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Partidului

In continuarea lucrărilor sale, plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român a examinat une
le probleme ale activității internaționale a 
legătură cu care a adoptat o hotărire.

Plenara a ascultat apoi raportul Comisiei 
cu privire la reabilitarea unor activiști ai 
Comunist Român.

la acest punct al ordinei de zi a plenarei au luat 
cuvîntul tovarășii Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Stoica, Paul Nîculescu-Mizil, Maxim 
Berghianu, Aurel Vijoli, Alexandru Birlădeanu, Ștefan 
Voicu, Gheorghe Apostol, I.eonte Răutu, Vasile Vaida, 
Petre Blajovici, Gheorg’he Rădulescu, Barbu Zahares- 
cu, Alexandru Sencovici, Virgil Trofin, Titus Popovici, 
Nicolae Doicaru, Petre Lupu, Chivu Stoica, Mihail Ro- 
șianu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Emil Drăgă
nescu, Vasile Vîlcu, Dumitru Colin, Gheorghe Vasl- 
lldhi. Constantin Scarlat, Ianoș Fazekaș, Gheorghe

Pana, Florian Dănălache, Ion Ioniță, Emit Bodnăraș, 
Dumitru Petrescu, Iosiî Banc, Ion Iliescu, Ștefan Voltec, 
Ion Stănescu, Ilie Verdeț, Constantin Doncea, Vasile 
Patilinet, Valter Roman. Ion Popescu-Puțuri, Anton 
Moisescu, Miron Constantinescu, Ion Brad.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român a adoptat o hotărire in legătură cu reabilitarea 
unor activiști ai Partidului Comunist Român.

Plenara a hotărit alegerea tovarășului Virgil Troliu 
in Comitetul Executiv șl Prezidiul Permanent al C.C. 
al P.C.R. și a tovarășilor Emil Drăgănescu și Dumitru 
Popescu ca membri supleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit trecerea tovarășului Ion Iliescu din 
rindui membrilor supleanți in rîndul membrilor C.C. al 
P.C.R.
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Cu prilejul aniversării a 150 de ani
de la nașterea lui Karl Marx
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Cu prilejul aniversării a 
ani de la nașterea marelui 
al clasei muncitoare, Karl Marx, la 
Muzeul de istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, au înce
put joi dimineața lucrările sesiunii 
științifice cu tema „Marxismul și 
contemporaneitatea". Sesiunea este 
organizată de Institutul de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Academia Republicii

150 de 
dascăl

deSocialiste România și Academia 
științe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lîngă C.G. al P.C.R.

La lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, cercetători ști
ințifici din 
ganizatoare, 
specialitate

Participă,
tanți ai unor institute științifice 
școli superioare de partid din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germană,

unitățile instituțiilor or
din alte instituții de 

și universități din tară, 
de asemenea, reprezen- 

șl

Franța, Italia, Iugoslavia, Mongolia, 
Ungaria șl Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de tovarășul Ion Popescu-Puturl, 
directorul Institutului de studii isto
rice 
C.C.

In 
fost 
cărl 
ni.

Lucrările sesiunii continuă.

și social-politice de pe lingă 
al P.C.R.
cursul primei zile a sesiunii au 
prezentate mal multe comuni- 
de participant români și străl-

Prin unitățile comerciale 
după noile reduceri de urețuri

NEDEIA PAROȘENENILOR cu 
cu

I Admiterea
1 în învățămîntui 
| superior 1968

I
I

Lucrare editata de „Revista 
în vățâmîntului superior". Ad
miterea în învățămîntul supe
rior cuprinde o suecintă pre
zentare a dezvoltării învăță- 
nxîntului superior în Republica 
Socialistă România, actuala re
țea a instituțiilor ele învă'ă- 
mînt superior cu facultățile și 
secțiile lor de specializare 1» 
cursurile de zi, serale și fără 
frecventă, condițiile de admi
tere precum și programele o- 
biectelor de concurs. Lucrarea 
se adresează în primul rînd 
candidaților la admiterea îc în- 
vățămîntul superior, cadrelor 
didactice, cadrelor de condu
cere și specialiștilor din dife
rite domenii ale economiei și 
culturii în vederea orientării 
tineretului spre învățămîntul 
superior.

Simpozion
Comitetul orășenesc U.T.C. 

Lupeni a programat pentru azi, 
vineri, 26 aprilie, la ora 17, 
un simpozion pe tema „Pro
bleme actuale ale societății o- 
menești. contemporane". Sim
pozionul va avea loc la clu
bul sindicatelor din localitate 
și va fi susținut în fața tine
rilor ltipeneni de către lectori 
ai cabinetului de p<artid din 
oraș.

S-a deschis o nouă - 
carieră de piatră

Lucrările de sistematizare șl 
îndiguire a albiei Jiului ne
cesită cantități mari de pia
tră, cu dimensiuni între 300— 
1 000 kg. Pentru satisfacerea 
nevoilor șantierului care exe
cută îndiguirea albiei Jiului, 
I.O.I.L. Petroșeni a deschis ca
riera de la Sașa — izvor. Ca
pacitatea carierei va fi de 
35 000 tone/an piatră brută și 
5 000—10 000 lone pe an piatra 
concasată.

Una dintre cele mal frumoase pe
treceri cîmpenești este nedeia. Pri
lej de etalare a portului national, de 
răspîndire a folclorului și de vese
lie, nedeia, ca orice trudifie, este 
păstrată și transmisă din generație 
In generație. Tinerii învață de la 
cei virstnici, „pe viu", ritmul sîr- 
bei și jocul învîrtilei. Dar pentru a 
avea o imagine mai completă asu
pra unei asemenea petreceri cimpe- 
nești, vă invităm la nedeia paroșe- 
nenllor...

Zi de primăvară. Timp frumos. Pe 
dealul de la poalele pădurii Ploșli- 
noara încep a răsări ii cusute cu 
fir de amici multicolor. După fele, 
vin flăcăii. Pe ei îi recunoști după

port: căma,.î înflorată, pantaloni de 
aba, șerpare.

Cînd „băieții" Iui Petrică Șerban 
tși încearcă saxofoanele, acordeonul 
și toba, dealul e plin de lume. Ani
mație mare. $i căldură. Pină să În
ceapă sîrba, se răcorește fiecare cu 
cile ceva. Bere, vin și alte băuturi 
se găsesc berechet. Nu lipsesc nici 
cirnăciorii de capră, micii. Manda
tarii Pirvulescu loan și Jilip Dincă, 
de la bufetul „Carpati" din Vulcan, 
prin surprizele pe care le oferă și 
deservirea ireproșabilă, se iau la în
trecere cu mandatarul Cornea Petru, 
de la restaurantul „Vînătorul" 
Lupeni. Dar nici 
mai prejos.

din
acesta nu se lasă

Mai apoi, tinerii se întrec la slr- 
bă și la tnvîrtită. Dar nu numai 
aici, Bărăiac loan e deocamdată u- 
cenic Ia E. M. Aninoasa, se stră
duiește, să „ajungă" un bun mese
riaș. $i ceilalți tineri pe care ti cu
nosc sau cu care abia fac cunoștin
ță au cite un fel în viată. Rujoi Ioan 
e electrician, iar St roia Susana, teh
niciană la termocentrală, Șerban An
gela, tehniciană la F.F.A. Vlscora, 
Stanciu Petrasa, student la l. M. Pe
troșeni. $i cile asemenea exemple 
nu s-ar putea da! Insă, cum muzica 
etntă, tinerii-s grăbiți... Merg la joc. 
Nedeia e în toi... pină se înnoptează 
de-a binelea.

Ziarele au publicat recent hotări- 
rea Consiliului de Miniștri privind 
reducerea prețurilor cu amănuntul 
la unele bunuri de consum. Această 
reducere cuprinde aproximativ' 2 000 
sortimente. Prin aplicarea ei cetă
țenii vor realiza o economie anuală 
de aproximativ 300 milioane de lei. 
Frigiderele „Fram" se ieftinesc 
15 la sută, aparatele de radio
tranzlstoare de tip „Nordic" cu 9,6 
la sută, ciorapii din fire sintetice 
pentru femei în medie cu 33, t la 
sută, unele țesături imitație de bla
nă și confecții din aceste țesături 
în medie cu 22,5 la sută. Vor putea 
fl cumpărate cu prețuri reduse 
de articole reprezentînd rechizite 
material plastic. De asemenea, 
curile fonografice s-au ieftinit 
29,1 la sută.

123 
din 
dis- 

cu
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ÎN ZIARUL DE AZI

jura/ complexelor corner- 
a lot ceea ce line de pri- 
împinși de un entuziasm 

de responsabilul de scară,

CEI CU SAPA 
SI CEI CU MAPA

O dată cu primele raze ale soarelui primăvă- 
atic, locuitorii orașelor noastre au ieșit cu mia 

cu mare cu sape, greble și mături la acțiunea 
,1? înfrumusețare a spatiilor verzi din fa[a blocu
rilor, a „oazelor" din 
ciule, a balcoanelor și 
măvară. Unii au ieșit 
impulsiv, alții împinși
iar alții n-au ieșit de loc. Mi-a fost dat să-i văd 
și pe cei cu... „mapa". Se plimbau la mare „fix" 
pe străzi, prin localuri de unde ieșeau sub in
fluenta cîtorva păhărele și uitînd că din munca 

4 . clor din jur, le revine și lor o părticică. Dim
potrivă, nu găseau altceva mai bun de făcut 
tecii să arunce în rondurile proaspăt amena
ble cile o buruiană sub formă de glumă. ...Glu
me ofilite, demne de vinlură-lume.

