntece; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Muzică 
populară; 11,30 Duete și trio-url 
vocale; 11,45 Sfatul medicului: Ca
uzele bolilor de stomac; 12,00 Re
cital de vioară Isac Stern; 12,22 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radiojur* 
nai. Buletin meteorologic; 13,20 So
liști și orchestre de muzică ușoară ; 
14,15 Tot înainte; 14,50 Orchestra 
Mantovani; 15,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 15,05 Cîntă
□plia Musunea, Cornelia Bălti șl 
FănJcă Stănescu — Românești; 15.40 
Melodii de Nicolae Kirculescu ; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,20 Piese corale pe 
versuri de Vasile Alecsandri; 16,30 
Pe teme economice; 16,50 Luminile 
rampei; 17,15 Antena tineretului; 
18,00 BuLtin de știri; 18,30 Itine
rare; 19,00 Radioqazeta de seară;
19.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 
Radiomagazin 
dii populare; 
trial.
ziră 
Sport. 
Moment poetic; 
jazz-ul; 
0.05—5 00

Pro-
5,30
mu-
Mu-

Moment 
melodia

Buletin de știri; 20,05 
sportiv; 20,17 Melo- 
20.40 Diminețile pa- 

radiofonic ;’21,00 Mu- 
22,00 Radiojurnal, 

meteorologic; 22 30
22,50 Tntîlnire cu

24 00 Buletin de știri ; 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUI II

7,00 De
Tot înainte ;
7.35 Buletin meteo-rutier; 7,45 Cîn- 
terc și jocuri dobrogene; 8,00 Pas
tel muzical; 8 30 Buletin de știri;
8.35 Matineu de operă ; 9,35 Prelu
crări de folclor; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Din muzica de orgă a 
Renașterii ; 10,30 Bibliotecă de lite
ratură română; 11,15 Ochiul magic; 
11,40 Melodii populare; 12.00 Bule
tin de știri. Ruletin meteorologic} 
12,07 Varietăți muzicale; 12.45 Me- 
lodii lansate pe ecran ; 13,30 Din 
țările socialiste; 14.00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 14.08
Soliști și formații artistice de ama
tori ; 15 00 Muzică din operete; 
15.15 Muzică ușoară; 15,30 Miorița; 
15.55 Muzică; 16,00 Orchestra Ro
ger Daneels ; 16,45 Mărturii pe por
tativ ; 17,00 Radiojurnal. Ruletin
meteorologic; 17,31 Să învățăm un 
cîntec: „Drag pămînt românesc" 
de Temistocle Popa; 17,40 Radio-pu- 
bllcitate; 18,00 Muzică ușoară;
18,10 Memoria pămîntului românesc; 
18,30 Emisiune de romanțe; 18 55 
Buletin de știri; 19.00 Mari inter
pret! de operă ; 19,30 Curs de limba 
rusă (lecția a 43-a); 19,50 Noapte 
bună, copii: povestea „Zmeul din 
munte"; 20,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Fi
larmonici de stat din Cluj; 22,30
Muzică ușoară ; 23,00 Radiojurnal;
23,07 Muzică ușoară; 23,20 Prime 
audiții de operă ; 24,00 Kfelodil.^
melodii; 0,05—1,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier.

la un joc la altul; 7,10
7,30 Buletin de știri ;

I 1 m e
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7 Noiembrie ; Am
Republica :

aur din Arkansas;

PETROȘENI 
întîlnit țigani fericiți ; 
împușcături pe portativ; PETRII At 
Căutătorii de
LONEA — Minerul : Fantomas con
tra Skotland-Yard; 7 Noiembrie: De 
trei ori București; ANINOASA : Hi
perboloidul inginerului 
VULCAN: Căutați idolul;
ȘENI: Bucătăreasa; LUPENI —
Muncitoresc: Secerișul roșu; Cul
tural : Un nabab maghiar ; URICA- 
NI: Testamentul incașului.