Alfii mai „timizi" nu îndrăzneau să-și arate 
„fata". Nu au ieșit din casă. Imbrăcafi in pija
ma și papuci priveau de după perdea la cei 
care
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imbielor, o „lucrau" și pe a lor. Sfidind hărni
cia vecinilor, aceștia stăteau tncuiafi in casă, 
cu cheia lnvîrtită de două ori în broască și, 
împreună cu „familia", vizionau filmul „XL-5", 
iar la „Emisiunea pentru sate" închideau tele
vizorul pentru că nu vroiau să audă de muncile 
„agricole".

Am recunoscut în acești oameni cu „mapa" 
pe cei care trec peste spatiile verzi cu nepă
sarea omului care n-a pus mina pe sapă, pe cei 
care calcă cu indiferentă peste rondurile de flori 
pentru că mina lor n-a pus măcar o floare, pe 
cei care în plimbările lor pribege, rup tinerele 
crengi ale pomilor sădiți de alfii.

$i, fiindcă tot sintem la capitolul floră, aș 
zice că acești oameni arată pe decorul odată 
instaurat, ca niște mărăcini printre arbuștii or
namentali plantat! pe covorul verde. Incercind 
să-l „altoim" din timp, poate se va reuși ca și 
acest „soi" să treacă în primăvara viitoare în 
rîndul celor cu sapa.

Nlcu POPA

Ce măsuri s-au luat în unitățile 
comerciale pentru ca populația să 
beneficieze din plin de noile redu
ceri de prețuri?

La această întrebare ne-au răspuns 
mai multi factori de răspundere din 
organizațiile comerciale locale.

Tov. Muradin Eugen, șeful birou
lui plan-preț de cost la LC.R.M.: „In 
ziua de 24 aprilie am terminat cal
culele la toate produsele de pape- 
tărie, articole de sport, rechizite, e- 
lectrice și electrotehnice, cosmetice 
și s-au putut livra mărfurile către 
magazine".

De la directorul O.C.L. Produse 
Industriale, tov. Tașcău Ioan, am a- 
flat că încă în ziua apariției liotă- 
rîr-ii s-au efectuat inventare la toa
te unitățile, s-au aranjat vitrinele 

cu articole la ca
re s-a redus prețul. 
Au fost lansate co
menzii către depo
zite pentru comple
tarea unor sorti
mente cum este 
cazul la ciorapi din 
fire sintetice pen
tru femei. Incepînd 
de luni, la toate 
magazinele, vînza- 
rea s-a făcut con
form orarului o- 
bișnu-it.

Tot din prima zi 
a săptămînii, toa
te magazinele ali
mentare au vîndut

al O.C.L.

amănunte 
șeful ser- 
șaple co

Pentru expoziția județeană 
de mobilă care se va deschide 
la începutul hinft mai la De
va, I.O.I.L. Petroșeni a pregă
tit noul tip de cameră com
binată „Parîng-2". Acest nou 
tip de mobilă se compune dm 
dulap cu trei uși, divan cu 
ladă, vitrină bibliotecă, dulap- 
bar, masă televizor, comodă, 
toaletă și masă alon jubilă

carnea de miel, ouăle și margarina 
conform noilor prețuri — ne-a fă
cut cunoscut tov. Secărea Constan
tin, directorul comercial 
Alimentara.

La I.C.R.T.L am aflat 
de la tov. Drig Florica, 
viciului comercial : Cele
misii au încheiat inventatele la de
pozitele întreprinderii — 
rile afectate de hotărîre — 
duminică seara, flxîndu-se 
noi la fiecare articol.

O vizită prin magazine 
vinge că recenta măsură 
conducerea de Stat a determinat un 
aflux de cumpărători. Dar iată și o 
surpriză, întîlnită la magazinul de 
radio și televizoare, unitatea nr. 48. 
Vînzătoarea Burdan Vetuța pe ex
plică foarte senin : „La noi nu s-au 
leftlntit deocamdată condensatoare
le I". îmi exprim nedumerirea și îmi 
răspunde prompt: ..Șeful (tov. Preda 
Marin) a plecat la atelierul de re
parații să cheme pe cineva să sor
teze condensatoarele". Asta se întîm- 
pla miercuri după-amiază, la 
zile după apariția hotărîrii1

la mărfur 
- încă de 

preturile

te con- 
luată de Trolîi 

pneumatice
Pentru a ușura operațiunea 

de transport lemn în abataje, 
cit șl pentru evitarea even
tualelor accidente, minelor Lo- 
nea, Petrila, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni, Paroșeni, le-an fost re
partizate un număr de 19 tro- 
lii pneumatice de 3 C.P.

Acestea se adaugă altor uti
laje cu care au fost dotate de 
curînd minele din bazin.

★

trei

au 
ob-

ARTACULTURA
Pe ecrane 11

Muzica instrumentală preclasică

(Continuare in pag. a 3-a)
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scop principal o largă și fruc- 
intre tot mai multe orașe din

M. BUMBAC 
redactor la Agerpres

♦

Restaurantul „Pescarul" din Galați. Foto: N. Moldoveanu

— Poșta literarii
— Teatrul lui Macedonski

(Pag. a 2-a)

Ancheta noastră: DESER
VIREA LA CANTINELE 
CONSTRUCTORILOR
Programul televiziunii 
pe săptămîna viitoare

(Pag. a 3-a)

Ziua mondialâ 
a orașelor 
inlrâtltc

A devenit o tradiție ca în fiecare an, la 
aprilie, să se sărbătorească „Ziua mondială 
orașelor înfrățite".

Această zi care marchează constituirea cu
ani in urmă a Federației Mondiale a orașelor 
înfrățite (F.M.O.I.) constituie o sărbătoare pentru 
sute de orașe din țari și continente diferite, le
gate prin relații de înfrățire, pentru sute de 
orașe care realizează, folosind manifestările ini
țiate de această organizație internațională, o 
mai bună cunoaștere a oamenilor, a vieții, a obi
ceiurilor, preocupărilor acestora, o adincire a 
legăturilor de prietenie create de-a lungul ani
lor în vederea apărării și consolidării păcii în 
lume.

încă de la înființare, Federația mondială a 
orașelor înfrățite — organizație internațională 
noguvernamentală, cu statut consultativ și de 
asociere, recunoscută de O.N.U. și U.N.E.S.C.O., 
— și-a propus ca 
tuoasă colaborare

Recentele reduceri de preturi 
fost posibile datorită rezultatelor 
ținute în ultimii ani în producția 
materială. Privind cu satisfacție a- 
ceste măsuri, oamenii muncii din 
Valea Jiului sînt hotărîți să conti
nue eforturile pentru desfășurarea 
unei activități mai rodnice, mal e- 
ficiente, calea ridicării pe mai de
parte a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului nostru.

VREMEA
Azi la ora

aerului la Petroșeni a fost 
plus 8 grade. Maxima ieri 
fost de plus 25 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: 
Cor variabil, 
nord.

f. v.

VALEA JIULUI

8 temperatura 
de 

a

24
Timp frumos. 

Vînt slab din

municipiu unit de străvechi tradiții
Propunerile Comisiei jude

țene de partid și de stat cu 
privire la delimitarea muni
cipiilor, orașelor și comune
lor din județul Hunedoara 
corespund în întregime situa
ției economice șl sociale ac
tuale cît și tradițiilor istori
ce. Propunerile privind mu
nicipiul Petroșeni vin să în
tărească interesele economice 
ale populației din întreaga 
Vale a Jiului. Dezvoltarea în 
ultimul timp a tuturor loca
lităților în mod armonios și 
uniform, a creat cadrul pen
tru o legătură permanentă și 
rapidă între localitățile mu
nicipiului. Includerea în com
ponenta orașului Petroșeni a 
localităților Dilja Mare, Dîlja 
Mică, Peștera și Slătinioara 
reflectă de fapt legarea aces
tor localități, prin noile con
strucții ridicate in ultimul 
timp, direct de Petroșeni.

Propunerile vin să confirme 
vechi legături care au exis
tat între toate localitățile Văii 
Jiului de-a lungul secolelor. 
Uniți prin .interese economi
ce, sociale și culturale co
mune, locuitorii Văii Jiului 
s-au considerat întotdeauna

ca făcînd parte din aceeași 
localitate. Dezvoltarea indus
triei carbonifere a marcat un 
nou pas spre unificarea ad
ministrativă a Văii Jiului 
prin stabilirea de contacte 
permanente.

Vorbind despre Valea Jiu
lui, vorbești în același timp 
despre toate localitățile e- 
xistente aici. Luptele de se
cole împotriva exploatării șl 
asupririi au fost duse în co
mun de toți muncitorii mi
neri fără a se face deosebire 
că aparțin unei localități sau 
alteia. Sînt edificatoare in a- 
cest sens grevele muncitori
lor mineri din 
1916, 1920, 1928, 
rate în una sau 
calități, grevele
Uzat în scurt timp 
Valea Jiului.

„Valea 
dată și-a 
fățișarea. 
schimbat
de secole s-au amplificat șl 
consolidat. Valea Jiului a 
devenit cunoscută în întrea
ga țară, și chiar peste hota
re, o dată cu descoperirea

Conform 
de

1894, 1906,
1941. Decla- 
alta din lo- 

s-au gcnera- 
în toată

de altă- 
total în

plîngerii" 
schimbat 
Viața oamenilor s-a 
șl ea, iar legăturile

marilor bogății de care dis
pune — cărbunele — tot sub 
această denumire, 
propunerilor făcute, ca
municipiul Petroșeni să apar
țină toate localitățile, cred 
că numele de Valea Jiului 
dat municipiului Petroșeni 
ar reflecta cel mai bine si
tuația de fapt actuală și ar 
respecta, în același timp, și 
vechea denumire sub care era 
și este cunoscut și astăzi ba
zinul nostru carbonifer.

Extinderea orașelor a dus 
ia unirea lor cu unele locali
tăți, altădată izolate, fapt 
reflectat just în propunerile 
făcute pentru ca aceste loca
lități să fie înglobate orașe
lor respective. Așa este ca
zul localităților Paroșeni, a 
localităților Cimpa, Jieț, Is- 
croni etc., din care majorita
tea locuitorilor sînt mineri 
legați direct de localitățile 
în care este situat sediul con
ducerii minei respective.

Prof P. MUNTEANU,
șeful filialei Arhivelor

Statului, Petroșeni
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tensiune „Moartea după

GHID MUZICAL

MUZICA INSTRUMENTALA
PRECLASICA

Paralel cu înflorirea genurilor mu- 
zical-dramatice (opera, oratoriul, 
cantata), caracteristic pentru perioa
da preclasicismului a fost un pro
gres grandios și definitoriu : dezvol
tarea și consolidarea muzicii instru
mentale. Acest proces, cu un timid hude în Germania, Henry Purcell în 

pentru 
Johann

inaccesibilă vocii omenești.
Instrumentul care a primit pri

mordialitatea în această evoluție a 
fost orga. Com.poritii.Ie lui Girolamo 
Frcscobaldi (1583—1643) și Louis 
Couperin in Franța, Dietrich Buxte-

O secvență din filmul de mare 
cortină".

PE
ECRANE

Innorare
trecătoare

Cinema „7 Noiembrie", Petroșeni

Acțiunea filmului „Innorare trecă
toare", producție a studiourilor un
gare, se petrece în timpul războiu
lui. împreună cu un tovarăș de-al 
său, comunistul Balint Modok eva
dează din detașamentul de pedeap
să. Nădăjduind că la Budapesta co
munistul ilegalist Bakos ar putea 
să-i ajute să-și procure documente 
și o gazdă de încredere, cei doi se 
îndreaptă spre capitală. Tovarășul 
do drum al Iul Modok este însă ră
nii. Modok reușește să-și procure o 
uniformă de plutonier de jandarmi 
care îi facilitează situația față de 
autorități, dar îl pune în mare în
curcătură atunci cînd încearcă să 
rîstiqe încrederea unor muncitori. 
In uniformă de gardian. în sutană 
do preot, în haine civile, trecînd 
prin cele mai ciudate situații, Mo
dok încearcă fără succes să-l gă
sească pe comunistul Bakoș. II va 
înlîlnl însă abia...

Aflați totul, vizionînd filmul.

Moartea 
după cortina

Cinema „Republica", Petroșeni

Producție a studiourilor cehoslo
vace, filmul „Moartea după corti
nă" după cum exprimă și titlul, 
este transpunerea pe peliculă a 
unor întîmplări palpitante din lumea 
artiștilor. In timpul premierei care 
trebuia să decidă turneul ansamblu
lui de balet praqhez în Italia, a fost 
găsită moartă în cabina sa balerina 
Havlova. Ancheta descoperă că 
moartea a survenit în urma injec
tării unei doze mari dintr-un stupe
fiant de cinci ori mai puternic de- 
cît heroina. Se presupune că a fost 
asasinată. In acest timp în aparta
mentul Havlovel, cineva caută un 
obiect prețios șl...

Continuarea pe ecran.

început spre finele Renașterii, a 
cunoscut un avînt deosebit în epoca 
preclasică, datorită surselor nebă- 
mrite de desfătare oferite de crea
ția pur instrumentală. Ceea ce a 
determinat ca atît muzicienii cît și 
publicul, înainte sensibili doar la 
muzica vocală și considerînd instru
mentalismul doar ca o anexă a a- 
cesteia, să acoTde în preclasicism 
muzicii instrumentale un loc de pri
mă importantă. Aceasta era capabilă 
să sugereze, pe de o parte, stilul 
vocal și, totodată, era în staie să 
realizeze o evocare și o Intonație

terenul 
> a lui

Anglia pregătesc 1 
monumentala operă 
Sebastian Bach.

Un 
zilele 
viorii 
către 
Stradivarius și Guarneri.

Prin acest 
compună din 
tru una sau 
de clavecin, 
ta, ca gen instrumental de sine stă
tător, rare, deși departe de comple
xitatea viitoarelor sonate ale lui

pînă Inecou
perfecționarea

evendment cu 
noastre a fost 
în atelierele din Cremona de 
vestit» constructori Amati,

imbold începe să se 
ce în ce mai mult pen- 
două viori, acompaniate 
Astfel ia naștere sona-

Haydn, Mozart și Beethoven, re
prezintă o apariție revoluționară 
pentru cultura muzicală a vremii.

O altă inovație în arta instru
mentală preclasică este înființarea 
ansamblurilor orchestrale moderne 
Dintre lucrările destinate acestor 
ansambluri este demn de mențio
nat concerto grosso-ul destinat unui 
grup de instrumente soliste, acom
paniate de restul orchestrei.

Numeroși maeștri italieni, 
care se 
(t 653—1713), 
(1680 1743), Domenico Scarlatti
vor întrece în a perfecționa 1 
genuri ale muzicii instrumentale.

Cu toata expresivitatea și muzi
calitatea sugerării, în muzica pre
clasică întilnim încercări de pro- 
gramatism, care joacă un mare rol 
în lărgirea domeniului expresiv al

vor detașa 
Antonio

dintre 
Corelli 
Vivaldi 

i se 
noile

muzicii!. Esfe deosebit do semnifi
cativ, în acest sens, ciclul de lu
crări concertante „Anotimpurile" de 
Antonio Vivaldi, în caTe, fiecare 
din cele 4 concerte poartă titlul 
unui anotimp și exprimă, prin inter
mediul sunetelor, întreaga gamă de 
aspecte specifice fiecărui anotimp.

Muzica preclasică cu întregul său 
alai de farmece vibrante și răsco
litoare rainînc inegalabilă. Căd a- 
ceastă epocă, după cum spune mu
zicologul G. Bălan „roprezentînd a- 
doloscența muzicala a Europei, e- 
xerc.ită asupra noastră atracția vîrs- 
tei ce nu se mai poate întoarce. Și 
această atracție devine cu atît mai 
puternică cil cît crește depărtarea 
noastră de vremea minunată a avîn- 
turilor neumbrito do grija și obse
sia problemelor grave".

T. J.

CULTURA-ARTA
POȘTA
LITERARA

Pe adresa redacției sosesc multe 
încercări literare: poezii, schițe, 
povestiri. Unele sînt mai reușite, 
altele mat puțin. Toate însă cuprind 
o însemnată cantitate de muncă, 
vădesc preocuparea autorilor pen
tru a le da forma care să le ducă 
sub tipar. Și dacă nu ajung toate la 
destinație, se întîmplă din cauza 
conținutului, fie sărac în Idei, fie 
cu idei bune, împlinite pe dinăun
tru dar goale pe dinafară.

Multe din producțiile literare so
site la redacție au fost publicate în 
coloanele ziarului nostru. IaF pen
tru că unii autori cer răspuns asu
pra creațiilor lor facem acest lucru 
în rîndurile de mai jos.

Dan Damian. Cele patru poezii 
In căutarea umbrei. Goana după 
fluturi, împotrivirea frunzei și Re
întoarcere cu ochii deschiși ne-au 
fost trimise nu de mult și de elevul 
Lucian Strochi din Petroșeni. Nu 
sînteți cumva una și aceeași per
soană ? Chiar dacă-i așa sau nu, vă 
răspundem că poeziile respective nu 
sînt lipsite de fior poetic, de unele 
Imagini artistice plastice care dau 
culoare versurilor. Redăm ultimele 
versuri din poezia împotrivirea 
frunzei: Frunza a plutit prin aer,/ 
a valsat cu vîntul / și-a adormit 
/ sub plapuma brumei / pe stîlpul 
porții / de piatră / Unica strofă a 
poeziei In căutarea umbrei cuprin
de versuri neverosimile și nu su
ficient de stilizate. Goana după flu
turi, abordează unele naivități, lax 
în Reîntoarcere cu ochii deschiși se 
resimte influența unor poeți con
temporani. Se observă că faceți

multă lectură dar nu păstrați In 
versurile dumneavoastră stilul auto
rilor pe care-1 citiți! Formați-vă un 
stil propriu I

F. Petrlcă. Am remarcat că poe
zia Păcăleală este prelucrarea nu
velei „Proștii" a Iul Llviu Rebrea- 
nu și nu a unei povești cum afir
mați dv. Este, într-adevăr, destul 
de reușită, dar prelucrarea aceasta 
a făcut-o alt poet înaintea dv.

A. B. Ne rugați ca în caz de pu
blicare a poeziei dv. Chemare sau 
de răspuns la Poșta redacției, s-o 
facem sub inițialele A. B. N-avem 
încotro pentru că numele întreg nu 
vi-l cunoaștem. Și nici adresa. 
Și nici poezia nu întru
nește condițiile publicării. Așa 
că... mai scrieți. Dar semnați cu nu
mele adevărat, întreg.

B. M. Tusu, Bărbătenl. Ne-ați tri
mis o singură poezie, Căpriorul, 
ce-i drept destul de bună. Chiar 
prea bună pentru a ne putea forma 
o părere despre creația dv. poetică. 
Și aipoi nu înțelegem de ce nu sem
nați cu numele întreg. Așteptăm 
mai multe poezii de la dv. șl, dacă 
se poate, la fel de bune.

P. S. Multi autori, ca șl cei cărora 
le-am răspuns în rubrica de față, 
tși semnează versurile cu Inițiale, 
cu pseudonime, nu-și dau adresa. 
De ce această tăinuire a Identității 
Ia unii oameni răscoliți de fiorul 
poeziei îl Redacția noastră nu pu
blică nici un fel de materiale de la 
oameni care nu vor să-șl dezvăluie 
Identitatea.

O. GHEONEA

I 
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6 u l p t & v a t
A trebuit o inină, ca visul de milenii 
Al stincilor uitate să nu mai fie vis
Și marmura, mai aspră ca vînlurile iernii, 
Să capete culoare, și viață, din abis.