Garin j
PARO-

CETĂȚENI!
Au sosit în librării variate sortimente de:

DE SEZON
ȘI GEAMANTANE PENTRU VOIAJ

— POȘETE
— VALIZE
— OPINCUȚE PENTRU DAME
— FELICITĂRI PENTRU DIFERITE OCAZII, FRUMOS

COI ORATE
— VEDERI. JUCĂRII ASORTATE
— ACCFSORTI ȘI PUCURI FILATELICE CU PREMII.

Se găsesc de vînzare la librăriile din localitățile: Deva, 
Alba Iulia, Petroșeni, Brad, Simeria, Hunedoara, Căian, Te- 
Iiuc, Ghelar, Ciigir, Zlatna, Ocna Mureș, Blaj, Lnpenî, Pe- 
trila, Lonea, Vulcan, Urîcani și Aninoasa.
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STEAGUL ROȘU

Vizita președintelui Somaliei - «»

dr. Abdirashid Aii Shermake, Xi

în țara noastră *

• ♦ •

I
9

(Urmate din pog. 1)

populația Gapitalei. 
meroși bucureștenl 
căldură pe președintele Somaliei.

S-a făcut apoi un popas la Mu
zeul Satului, prestigioasă instituție 
cu caracter etnografic, istoric, so
cial și cultural, care în decursul 
celor peste 30 de ani de existență a 
primit vizita a numeroase personali
tăți din întreaga lume. Oaspeții au

Pe traseu, 
au salutat

nu- 
cu

fost întîmpinati de Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și conduși 
prin incinta expoziției de directorul 
Muzeului, Gheorghe Focșa. Pe par
curs, grupuri folclorice au prezen
tat cîntece șl jocuri populare ro
mânești.

La plecare, președintele Abdiras
hid Aii Shermarke a semnat în car
tea de onoare a Muzeului.

(Agerpres)

Au început convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii Somalia, 
dr. Abdirashid Aii Shermarke

La Palatul Consiliului de Stat au 
avut ioc marți dimineața convorbiri 
oficiale între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu 
președintele Republicii Somalia, 
Abdirashid Aii Shermarke.

La convorbiri au participat:
Din partea română — Ion Gheor

ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ștefan Pelerfi, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Miha! 
Marinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Aurel Vijoli, 
ministrul finanțelor, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe directori din 
M.A.E.

Din partea soinaleză — Abdilahi 
C.treh Dualeh. ministrul de finanțe. 
Mohamed Aii Daar, ministrul In
dustriei și comerțului, Ismail Dualeh 
Warsaraa. ministrul resurselor na
ționale, Ahmed Haji Dualeh, am
basadorul Somaliei la Cairo, dr. 
Nicolino Mohamed, șeful de cabl-

si 
dr.

net al președintelui Republicii, Ah
med Botan Dakar, director general 
în Ministerul Planificării, dr. Sherif 
Mohamed Eidarus, directorul Proto
colului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Intr-un spirit de cordialitate și 
înțelegere reciprocă au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea și 
întărirea relațiilor multilaterale din
tre România și Somalia șl s-a făcut 
un schimb de vederi în principalele 
probleme internaționale de interes 
comun.

După convorbiri președintele Con
siliului de Stat a înmînat președin
telui Somaliei Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România 
Președintele Somaliei a 
președintelui Consiliului 
Ordinul „Cavaler al Stelei 
cu marele cordon”.

Cei doi președinți au subliniat că 
aceste distincții simbolizează res
pectul și prețuirea pe care popoare
le român și somalez Ie nutresc unul 
față de celălalt 
pentru întărirea 
rilor prietenești 
țări.