Bijuterii din piatră au inflorit sub daltă 
Și formele ascunse au prins un clar contur, 
Căci mina ta de aur, gîndirea ta înaltă 
Au zămislii minunea, din blocul cel mai dur.

Cînd, mindru de izbindă, tu

BIBLICĂ
Din cualernare ere, un eres 
mai stăruie ; în minte îl păstrăm. 
Otrava Iui amară o gustăm 
in orice fruct oprit și necules.

Lin sens al vieții, toți îl căutăm. 
De răzvrătiri sîntem cuprinși ades. 
Pătrunderea-n adincul ne-nțeles 
Prin zbuciumul durerii o-ncercăm.

INVITAȚIE
LA ANIVERSARE

Vai, cit sînt de necăjita! Și Gos- 
lică ăsta care nu mă înțelege de 
loc! Așa-mi trebuie, că mi-a spus 
mie mama... Aseară, a venit a- 
casă vesel șl mi-a spus 
că sîmbătă sînlem invitați la ziua 
șefulihi, că vin și Marineștii, și alți 
colegi, și să mă gîndesc ce cadou 
să-i ducem. Parcă de cadou îmi 
arde mie! Iacă, stau în fața șifo
nierului deschis de mai bine de-o 
oră și-mi vine să plîng, zău așa! 
N-am cu ce să mă îmbrac. Și, de 
m-ar vedea Costică. iar mi-ar zice 
că am făcut din șifonier un maga
zin de confecții de damă. Și iar 
mi-ar da peste nas că-i țin costumul 
stimat pe ușa de la baie că nu mai 
are loc de rochiile mele I Ce să-l 
fac î Eu i-am spus să mai cumpă
răm un dulap pentru haine. Cu 
două uși măcar. Una pentru el și 
tina pentru mine. El nu pricepe, nu 
jtie cu ce-mi frămînt eu creierii! 
Dacă l-aș întreba, mi-ar zice să iau 
tot rochița ala bej cu broderia de 
mărgele. Dar nu pot, bejul mă în
grașă. Deux-piece-ul verde de jers<$ 
nu-1 pot îmbrăca fiindcă are și Ma- 
rineasca unul la fel. Ce, să zică că 
m-am luat după ea ? Mai bine cos
tumatul cel negru. E sobru și ele
gant. Îmi pun pantofii negri... Dar 
nu, n-o să mă îmbrac acum toată 
tn negru că doar nu merg la în- 
mormîntare. Rochița galbenă...

— Mămicooo...
— Ce-1 puișor, lasă-mă puișor, nu

schiță 
umoristică 

pentru femei

vezi că-s ocupată ? Hai, du-te șl te 
joacă.

Rochița galbenă mi-am făcut-o 
săptămîna trecută cînd am fost la 
spectacol cu Popeștii. Dar nu o mai 
îmbrac nici în ruptul capului că iar 
zice Popeasca că-s geloasă și-i fac 
zile fripte lui Costică!! Asta, care 
nu mă înțelege de loc. Ieri, cînd 
mi-am adus costumașul gri de la 
croitoreasă, zicea că așa n-o să mai 
punem noi un ban deoparte. Ce știe 
el ! Parcă bărbații ăștia știu cîte 
probleme are săraca femeie pînă-și 
potrivește toaleta în funcție de se
zon, timp, ocazie... Parcă de Reve
lion nu mi-a zis-o, cînd l-am spus 
că vreau o rochiță lungă, de seară: 
„fă-ți, dragă, o rochiță pe care s-o 
poți îmbrăca și cu alte ocazii" 1 
Auzi, să îmbrac o rochie de două 
ori, să .zică lumea...

— Mămicoo...
— Vai, dragă, ce copil rău ești 1 

la-țl mingea și du-te pe afară, nu 
mă mai necăji și tu...

Sigur, lui Costică ce-i pasă, el 
a»e un singur costum, 1-1 calc fru

mos, îi dau cămașă albă, cravată 
șl... gata, băiatu'I El nu trebuie să 
se asorteze nici cu pantofii, nici cu 
poșeta... Na, alta acum I Ce poșetă 
să-mi Iau î Asta-i mal de shadă, 
asta e cam mică, o pun pe undeva 
pe vreo mobilă, alunecă și cum să-i 
spun soției șefului să dea mobila 
la o parte să-mi caut poșeta ? Simt 
că Înnebunesc și pace ! Cfnd mi-am 
cumpărat stofa vernil, Mariana zi
cea... Mariana!!! Salvarea mea... 
mi-e prietenă bună... Fug la ea și 
sînt sigură că-mi va împrumuta ro
chița ei pe care și-a tricotat-o sin
gură și de care eTa tare îneîntată. 
Zicea că merge la orice ocazie. Și 
are să-mi împrumute și pantofii ei 
cu vîrful pătrat, ce dacă o să mă 
strîngă un pic...

— Mămico, plouă !
— Nu-i nimic, puișor. Mai joa- 

că-te un pic pe afară că eu vin 
imediat.

Umbrela să n-o uit. Dar pe care 
s-o iau ? Pe asta înflorată că doar 
e primăvară. Ce-o să se bucure Ma
riana cînd m-o vedea, ea e tare in
teresantă, nu are nici pe sfert din 
cîte am eu șl totuși nu are proble
me cînd merge undeva cu Iancu. 
Costică zice că ea știe să-și aleagă 
ceea ce 1 se potrivește, că nu a- 
runcă banii în vînt, că nu-l cusur- 
gie! Păi sigur, Costică ăsta nu mă 
înțelege niciodată !!!

ELENA BALINT

TELEVIZIUNE
VINERI 26 APRII1F

17.30 Pentru cei mici : Țara 
mea. Filmul „Povestiri pe 
malul apei”.

13,00 Stadion.
18,20 Buletinul circulației ru

tiere.
18.30 Curs de limba rusă.
19,00 Antologie școlară : 6.

Ncgruzzi.
19.30 Telejsr&ahil de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Studioul muzical.
20.30 Ecran literar.
20.50 O ilustrală din Oltenița.
21,00 R el ier tor.
21,15 Film artistic: La Escon

dida.
23,00 Tek'jurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

88 arii o
SÎMp’ATA 27 APRII1E

MMUGRAMI I I;

'’00—8,25 Muz?» a și actuelfr* 
tați; 8,25 Moment poetic; 8.30 
La microfon, melodia prefera1’!» 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată; 
9,30 Unda vesela; 10,00 Cîntă 
Maria Toldy; 10,10 Curs de 
limba spaniolă; 10,30 Ciclul 
„Sa-nțelegem muzica"; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Revista 
revistelor economice; 11,15 
Constantin Gabor își prezintă 
rolul preferat; 11,35 Din crea
ția de muzica ușoară a com
pozitorului George Grigoriu; 
12,00 Muzică ușoară; 12,22 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 14,15 
Interpretă de muzică populară;
14.35 Muzică ușoară interpre
tata de Roxana Matei și Frank 
Alam ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Duete instrumentale de 
muzică populară; 15,15 Muzee 
și expoziții; 15,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,20 For
mația Los Paraguayos; 16,30 
Roza vînturilor; 16,55 Soliști 
și orchestre de muzică popu
lară; 17,15 Atențiune, păr nti !;
17.35 Dansuri slave de Dvo
rak; 18,00 Buletin de -lirii 
18,05 Muzică; 18,15 Caleidos
cop muzical; 18,30 Știință, teh
nică. fantezie; 18,50 Cîntă Ma
ria Pietrarii; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Radlo- 
maqazin sportiv; 20,17 Nou
tăți folclorice; 20,30 Recital de 
operetă Ion Dacian; 20,40 Ro
manța veșnic tînără; 21,00 La 
balul de sîmbătă seara; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Eulclin 
meteorologic; 22,20 Formația 
Leroy Anthony; 22,30 Moment 
poetic; 22.35 Muzică ușoară; 
24,00 Buletin de știri; 0.05—6,00 
Estrada Docturnă.

PROGRAMUL H :

7,00 Jocuri populare; 7,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri; 
7,39 Marșuri sportive; 7,45 
Drag mi-e cînlecul și jocul; 
8,00 In excursie cu muzica u- 
șoară; 8,20 Cîntece de 1 Mal;
8.30 Buletin de știri; 8,35 Val
suri pentru voce și pian de 
Johannes Brahms; 9,05 Itinera» 
folcloric muzical; 9,30 Cîntece 
distractive; 10,00 Buletin de 
știri; 10,30 Muzică ușoară; 
10,4.5 Muzică populară; 11,15 
Do-Re-Mi pentru copii; 11,40 
„Sub steagul partidului" — 
program de cîntece; 12,00 Bu
letin de știri; 12,07 Varietăți 
muzicale; 12,45 Muzică ușoa
ră de H. MSlineanu; 13.00 
Concertul florilor; 13,30 Știin
ța în slujba păcii; 13,40 Pro
gram de cîntece populare șl 
joruri; 14 00 Radiojurnal. Spori; 
14.08 Concert de prînz; 15,00 
Selecțiunî din opereta „Mama 
soacră" de George Stephănes- 
CU; 15,30 Interpret! de muzică 
ușoara; 16,00 Vechi melodii 
populare; 16,15 operă 1»
60 de minute": „Isteața* de 
Carl Orff; 16.45 Orchestra Paul 
Ghcntzer; 17,00 Radiojurnal; 
17,15 Dm albumul muzicii u- 
șoare; 17,40 Radio-publicilate; 
18,00 Melodii din filme; >8,15 
Concert de muzică populară; 
18,55 Buletin de știri; 19.00 
Cîntece interpretate de Ăna 
Lăcătuși) și Chris Montez;
19.30 Scriitori la microb'" — 
Cicerone Teodorescu; >9,45 
Muzică; 19,50 Noapte bună, 
copii; 20,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu";'
22.30 Album lokloric; 22,45 
Orchestra de muzică ușoară a 
Casei de discuri „Electrecord"; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Muzi
că de jazz; 23,30 Duete de 
dragoste din opere; 24,00 Mu
zică de d-ans; 0,55 Bulei:n de 
știri; 1,00 Muzică de dans; 
1,55—2.00 Buletin de știri.