și dorința comună 
continuă a legătu- 
dintre cele două
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NOI CONSUL

TARI SECRETE
ÎN PROBLEMA

VIETNAMULUI
HONOLULU. — Președintele S.U.A., 

Lyndon Johnson, a sosit la Hono
lulu (Hawai), unde a conferit în 
cursul zilei de marți cu comandanții 
militari americani din zona 
iui Pacific în legătură cu 
din Vietnam. El urmează 
miercuri o întrevedere cu 
tele sud-coreean, Pak Cijan 
cipalul aliat al Statelor
războiul din Vietnam, care a trimis 
în această tară 50 000 de militari 
sud-coreeni. După cum relatează a- 
gentia U.P.I., atît pe aeroportul din 

la palatul Iolani, 
rostit o
grupuri 

protestat 
în

Oceanu- 
războiul 

să aibă 
președin- 
Hi, prin-

Unite în

NORVEGIA : Ro. 
Iul important pe 
care țările nordice 
îl joacă pe arena 
internațională a 
luptei pentru pace 
se intensifică zi de 
zi drept urmare a 
manifestărilor de 
larg răsunet orga
nizate in ultimul 
timp de populația 
acestor țări.

Fotografia alătu
rată reprezintă un 
aspect de la o re
centă manifestație 
a tinerelului din 
Oslo care demon
strează 
clădirii 
Statelor 
capitala 
pentru
bombardamentelor 
asupra R. D. Viet
nam.

în fața 
Ambasadei 
Unite din 
Norvegiei 
încetarea
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Anchetă cu
amenințări

aaa

Honolulu cît și 
unde Johnson a 
au fost prezente 
festanți care au
intervenției americane

Potrivit agenției U.P.I., scopul con
vorbirilor pe care le va avea John
son în Honolulu este de „a asigura 
menținerea forței militare a S.U.A. 
în Vietnam".

Reuniunea de la Honolulu face
clasa I . Ț parte ^in seria consultărilor secrete 
înmînat <>
de Stat A Pr°blema Vietnamului ce au avut 
Somaliei X l°c recent la Washington și Camp

David cu care prilej a fost luată ho- 
tărîrea chemării sub arme a 24 500 
de rezerviști, dintre care 10 000 vor 
fi trimiși în Vietnam. In felul aces
ta, numărul militarilor americani a- 
flați în Vietnamul de sud va atinge 
cifra de 550 000.

(Agerpres)

Președintele celei de-a XXII-a Sesiuni

Corneliu Mănescu,
a plecat spre New York

spre 
ml-

Marti dimineața a plecat 
New York Corneliu Mănescu, 
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, președin
tele celei de-a XXII-a Sesiuni a A- 
dunării generale a O.N.U.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa. erau prezenti Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Bălan și Adrian

Dimitriu, miniștri, adjuncți ai 
nistrului afacerilor 
nari superiori din 
cerilor Externe.

Au fost de față
ambasadorul Italiei Ia 
Richard H. Davis, 
S.U.A. la București.

externe, funcțlo- 
Mlnisterul Afa-

Niccolo Moscato,
București șl
ambasadorul

(Agerpres)

CASTELE ȘI LEGENDE
(Urmare din pag. 1)

supraîncărcare greoaie, la o mare 
simplitate și armonie a liniilor și 
formelor. Fotoliile masive din esen
țe prețioase, cu incrustațil bogate, 
oglinzile imense înconjurate de cu
nuni, în care mina unui sculptor ne
întrecut a înviat întreaga faună lo
cală, candelabrele confecționate cu o 
măiestrie fără seamăn din porțelan 
au aparținut unui număr mic de stă- 
pîni. In ele se regăsește nu numai 
pedanteria, ci șl talentul, emoția ar
tistică, Inima vechiului maestru ger
man din popor. Monumentele cul
turale ale Germaniei — castele, pa
latul Iul Frederic ai Il-lea, „Sans 
Souci", de lîngă Potsdam, casa Iul 
Goethe de la Weimar și 
prezintă valori neprețuite.

Sus, deasupra orașului 
cocotat pe stîncl la care 
numai pe o potecuță ce

a I.F.A. — Uzina 
Ludwige Fade, de 
un palat minunat 
poartă numele Iul 
muncitor la uzina

altele re-

Eisenach, 
se ajunge 
șerpuiește 

printre păduri’, se .află castelul Wart
burg. Numele ne este cunoscut de 

■ ‘ ’ Germanii 
vîrf,

ta marca automobilelor, 
preferă însă să urce pînă în 
nu cu mașinile, ci p<? spinarea mă
garilor. La poalele muntelui se află 
Bselstatlon (Statia măgarilor) — u- 
nlcă în lume.

Castelul, construit cu 900 de ant 
tn urmă, ca cetate de frontieră a 
Turingiei, a devenit ulterior simbo
lul străduințelor spre înțelegere șl 
cultură. Aici se poate vedea steagul 
Congresului studenților din 1817, ca
re a lansat chemarea pentru unita
tea Germaniei. Numeroșii porumbei 
albi de la Wartburg, care zboară în 
stoluri deasupra capetelor vizitato
rilor, sînt un simbol de bun augur. 
La Wartburg se poate vedea celebra 
chilie în care în 1552 Martin Luther 
a tradus în zece săptămîni Noul 
Testament din limba greacă, punînd 
astfel bazele limbii naționale ger
mane. Pe o măsuță pătrată se află o 
biblie veche deschisă, pătată din bel- 
ștrg cu ceară de luminare, cu pagi' 
nile adnotate de mîna energică a Iul 
Luther.

Printre legendele despre castelul 
Wartburg este cunoscută și aceea a 
întrecerii cîntăreților dragostei, așa- 
numiții minesinger — Walter von der 
Vogelweide, Woifram von Eschen-

u-

bach șl Heinjich von Waldeke, ca
re datează dîh 1207. Această între
cere, cunoscută sub denumirea de 
„Războiul cîntăreților", l-a Inspirat 
pe pictorul Moritz von Schkind ca
re a reprodus-o pe o mare frescă 
păstrată într-una din sălile castelu
lui din Wartburg. Compozitorul 
Richard Wagner a folosit-o, la rîn
dul său, ca motiv în opera „Tann- 
hauser”.

Dar să lăsăm legendele medievale 
șl să ne întoarcem tn prezent.

Casa de cultură 
de automobile din 
lingă Berlin, este 
din marmură care 
Arthur Ludwig —
de automobile, care a participat la 
grupurile dfe luptă antifasciste din ’ 
timpul războiului. In 1944, el a lost < 
prins șl judecat Ia Berlin, Iar urmele 
Iul se pierd în închisoarea din Bran- ( 
denburg.

Astăzi, aproape 700 de luncționarl 
și muncitori au posibilitatea să-și < 
dezvolte aici talentele la cele 13 < 
cercuri de amatori. Cercul de balet ( 
al gospodinelor a fost invitat să 
participe la cel de-al 8-lea festival Ț 
al artiștilor amatori de Ia Dresda. 6 
Concursurile — actualele „războaie Â 
ale cîntăreților", organizate în fie- I 
care an în diferite orașe — trezesc Y 
un viu interes în rîndurile populației, v 
Consiliul Central al Sindicatelor Ger- y 
mane premiază cele mai bune forma- A 
ții, acordă premii importante pentru Â 
literatură ,$1 artă. Cu un asemenea Y 
premiu a fost distins anul trecut cer- Ț 
cui de literatură al uzinei de re- 
parat vagoane din Potsdam pentru Â 
culegerea sa de lirică „Viață, dra- Ă 
goste și viitor". Activitatea literati- Y 
ior amatori a luat un mare avînt în ▼ 
rîndurile muncitorilor și funcționari- 6 
lor. Pentru el, Casa centrală a crea- 1 
țlei populare editează revista lite- I 
rară „Ich schreibe" („Eu scriu*' 
te 100 de scriitori germani 
sub patronajul lor diferite 
literare.

Călătoria se oprește aici, 
toria vechilor orășele din 
Harz este copleșită de viața nouă, X 
istorie care se scrie acum în zilele Â 

noastre. 4

Grevă a medicilor italieni
din cliniciie 
au declarat

ROMA. — Medicii
și spitalele italiene 
marți o grevă de trei zile, cerînd 
respectarea strictă a contractului

de muncă colectiv precum și plata 
la timp a salariilor. Greva, organi
zată de sindicatul medicilor, a afec
tat întreaga tară.