Sub piatra milenarelor tăceri, 
pierdnții zei, uciși de neputință, 
își macină eternele căderi.

mîna-ți plimbi pe 
piatră, 

singele pulsînd, 
tale vatră

Ai vrea să-i simți 
Ca mii de ani să 
Șl-n ea să înflorească un metaforic gînd.

căldura și 
fie iubirii

LUCIAN STROCHI 
elev, Liceul Petroșeni

Dar sensul vieții, unică credință !? 
Sînt merele — ascunse pînă ieri. 
Și-un șarpe care xa^e-n orice ființă.

MARIA D1NCA
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TEATRUL LUI MACEDONSKI
Alexandru Macedonski n-a reușit 

să ridice teatrul la nivelul poeziei 
sau prozei sale și din această cauză 
opera sa dramatică nu s-a bucurat de 
o atenție deosebită. Spre teatru a 
fost atras doar de dorința de a 
dezbate problemele de viață ce-1 
frămîntau, din lupta cu mediul în
conjurător recrutînd elemente pen
tru opera sa dramatică. Prin piesele 
sale de teatru, Macedonski a con
tribuit la îmbogățirea tematicii dra
maturgiei românești cu o problemă 
de seamă și anume aceea a omului 
superior. Este un lucru important 
chiar dacă Macedonski n-a reușit 
să dea naștere unor capodopere. El 
va rămîne, înu primul rlnd pentru 
teatrul nostru, ca deschizător al 
unui drum nou, diferii de al îna
intașilor, oare s-au orientat numai 
spre fapte istorice si critică socială.

Dintre cele opt piese ale sale, au 
văzut lumina rampei în timpul vie
ții sale (fadeș, Unchiașul Sărăcie, 8 
decembrie) și ima în 1945 (Le fou ?).

Macedonski a debutat în 1877 cu 
piesa Gemenii, proverb original în- 
tr-un act căreia îi urmează ladeș, 
o comedie cu subiect împrumutat 
dintr-o povestire orientală, o aner-

dotă pe tema vicleniei femeii. A 
treia piesă este Unchiașul Sărăcie, 
o localizare după I.e Bon Homme 
Misere, de E d'Hervilley și A Gr£- 
vin. Este demascată aici zqircenia, 
perventismul, făcîndu-se totodată

PANORAMIC
TEATRAL

un elogiu omului simplu. In 1881 îi 
apare scurta dramă tenebroasă 3 
decembrie, care evidențiază „teoria 
destinului familial sumbru". O pie
să scurtă este Cnza Vodă, titlul 
fiind semnificativ pentru conținutul 
ei.

Ultimele trei piese se drferenția- 
ză de celelalte, sînt la un alt nivel 
și, cu toate acestea, 11 recunoaștem 
foarte ușor pe Macedonski. In 1893 
îi apare piesa de inspirație biblică 
Saul, rod al colaborării cu Cinci

nal Pavelescu. Ma: edonsk: a vrut 
să înzestreze literatura română cu 
o tragedie clasică în genul celei a 
Iul Racine (Sofocle). Cea mai reali
zată piesă a lui pare să fie Le fon? 
scrisă la Paris între 1912—1913. 
Tema centrală este de natură psi
hologică. Deosebita atentie cu care 
s-a ocupat de personajul principal, 
lăsîndu-le în umbră pe celelalte, 
a scăzut mult din valoarea piesei. 
Ultima lucrare dramatică a lui Ma
cedonski este Moartea Iui Dante, 
realizată din dorința de a reînvia 
teatrul antic. Intenția lui Macedons
ki a fost ca prin intermediul per
sonajului nrincipal al piesei să 
creeze tipul omului de geniu zdro
bii de orînduirea dușmană artei. 
„Absolut toate notele morale pro
prii sînt atribuite de poet eroului 
său în care se reculege și se ad
miră cu ardoare" (Adrian Marino).

Teatrul lui Macedonski trebuie 
citit și asimilat in perspectiva în
tregii opere. Vom întilni atunci, 
reluate în același limbaj, o serie 
de Idei tipic macedonskiene.

prof. Mircea MUNTEAN!’

VA
RECOMANDĂM

C a r J i
O noua carte din valo

roasa operă a marelui scriitor 
american Ernest Hemingway 
se află-n librării. Este vorba 
de „Fresta" (Soarele răsare, 
soarele apune) un micro- 
roman care, după lecturare, 
contribuie consistent la o mai 
bună cunoaștere de către citi
tori a personalității marelui 
titan al culturii universale.

£ I.aurențiu Fulga e din 
nou prezent în librării. Noul 
său volum „ Doamna străină", 
publicat de Editura tineretu
lui, este încă o dovadă, incon
testabilă, a talentului apre
ciatului publicist și scriitor 
român contemporan.
• „Biblioteca pentru toți" 

— cea mai populară și... soli
citată colecție de literatură 
beletristică — înglobează, în

unul din ultimele -suit nume
re, „Cimitirul Buna vestire" 
valorosul poem în proză al lui 
Tudor Arghezi.

9 Continuă procesul de va
lorificare a moștenirii literare 
a trecutului. In colecția „Ro
mane de ieri și de azi" a a- 
părut „Tmbendal" de Virgi- 
liu Monda. Editat pentru 
prima dată în 1946, acest ro
man a stîrnil o oarecare sur
priză prin „singularitatea" su
biectului său. Romanul aduce 
— după cum spunea acad. 
Perpessicius — „sfișieri ero
tice și reflexe sociale, mul’.e 
note aparte și crîmpeie de 
peisagiu".

Discuri
0 Vocea tinerei soliste de 

muzică ușoară Luminița Dn- 
brescu transmite cîntecelor

„Dacă inimile toate", ,,E atît 
de frumos', .Te iubesc ca-n 
prima zi", „îmi place să mă 
plimb pe ploaie", un emoțio
nant fior de autenticitate. As- 
cultati-i noul disc și vă veți 
convinge.

@ Acompaniat de orchestra 
Electrecord, dirijată de AIcx. 
Imre (în clișeu), solistul vocal 
de muzică ușoară (în limba 
maghiară) Gybrgy Fogarassy, 
ale cărui calități vooal-inter- 
pretative sini incontestabile, 
se dovedește toarte... discoye- 
nic.

Marnare'» Pîsiaru si Dan 
Spătarii — cei mai îndrăgii’ 
cîntăreti români de muzică u- 
șoară — ne oferă un disc 
nou, cu : „Nici o lacrimă",
„Fete și băieți', „Ale tale", 
„De ce-ai venit, de ce-ai 
plecat ?* și „Iți pare rău".

FILMS
SÎMBATA 27 APRILIF

PETROȘENI — 7 Noiembrie | 
Innorare trecătoare; Republi
ca : Moartea după cortină; 
LONEA — Minerul: Singur pe 
lume; 7 Noiembrie: Spartacus; 
VULCAN : Marele restaurant) 
LUPEN1 — Muncitoresc: Con
tele Bobbv, spaima vestului 
sălbatic; Cultural: 0 lume ne
bună, nebună, nebună.
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STEAGUL ROȘU

Ziua mondială 
a orașelor înfrățite

ANCHETA
NOASTRA

Se ridică la nivelul cerințelor

DESERVIREA
(Urmare din pag. 1)

diferite țări, o cooperare mondială 
bazată pe egalitate și reciprocitate, 
pusă în slujba ideilor de cunoaș
tere de stabilire de noi relații de 
prietenie, de schimburi culturale, 
științifice și sportive. Militînd pen
tru nobilele idealuri ale apropierii 
între popoare, indiferent de rasă, 
naționalitate, convingeri politice și 
religioaso, pentru apărarea parii în 
lume, F.M.O.I. a ajuns să cuprindă 
în prezent peste 1 000 de orașe din 
Europa, Africa, America și Asia. In 
rîndnl acestora se numără și orașele 
din tara noastră, GALAȚI, care a 
stabilit relații de înfrățire cu Co
ventry (Anglia), Cluj cu Dijon 
(Franța), Constanța cu Boulogne — 
sur — Her (Franța) și cu Turku (Fin
landa), Sinaia cu Aosta (Italia) și 
Craiova cu Nanterre (Franța). Ora
șul Iași este de asemenea, afiliat la 
federație.

In vederea intensificării relațiilor 
lor cu orașele înfrățite au fost ini
țiate acțiuni variate printre care 
Expoziția de artă populară româ
nească organizată în orașul Turku 
(Finlanda), o ^expoziție de desen, e- 
recutate de copii din Constanța, 
deschisă la Boulogne — sur — Mer 
(Franța), precum și o festivitate de 
prietenie franco-română, desfășurată 
sub auspiciile primăriei orașului 
Nanterre $1 Comitetul de înfrățire 
dintre acest oraș șl Craiova. Cu a- 
test prilej, unei străzi din Nanterre

i s-a atribuit numele de Craiova.
Totodată în scopul unei cît mai 

bune cunoașteri reciproce, în ulti
mul an orașele înfrățite din tara 
noastră au pus la dispoziția munici
palităților orașelor cu care au legă
turi de înfrățire din alte țări un bo
gat material cuprinzînd fotografii 
cp înfățișează Delta Dunării, com
plexe studențești, noi cartiere de lo
cuințe. De asemenea, au fost tri
mise discuri do muzică populară ro
mânească. diapozitive, cărți, albu
me și diferite obiecte de artizanat 
românesc. Liceul „Vasile Alecsan- 
dri" din Galati a transmis, de ase
menea, școlii Whitley Abbey din 
Coventry un album cu aspecte de la 
Centenarul liceului șl din activita
tea de învătămînt a acestuia.