JOSEF BACHMANN A FOST 
INTEROGAT

Cinci gemeni
TEHERAN. — Ziarele iraniene rela

tează că într-o localitate din această 
tară s-au născut cinci gemeni. Atît 
mama, în vîrstă de 35 de ani, 
cei trei băieți și două fetite 
sănătoși.

ck și 
sînt

BERLINUL OCCIDENTAL. — Jo
sef Bachmann, atentatorul la viața

RIO DE JANEIRO. — Co
misia însărcinată cu ancheta
rea activității foștilor membri 
ai „Serviciului pentru protec
ția indienilor" a dat publici
tății un raport în care aceștia 
sînt acuzați de „practicarea 
genocidului împotriva celor 
pe care aveau obligația să-i 
apere". In raport se arată că 
„este aproape imposibil să se 
stabilească numărul crimelor 
comise impotriva celor apro
ximativ 90 000 de indieni e- 
xistenți în urmă cu cițiva ani 
în statele Mato Grosso 
mazonia". Se constată 
această „afacere" sînt 
câți direct 130 de foști 
onari ai „Serviciului 
protecția indienilor", j 
și alți 
acțiuni 
Fostul 
raport, 
de crime, in urma 
acumulat o avere de peste 
milion de cruzeiros noi (peste 
300 000 de dolari) prin acapa 
rarca și vinderea nămînturU<->r 
celor uciși.

După cum declara in ulti
mele zile ministrul de interne 
brazilian, Albuquerque Lima, 
oficialitățile braziliene ^tnt 
hotările să ia toate măsurile 
pentru pedepsirea 
a celor ce se fac. vinovnți 
aceste 
melor 
enilor 
După 
ful comisiei de anch *tă, 
curorul Figueiredo Correa e1 
a primit 32 de amenințări cu 
moartea din partea unor necu- 
noscuți care ii cercau să re
nunțe la anchetă.

și A- 
că In 
impli- 

flfhcți- 
pentru 

precum 
diversele 
serviciu 
arată

238 atrași în 
ale acestui 
director, se 

se face vinovat de
cărora

in
42 
a 

un

exemplară 
te 

crime. Dezvăluirea cri- 
săvirșite împotriva hrdi- 
întfmpind însâ greutăți 
cum declara fnsusi se 

pr<>-Eșuarea cargoului 
„Narlene"

Iul Rudi Dutschke, a fost interogat 
marți de politia din Berlinul occi
dental. In urma interogatoriului a 
reieșit că Bachmann a acționat îm
potriva Iui Dutschke fără n-ioi un 
complice. EI a declarat că motivul 
actului său este de ordin

cetii, 
eșuat

ISTANBUL. — Din cauza 
cargoul libanez „Narlene” a 
luni în apropierea Insulei Esek din 

avînd 
i de 

se

AL STATULUIpolitic.

SINGAPORE

să întrunească con-

Aproape de finfă
Membrii expediției 
de Ralph Plaisted, 
unor sănii cu mo- 
atingă Polul Nord,

). Pes- 
au luat 
cercuri

din
58

Tinăra Anna Maria 
in iulie 1967 i s-a 
și care părea a fi 

a încetat din

Noul giivrn al 
format de pru- 
Yew a depu» 
fata președinte-

OTTAWA. — 
arctice condusă 
care, pe bordul 
tor, încearcă să
au comunicat luni prin radio că se 
află la 163 mile de țintă și conti
nuă să înainteze normal. Se așteap
tă ca expediția să atingă Polul 
Nord în cursul zilei de duminică.

alegeri oar- 
Partidului

Singapore 1 
de mandate

anunțarea d< li- 
Lee Kuan Y >w 
formarea noului

Marea Neagră. Cargoul — t 
un deplasament total de 5 000 
tone — transporta cherestea și 
îndrepta spre Monfalcone (Italia).