Pentru anul acesta sînt prevăzute 
o seamă de acțiuni menite să ducă 
la continua lărgire a relațiilor de 
înfrățire dintre orașele tării noas
tre și alte orașe din lume, La Con
stanta va fi organizată o expoziție 
de arhitectură din .orașul Turku, la 
vernisajul căreia va lua part* fi o 
delegație a acestui oraș finlandez, 
0 expoziție asemănătoare va fi des
chisă la Craiova de municipalitatea 
orașului Nanterre. Totodată vor fi 
inițiate numeroase schimburi de de
legații între orașele înfrățite din. 
România șl din alte țări.

LA CANTINELE CONSTRUCTORILOR?
O dată cu sosirea primăverii, 

munca pe șantiere a cunoscut o deo
sebită efervescență. Celor însărci
nați cu ridicarea noilor blocuri, a 
centralelor termice, școlilor, comple
xelor comerciale, li se cer eforturi 
sporite. In ce condiții se hrănesc 
constructorii abonați la cantine ? Am 
găsit răspuns Ia întrebare dep’asîn- 
du-ne la cantinele care funcționează 
pe lîngă șantierele din Petroșeni, 
Lupeni, Vulcan și Petrila.

prea des in meniu; șiipc'e sînt u- 
ncoTÎ prea slabe.

Contrast
înfre sufragerie
și bucătărie

la lucratorii din cadrul administra
ției pînă la personalul cantinelor se 
vede străduința de a oferi o masa 
corespunzătoare — sub aspect ca
litativ și cantitativ. Ce ar mai fi do 
făcut ca hrana constructorilor să cu
noască o îmbunătățire în viitor ? 
In primul rind să se tina seama de 
sugestiile 
cuprinse 
semen ea, 
ne ca :

și propunerile abonaților, 
în ancheta de față. Do a- 
considerăm că se impu-

A

In renovare
din Pe-
100 de 
cantina

SPORT
întrecerile speranțelor

Gasa pionierilor din Petroșeni a 
găzduit etapa municipală a campio
natului școlilor generale de șah, 
campionatul speranțelor. La întrece
re au participat cîștigătoril ,centru
lui Lupenl șl ai centrului Petroșeni.

lată cîștigătorii: băieți — lonită 
Marian, clasa a Vil-a B, do la Școala 
generală nr. 1 Petroșeni; fete —-

Chincișan Victoria, clasa a Vi-a, 
Școala generală Vulcan-Paroșenl.

De retinut faptul că locurile se
cunde au fost ocupate la băieți de 
elevul Popescu Cantemir, iar Ia fete 
de eleva Socodan Terezia, care a- 
partin acelorași școli.

S. BALOI

In urmă cu două săptămîni, 
nil nostru a publicat un articol în 
care se criticau unele aspecte ale 
activității cantinei constructorilor din 
Vulcan. Acum, la Intrarea În sala 
de mese ne-a întîmpinat echipa de 
zugravi a lui Vass Iosif; venise pen
tru a zugrăvi încăperile, să revop- 
sească tîmplăria. Am aflat totodată 
că personalul cantinei a fost com
pletat cu două lucrătoare. Discutăm 
cu abonații și auzim cuvinte de lau
dă la adresa personalului — gestio
nara Bulea Ana, bucătăreasa Rădu- 
canu Elisabeta, ospătarele Moldo
van Eleonora, I.ăpădatu Viorica, 
Cojocaru Olimpia, Vișan Ioana, Szlg- 
mond Elisabeta — că mîncarea este 
gustoasă, pregătită șl servită Igienic, 
programul se respectă, personalul se 
poartă corect cn abonații.

Cîteva din observațiile critice ale 
unor abonați : „Uneori pîinea este 
tare sau necoaptă" (Mantea Gheor- 
ghe, Instalator). „Cred că ar trebui 
acționat în direcția diversificării me-* 
olului. Prea se repetă, săptăniînă de 
săptămînă, felurile de mîncare" (Pîl- 
nișoară Vasile, Instalator). „Vesela 
se spală uneori la repezeală, cn su
perficialitate” (Varga lullu, zidar).

Cu mozaicarul Tudora Marin, pre
ședinte al comitetului de cantină de 
peste 6 ani, discutăm la etajul IV 
al unui bloc în construcție.

— ȘI eu sînt de părere că este 
bună hrana 
noastră.

— Cum își 
comitetul de

— In timpul liber mai facem cîte 
o vizită la cantină, cerem părerea 
celor care servesc masa aici. Păcat 
că gospodarul șantierului nu prea spri
jină activitatea noastră, 
aibă atitudini lipsite de 
membrii comitetului.

Tov. Rrînzan Elena, 
Șantierului, ne-a vorbit 
tentia de a înzestra cantina cu 
selă nouă, din porțelan, cu fete 
mese. Și-a exprimat părerea că 
fi necesar un frigider pentru păstra
rea cărnii.

zia-

pregătită de cantina

desfășoară activitatea 
cantină ?

Campionatul de fotbal
al sectoarelor

ajunglnd să 
tact fată de

gospodarul 
despre In

va
de 
ar

La Uricani a început, cu citeva 
zile în urmă, un campionat de fotbal 
al exploatărilor miniere. Campiona
tul, aflat la cea de-a patra ediție a 
sa, reunește în lupta pentru primul 
îoc șapte din cele 8 sectoare ale 
exploatării. In deschiderea acestui 
campionat, a fost programat meciul 
dintre echipele sectorului V și sec

torului I, meci care s-a terminat cu 
scorul de 2—1 în favoarea reprezen
tativei sectoruluf V.

De menționat că la acest campio
nat participă un număr foarte mare 
de fotbaliști — aproximativ 110.

N. BOTA
elev — Liceul Uricani

Aspect primitor

1/0 cantina constructorilor 
troșeni iau masa zilnic circa 
abonați și Motanii. Există la 
constructorilor din Petroșeni un con
trast izbitor între aspectul sălii de 
mese și bucătărie. Avînd perdelutf'. 
vaze cu flori, oglinzi, cuiere, sala 
de mese creează o ambiantă plăcută. 
Ospătarele Bărbuică Eugenia și Po
pescu Ana sînt și ele îmbrăcate în 
halate curate. Bucătăria însă nu 
creează o impresie bună. Crătițile 
și oalele de gătit nu au un loc anu
me, fiind aruncate pe sub mese sau 
lîngă spălător. Bucătăreasa Staicu 
Ana purta în ziua respectivă un 
halat rupt care a fost cîndva alb.

Despre masa de la cantină și de
servire 
Redăm 
Întări :

Man
„Mîncarea este 
dem însă mult 
tînd la rînd din 
farfurii". Ploscaru Valentin :
întîi de seară este același cu cel 
de la amiază. Calitatea e însă seara 
mult mal slabă deoarece spre a a- 
junge tuturor abonaților, supa este 
diluată cu apă". Pușa loan : „Prea 
se repetă la mici intervale unul șl 
același meniu. Se mai întîmplă să 
mănînci seara felul întîi 
paste făinoase, iar 
roane cu brînză, cu

Cantinele să fie sprijinite în 
întocmirea unor meniuri în care să 
se evite repetarea la intervale prea 
scurte a unor preparate. Bine ar ii 
dacă s-ar afișa săplăminal lista de 
meniuri, iar Ia stabilirea ei să fie 
consultați specialiști din localitate, 
eventual de Ia T.A.P.I.

+ Serviciul 
drill Grupului 
completeze inventarul necesar can
tinelor. In mod deosebit se pune 
problema asigurării cantinelor cu fri
gidere, necesare păstrării alimente
lor perisabile.

administrativ
nr. 2 construcții să

1

PENTRU 
ÎNCĂPERI DE 
DIMENSIUNI 
m i c ; i
DIAGONALA 
ECRANULUI

47 cm

SE VINDE
Si CU PLATA
IN RATE

ne-au relatat 
doar citeva

cîțiva abonați, 
din aceste re-

Grigore Mihai Aurei:și
destul de bună. Pier- 
timp la masă aștep- 
lipsă de căni și chiar 

„Felul

♦ In perioada următoare, procu
rarea legumelor proaspete să fie o 
preocupare de prim ordin a admi
nistrației cantinelor.

♦ Comitetele sindicatelor de 
șantiere să îndrume îndeaproape 
tlvitatea comitetelor de cantină, 
acestea să devină factori activi

ia cantine.îmbunătățirea deservirii

Anchetă

supă de 
felul doi maca- 

sos, pesmet etc.".

Francisc

Dumitru

Masa e bună,

de deservire...

X,

la 
ac
ea 
în

realizată

VETRO

CRIȘAN

de

Șl

T. C. M. M. Petroșeni
cu sediul în str. Viitorului nr. 33, telefon 1835,

angajează
următorii muncitori calificați:
• zidari 
•dulgheri 
•pavatori

precum și muncitori necalificați pentru șantierele noas
tre din Lonea, Petroșeni și Uricani.

Se asigură condiții de cazare și masă la cantină con
tra cost.

I.a cantina din I.upeni ne întîm- 
pină gestionara acesteia, tov. Trlfan 
Florica. adevărată hangiță ospitalie
ră cu un veșnic zînrbet pe buze. Pe 
abonații cantinei nu-i denumește alt
fel decît „băieții mei". Ne-a Infor
mat că la jumătatea acestei luni e- 
fectlvul cantinei a fost completat cu 
o ospătară și munca se va organiza 
pe două schimburi. Localul 
oferă o impresie dintre cele 
vorabile: zugrăveală de un 
odihnitor, vopsitorii reușite
rătenie desăvtrșită. In curînd vor fi 
așezate și ghivece cu flori.

Din discuțiile purtate cu abonații 
a rezultat că șl aici se respectă pro
gramul, personalul are o atitudine 
corespunzătoare fată de abonați, iar 
bucătăreasa Matei Natalia reușește 
să prepare o hrană acceptabilă sub 
aspect calitativ.

Observații 
lor: să fie 
ctaii pentru 
nefiartă, să
ciobite, deseori ceaiul nu este sufi
cient de dulce; macaroanele revin

Ascunsă după un bloc, cantina 
constructorilor din Petrila își face 
remarcată prezenta prin mirosul a- 
trăgător al mîncărurilor gătite. Lo
calul cantinei nu este însă deloc a- 
trăqător. Scunde, cu pereții nezugră- 
viti de mult, bucătăria și sala de 
mese fac o impresie neplăcută. In
tr-adevăr, e cam necorespunzător 
localul — relata bucătăreasa Bîr-> 
san Florica — dar am fost anunțate 
că în citeva zile ne mutăm. Despre 
calitatea mîncării n-am avut recla
mați! dar avem unele greutăți. Nu
mărul insuficient de căni și castroa
ne îngreunează deservirea operativă 
a abonaților. Chiar și cănile exis
tente. în marea lor 
sînt corespunzătoare, 
semenea, solnițele și 
Ia chiuvetele unde se

Abonații au mai subliniat calita
tea bună a mîncării dar și lipsa do 
diversitate a meniurilor.

majoritate, nu 
Lipsesc, de a- 
prosoapele de 
spală abonații.

★
cantine! 
mai fa- 
albastru 

și cu-

Am făcut o vizită și la Adminis
trația cantinelor constructorilor unde 
am purtat discuții cu 
Leopold, administrator, 
Voichlta, contabil șef.

— Ducem mare lipsă
de toate genurile; în primul trimes
tru 
cu 
tru 
cea
uzură care trebuie respectat. Faptul 
că seara se servește supă de la 
pnînz se explică prin, lipsa de per
sonal și prin 
ne gospodărim 
de la abonat.

tov. Moșuț 
și Băltăreții

de personal

am depășit cheltuielile de regie 
10 200 lei. Lipsește vesela pen- 
că nu se găsește în comerț, iar 
în folosință are un termen de

și sugestii ale abonati- 
complelat necesarul de 
apă; uneori carnea este 
se înlocuiască farfuriile

faptul că
cu cei 9

trebuie să 
le) primiți

★

Concluzia desprinsă în 
chetei efectuate este că începînd de

urma an-

DUMINICA 28 APRILIE

8.30 Ora exactă. Cum va fi vre
mea ? Gimnastica de învio
rare.

8,40 Pentru copil și tineretul șco
lar. Filmul serial : Meteor 
XL-5. La șase pași de o ex
cursie.

10,00 Ora satului. Cîteva răspun
suri la întrebări de sezon. 
Noutăți din știința agricolă. 
„File de monografie" — oa
meni șl locuri din județul 
Iași. Muzică populară.

11,45 Concert simfonic. Orchestra 
simfonică a Radiotelevlziunli.

12.15 închiderea emisiunii de dimi
neață.

14,00 Telejurnalul de prînz.
14.15 Zig-Zag — tele-magazin du

minical. Emisiunea din aceas
tă duminică va qăzdul trans
misiunea meciului Internatio
nal de tenis România — Da
nemarca.

19,00 Curierul artelor.
19.80 Telejurnalul de seară.
19,50 Telesport.
20.15 Desene animate.
20.80 „® cunună-i tara întreagă*’. 

Muzică și dansuri populare 
românești.

9î,00 Documente de piatră. Ani*

1848 în Moldova. Film reali
zat de Ștefan Iacob.

21.20 Tele-varietătl.
21.50 Film de aventuri : Campionii.
22,40 Invitata noastră: Cîntăreata 

de muzică ușoară Ursula Și- 
plnska.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

LUNI 29 APRILIE

15,00 Tenis de cîmp: Românfa — 
Danemarca (Cupa Davis).

17.30 Pentru noi femeile!
18,00 Actualitatea Industrială.
18.30 Curs de limba franceză (lec

ția a 14-a).
?9,00 Alma-Mater. ..Festivalul pri

măverii".
19.30 Telejurnalul do seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Trepte spre viitor.
20.20 Film de aventuri : „0 vecină 

ciudată".
20.50 Seară de teatru: „Arborele 

genealogic" de Lucia Deme
trius. Interpretează un colec
tiv al Teatrului „Al. Davilla" 
din Pitești. In pauză: Filmul 
documentar „©landa astăzi".

88,10 Telejurnalul de noapte.
28.20 închiderea emisiunii.

MARȚI 30 APRIIIE

14,00 Tenis de cîmp: România — 
Danemarca (Cupa Davis).

18.30 Curs de limba engleză (lec
ția a 14-a).

19,00 Tv pentru școlari. In vizită 
la Muzeul de Artă al R. S. 
România.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Album liric închinat muncii.
20.15 Drag mi-e cîntecuJ și jocul. 
21,00 „Triptic pe peliculă". „Doi

vecini'. „Stewardesa”. „Piesă”.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

MIERCURI 1 MAI

9,00 Transmisiune de la mitingul 
și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală cu prile
jul zilei de 1 Mai.

16.30 Estradele Capitalei. Program 
muzical-distractiv — transmi
siuni directe.

17,80 Fotbal: Austria — România. 
In pauză : Desene animate.

19.15 Pentru tineretul școlar i „Pe 
drumurile patriei".

T. A. P. L. Petroșeni
Organizează în ziua de 27 aprilie 

la restaurantul „Minerul" din Petroșeni,

O EXPOZIȚIE
CU PREPARATE 

DE ARTA CULINARA 
CU VÎNZARE

Vizilați expoziția noastră de preparate culinare 
satisface loate exigențele.

COMBINATUL CARBONIFER
Unitatea de proiectare 

și cercetare minieră 
pentru huilă Petroșeni
ANUNȚA

In ziua de 25 mai 1968 se va ține în sediul unității con
cursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante in ca
drul centrului de silicoză :

Medic primar
Medic specialist

O dată cu cererea de înscriere la concurs, solirjtanții 
vor depune și urmăloarele acte :

Copie legalizată de pe diploma de studii.

— Dovada stagiului de activitate.

— Memoriu de activitate împreună cn o listă de lucrări.

— Cite un exemplar din cele mai importante lucrări 
lehniro-șliințiiice sau extrasele lor.

— Copie legalizată de pe certificatul de naștere.

— Certificat de sănătate.

— Dovada situației militare.

Autobiografia.

— Caracterizarea 
(întreprinderii) de Ia

ÎNSCRIEREA IA

făcută de către conducerea instituției 
care provine candidatul.

CONCURS SE VA FACE I A SEDIUL
UNITÂȚII PÎNA I A DATA DE

Informații suplimentare se 
nai al C.C.V.J., str. 23 August

20

pot
nr.

MAI A. C.

primi la serviciul perso-
2 Petroșeni, telefon 1312.
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19.30 Telejurnalul de scară.
20,00 „Flori de mai". Emisiune mu- 

zical-coregrafică.
21.30 Film artistic: „Subteranul*. 

G producție a Studioului „Bu
curești".

23,00 Parada vedetelor.
23,15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

JOI 2 MAI

PROGRAMUL 1

10.80 Rugbl : Steaua — Selecționata 
armatei franceze. Transmisiu
ne de la Stadionul Republicii.

18.30 Emisiune distractivă pentru 
copii: „Cînd la o șotie haz
lie adaugi și-un pic de fan
tezie".

19,00 Muzică populară românească. 
Orchestra de muzică populară 
a Radiotelevlziunii.

19.80 Telejurnalul de seară.
19,50 Desene animate.
• ' Scară de operetă.
2> u : lejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL 2

20,00 Prefață la Tv 2. Convorbiri

cu Ion Dumitrescu, Radu Be- 
ligan și Alexandru Balacl. 

20,10 „Ilora".
20.30 Desene animate.
20,45 Telejurnalul.
21,00 Concert simfonic. Orchestra 

simfonică a Filarmonicii din 
Los Angeles.

22,00 Telecinc-mateca umorului. In- 
tîlniri cu mari comici ai e- 
cranului.

22.30 Invitație la dans.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 3 MAI

17.30 Pentru cei mici: A.B.C. — 
De ce ? Haideți la prisacă.

18,00 Drumuri și popasuri. Emisiu
ne turistică de Gh. Epuran.

18.20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba spaniolă (lec

ția zi 14-a).
19,00 Tineret, tinerele. La porțile 

cunoașterii.
19.30 Telejurnakil de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Actualitatea agricolă.
20.20 Studioul muzical. Cultura mu

zicală de-a lungul timpului. 
Beethoven, (II). Prezintă : Eu

gen Pricope.
20,40 Caruselul verietățiler.
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: „O invenție 

minunată".
22.30 Aria plastică.
22,45 Tele jurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

SÎMBÂTA 4 MAI

17.30 Lumea copiilor. Emisiune de 
Erica Petrușa și Tatiana Si- 
reteanu.

17.50 Fotbal : Ungaria — U.R.S.S 
Transmisiune de la Budapesta

19,35 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteoroloqic. Pu

blicitate.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Vom reveni... peste șase luni.
21,10 Film serial. Scurtă reîntîlni- 

re cu Roger Moore în.....Sfîn-
tul".

22,00 Lumini și sunete de odinioa
ră. Film muzical-coregrafic.

22,45 Invitatul nostru : Jean Olaude 
Pascal. Film realizat de C. 
Todea.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.
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O. N.U lucrările Conferinței
Reuniunea Comitetului internaționale
Special pentru a drepturilor omului

Atentat asupra 
președintelui 
Algeriei

0 Președintele a 
fost rănit ușor

Deschiderea Conferinței 
tineretului privind 
securitatea europeana

Africa de Sud-Vest

avut loc o reuniune a 
Special al O.N.U. pen- 
de Sud-Vest consacrată 

raportului pe care ur- 
prezinte Adunării Gene- 
comitet, format din re- 

a 11 state, a fost creat 
pentru a prelua, potrl-

nite, a avut loc ceremonia înălțării 
celui de-al 124-lea steag care a mar
cat admiterea statului Mauritius în 
rîndul membrilor Organizației Națiu
nilor Unite. La festivitate au parti
cipat președintele Adunării Gene
rale, Corneliu Mănescu, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, șl un 
mare număr de diplomat!.