NOUL GUVERN

STUPEFIANTE

NOTA EXTERNAEDIȚIEI
Ame ri

pen tru

tone opium 
prepa

divers 
in ur

căci Is- 
muntil

in 
o

In 
se-

100 kg 
heroină 
drumul

Ame-

Așa se 
puțin timp 

po- 
a confiscat

kg de mati- 
de heroină 

de aceeași 
cu cea

CIUDAD DE MEXICO. — In a- 
propierea țărmului mexican al Ocea
nului Pacific, -în dreptul orașului 
Tijuana, a fost descoperit un con- 
teiner misterios. Toate încercările

că 
aduse din 

că ele urmau 
spre vînz.are 

Weschester și

făcute pentru degajarea contciopru- 
!uif îngropat la o adîncime de L" do 
metri în imediata apropiere a gra
niței cu S.U.A., nu au avut nici un 
rezultat.

din Boston îl

anul 1966—1967
că pe întregul glob au fost 
sechestrate 52
brut, 770 tone opium

că balanfa de 
ultimii ani. Sta- 
o „stringere a 

', politica de austeritate manifestindu-se in ridicarea prețuri-

LA ÎNCHIDEREA

Tiparul; I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369

ANGLIA: Cifrele recent date publicității arată 
plăți britanică a Înregistrat cel mai mare deficit din 
rea economiei engleze continuă să ceară populației 
curelei", 
lor și tarifelor la transporturi, servicii poștale ele.

IN CLIȘEU : Caricatură publicată din „Courier Journal", care 11 
arată pe John Bull cum lși stringe tot mal mult cureaua, datorită 
menținerii impozitelor cu circa 8 și jumătate la sută.

Astăzi se deschide conferința Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Asia 
si Extremul Orient
f

CANBERRA. — Miniștri și înalți 
funcționari din 29 de țări vor lua 
parte astăzi, miercuri, la deschide
rea conferinței de două săptămînl 
a Comisiei economice O.N.U. pentru 
Asia și Extremul Orient. Cei peste 
360 de delegați care și-au anunțat

participarea/ -vor- dezbate o serie de 
aspecte ale- planificării economice 
și ajutorului pentru Asia. Dezbate
rile se vor referi de asemenea la 
efectele economice pe care le incum
bă războiul din Vietnam.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșenl str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.).

Dr. Christian Barnard 
intenționează să mai realizeze 
încă 100 de grefe cardiace

RIO DE JANEIRO. — Renumitul 
chirurg sud-african Christian Bar
nard, sosit într-o vizită oficială în 
Brazilia, a fost distins cu titlul de 
doctor „Honoris Causa" al Univer
sității Gama Ilho din Rio de Jane
iro. El a declarat cu acest prilej că 
intenționează să realizeze cel puțin 
100 de grefe cardiace în cursul ca
rierei sale medicale, precizînd că nu

a încercat o altă transplantare de 
inimă după operația reușită asupra 
lui Philip Blaiberg, deoarece de la 
acea dată nu s-a mai prezentat nici 
un bolnav care 
dițiile necesare.

® ROMA. — 
Vuotto, căreia 
grefat un rinichi 
complet restabilită,
viată. Pacienta, care fusese operată 
cu succes la spitalul „Peter Bent 
Brighman" din Boston (S.U.A.), a 
început să simtă de cîteva zile pri
mele simptome ale fenomenului de 
respingere. Toate eforturile depuse 
de specialiștii din Roma pentru sal
varea ei au fost zadarnice.

Omul, in vîrstă de 25 de 
ani, ridică coletul poștal sosit 
pe numele lui din Marea Bri
tanic și cu o figură zîmbitoa- 
re se Îndreaptă spre ieșire. 
Un colet obișnuit pe care ori
ce cetățean
poate primi de la o rudă din 
altă țară și, cu attt mai mult, 
din Anglia — patria de odi
nioară a multor mii și mii de 
englezi statorniciți în Statele 
Unite ale America. Poate că 
tinărul este unul din descen
dența acestora. Dar acest lu
cru prezintă mai puțind im
portanță. Important este faptul 
că individul era un traficant 
de stupefiante. Asupra lui po
liția a găsit o cantitate de 
stupefiante pe care la bursa 
neagră putea să încaseze su
me impresionante. Se înțele
ge că traficantul a fost ares
tat, iar stupefiantele i-au fost 
confiscate. Acest fapt, 
în S.U.A., s-a petrecut 
mă cu cîteva zile.

In Statele Unite ale 
di, cotate în rîndul țărilor cu 
pondere mare în ce privește 
consumul de droguri, stupe
fiantele ajung pe cele mai di
verse căi, uneori chiar nebă
nuite. De pildă, cine putea 
să-și închipuie că traficanții 
unei asemenea mărfi pot re
curge la folosirea cadavrului 
unul cetățean american dece
dat în Mexic. Este vorha de 
cazul petrecut la punctul de 
frontieră Tijuana, unde la ce
rerea vameșilor mexicani de 
a se deschide sicriul și a se 
supune cadavrul unei aulop-

sil, s-au găsit in abdomenul 
mortului 26 kg de marițuana. 
Ingenioșii tralicanți, in potirla 
controalelor și a urmăririi de 
către poliție, inclusiv de In
terpol, reușesc totuși să stre
coare în S.U.A. cantități spo
rite de stupefiante, 
face că la foarte
după cazul de la Boston 
liția newyorkeză 
aproximativ 500 
țuana și 1 kg 
pură. Persoana,
vîrstă (coincidență ?)

de la Boston, a declarat 
drogurile au fost 
vestul țării și 
să fie oferite 
studenților din 
Long Island.

Cantități însemnate de ase
menea marfă, cu destinația 
S.U.A., au fost confiscate șl 
în alte țări ale globului, ceea 
ce constituie o dovadă 
plus că stupefiantele au 
largă căutare în S.U.A. 
Franța, de pildă, au fost
chestrate cîteva sule de kilo
grame de opium, peste 
de morfină și 10 kg
care urmau să ia
spre Statele Unite ale 
ricii.

Statisticile Interpol
menționează

SINGAPORE, 
statului Singapore 
mierul Lee Kuan 
marți jurămîntul în
lui țării. Guvernul Singapore/ a fost 
remaniat după recentele 
lamentare. Candidată 
popular al acțiunii 
obținut toate cele 
parlamentare. După 
nitivă a alegerilor, 
a fost însărcinat cu

a cărui componentă diferă 
puțin de cea a guvernului 

In noul guvern, fostul •'»- 
Toh Chin Chye, deține 

ministru al științei și teh- 
iar ministrul afacerilor

Sinnathamby Rajaratnam a 
și conducerea Ministerului 
Deocamdată postul de vice- 
în noul guvern rămîne va-

guvern 
foarte 
precedent, 
cepremier, 
funcția de 
nologiei, 
externe 
preluat 
Muncii, 
premier 
cant.

rat, 902 kg morfină, 238 kg 
heroină, 141 kg de cocaină și 
317 000 kg cinepă de India în 
varietăți și preparați! diverse 
de la hașiș la marijuana, la 
kif, aesină și bhang. Aceeași 
statistică menționează însă că 
aceste cantități reprezintă a- 
bia o cincime din drogurile 
puse în circulație. Se semna
lează faptul că este din ce in 
ce mai mare traficul drogului 
natural derivat din cei trei 
bulbi de mac, coca și cinepă, 
în timp ce stupefiantele sin
tetice nu plac, ele ilind con
sumate in cantități mai mici.

Organele americane de ur
mărire slnt din ce în ce mai 
îngrijorate de bătaia de cap 
pe care le-o dau persoanele 
care se ocupă cu traficul de 
stupefiante, deoarece acestea 
folosesc metode șl mijloace 
de transport din cele mai mo
derne. O preocupare deosebită 
pare să ' vădească în acest 
sens Direcția vămilor ameri
cane. Ea intenționează să-și 
organizeze o fiolă aeriană 
proprie în scopul împiedicării 
introducerii ilegale în (ară a 
stupefiantelor. Reprezentanții 
acestei direcții au mers plnă 
acolo Incit au cerut ajutorul 
Camerei Reprezentanților pen
tru a aproba alocarea unor 
sume destinate cumpărării de 
avioane cu care să urmăreas
că pe traficanții de stupe
fiante. In ce măsură vor avea 
succes în optirea pompării de 
stupefiante din afară rămîne 
însă de văzut

I. ȘERBAN