•------------

TEHERAN. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, trans
mite : In cea de a patra zl a lucrărilor sale. Conferința internațio
nală a drepturilor omului a continuat examinarea progreselor rea
lizate și principalele obstacole existente încă pe plan internațio
nal, regional sau național în domeniul drepturilor omului.

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, N, Ionescu, transmite t Joi 
Adunarea Generală a O.N.U. și Co
mitetul Politic nu a ținut ședințe, pen
tru a se oferi delegațiilor răgazul ne
cesar pregătirii lucrărilor. In cursul 
dimineții a 
Comitetului 
tru Africa 
definitivării 
mează să-l 
rale. Acest 
prezent an ți 
anul trecut
vit unei rezoluții în acest sens a 
O.N.U., administrarea teritoriului A- 
frlcli de Sud-Vest șl a-1 pregăti 
pentru obținerea Independenței. Dar, 
sfidînd hotărîrile Adunării Generale, 
autoritățile de la Pretoria au refu
zat să admită accesul membrilor co
mitetului în acest teritoriu, care a 
fost scos de sub mandatul Repu
blicii Sud-Africane.

După cum s-a anunțat în Buleti
nul oficial al O.N.U., dezbaterile din 
Adunarea Generală pe marginea pro
blemei Africii de Sud-Vest vor în
cepe in dimineața zilei de 26 apri
lie, iar cele din Comitetul Politic 
consacrate examinării punctului „ne- 
proliferarea 
după-amiaza

In cursul 
fața clădirii

Reluarea relațiilor
diplomatice
anglo-irakiene

armelor nucleare" 
aceleiași zile, 
după-amiezii de joi, 
Palatului Națiunilor

în

îa 
U-

Complot
împotriva
Yemenului ?

militari englezi 
ar avea misiunea 
forțele de guerilă 
adepții imamului

BEIRUT. — Potrivit unor știri 
difuzate de Ambasada din Bei
rut a Republicii Arabe Yemen, 
avioane britanice au transpor
tat experți militari englezi și 
americani în orașul saudit Jei- 
zan, situat la frontiera dintre 
Yemen și Arabia Saudită, cu 
misiunea ,,de a pune Ia cale 
un complot împotriva regimu
lui republican de la Sanaa șl 
a Republicii Populare a Ye
menului de Sud", relatează a- 
genția United Press Internatio
nal. Exporții 
și americani 
de a instrui 
recrutate de
El Badr, pentru a pune la cale 
acțiuni armate împotriva regi
mului republican din Yemen. 
Surse de la Sanaa au făcut 
cunoscut că în orașul saudit 
Jeizan se află și un mare nu
măr de foști sultani din Repu
blica Populară a Yemenului 
de Sud, care pregătesc ac
țiuni diversioniste împotriva 
guvernelor de la Sanaa și A- 
den.

Citind surse din capitala ye- 
menită, agenția U.P.l. transmi
te că guvernul republican a 
luat toate măsurile necesare 
pentru a se face față oricărui 
atac împotriva actualului re
gim din .Yemen.

LONDRA. — La Londra și Bagdad 
s-a anunțat în mod oficial reluarea 
relațiilor diplomatice dintre Irak și 
Marea Britanie, întrerupte în iunie 
1967 din inițiativa guvernului ira
kian în legătură cu conflictul din O- 
rientul Apropiat. Surse londoneze 
subliniază că hotărîrea cu privire la 
reluarea relațiilor diplomatice a fost 
luată în urma convorbirilor purtate 
în ultimele zile de ambasadorul bri
tanic la Cairo, sir Harold Beeley, cu 
reprezentanții guvernului irakian.

Un interes deosebit au suscitat 
luările de cuvînt în oare s-au con
damnat actele de război, asuprirea, 
discriminarea rasială, inegalitatea din 
unele regiuni ale globului. Multi 
vorbitori au remarcat unitatea indi
solubilă între pacea lumii și dreptul 
la libertate al popoarelor oa o con
diție slnegua-non a progresului eco
nomic și social, care poate asigura 
deplina afirmare și dezvoltare a fi
inței umane în conformitate cu nor
mele drepturilor omului. Ei s-au re
ferit la cazurile în care aceste con
diții nu sînt create, precum șl Ia 
situațiile de violare șl denaturare a 
principiilor înscrise în Convenția 
privitoare la drepturile omului. Ac
tele barbare ale intervenționiștilor 
împotriva poporului vietnamez au 
fost citate în alocuțiunile delega- 
ților Iugoslaviei. Bulgariei, Ungariei.

Inițierea unor măsuri concrete șl 
urgente tinzînd să pună capăt dis
criminării rasiale șl apartheidului au 
constituit tema principală a unor 
cuvîntări.

Alți reprezentanți — Danemarca, 
Venezuela, Mexic — au subliniat 
necesitatea asigurării în lume a e- 
galitățil în drepturi a femeii, lichi
darea analfabetismului, a sclaviei.

După dezbateri ample, delegații 
au căzut de acord asupra număru
lui membrilor Biroului conferinței. 
Din birou fac parte 18 vicepreședinți 
desemnați pe zone geografice: Afri
ca — 5; Asia
— 3; Europa
— 4; Europa 
de acord, de 
gulamentului
șl asupra constituirii 
grupelor de lucru.

Lucrările conferinței 
sîmbătă dimineața.

— 4; America Latină 
de vest și alte state 

de est — 2. S-a căzut 
asemenea, asupra re

in terror al conferinței 
comisiilor șl

vor fi reluate

S. (J.A

Președintele Johnson recunoaște...
WASHINGTON. — Luînd cuvîntul 

la o reuniune a membrilor Partidu
lui democrat din Chicago, președin
tele Johnson a reafirmat hotărîrea 
anunțată recent de a nu mai can
dida la viitoarele alegeri pentru re
înnoirea mandatului său preziden
țial. Președintele S.U.A. a fost ne
voit să recunoască faptul că sacri
ficiile făcute pentru războiul din 
Vietnam „se resimt în toate sectoa
rele societății americane" șl că „în 
numeroase familii americane atît pă-

și copiii disprețuiesc răz-

ce președintele Johnson 
cuvîntarea, în fata hote- 

loc reuniunea,

rialii, cit 
bolul".

In timp 
își rostea
lulul unde a avut 
cîteva sute de demonstranți cereau 
încetarea războiului din Vietnam. 
Peste 1 200 de polițiști șl pompieri 
au Intrat în acțiune cu cîteva ore 
înainte de sosirea președintelui John
son pentru a înlătura pichetele in
stalate de manifestant!.

încheierea conferinței la nivel înalt 
a țărilor din Africa occidentală

MONROVIA. — Miercuri după- 
amiază s-ă încheiat conferința la 
nivel înalt a țărilor din Africa oc
cidentală. In ședința de închidere, 
reprezentanții celor nouă țări par
ticipante la conferință au semnat 
protocolul prin care ia ființă grupul 
regional al Africii apusene. Un co
municat publicat după încheierea 
conferinței cheamă toate țările A- 
fricii vestice să se alăture noii gru
pări în vederea armonizării politicii 
de dezvoltare rapidă și pașnică a 
acestei regiuni. Țările care nu au 
participat la conferință sînt invitate 
la viitoarea sesiune a Consiliului 
ministerial, ce urmează să aibă lac 
la Monrovia în decembrie a. c., și 
la conferința șefilor de state șl gu-

șefii de 
vestică, 
Monro- 
măsură

verne prevăzută pentru martie 1969 
la Ouagadougou. Președintele Libe
riei, William Tubman, a fost însăr
cinat să intre în contact cu 
state și guverne din Africa 
absente la conferința de la 
via, pentru a stabili în ce
doresc să adere la noul grup regio
nal.

Senegalul și Liberia, arată în con
tinuare comunicatul, au fost însăr
cinate să pregătească proiectul tra
tatului prin care ia ființă grupul re
gional, iar Nigeria șl Guineea tre
buie să elaboreze lista studiilor prio
ritare ce vor fi întreprinse în vede
rea dezvoltării cooperării între sta
tele Africii vestice în domeniul so
cial, economic și cultural.

ALGER. — Corespondentul Ager- 
pres, C. Benga, transmite: Surse o- 
ficiale algeriene au confirmat că joi, 
la orele 14 G.M.T., Houari Boume
dienne, președintele Algeriei a fost 
tinta unui atentat. Asupra automo
bilului în care se afla președintele 
au fost trase, de persoane necunos
cute, rafale de armă automată. Pre
ședintele 
geam al 
spart, iar 
măr. Un 
cltății la
nătății lui Houari Boumedienne este 
în afară de orice pericol.

In jurul Palatului guvernamental 
au fost instalate unități ale forțelor 
securității naționale, iar poliția a 
lansat o amplă acțiune pentru des
coperirea autorilor atentatului.

a fost rănit ușor de un 
automobilului, care s-a 
șoferul a fost rănit la u- 

buletin medical dat publi- 
Alger arată că starea să-

ROMA. — Corespondentul Aqer- 
pres, N. Puicea, transmite: Joi s-au 
deschis Ia Lido di Ostia, lingă Ro
ma, lucrările Conferinței tineretului 
privind securitatea europeană. Orga
nizată de Federația tineretului socia
list italian, conferința este concepu
tă ca un for în care să se desfă
șoare un schimb de păreri 
în scopul realizării securității în 
Europa prin inițierea de acțiuni în 
favoarea dezvoltării încrederii între

state și lărgirii colabotării dintre 
ele în domeniile economic, poli tio 
și cultural științific. Conferința pri
lejuiește contacte noi și utile între 
organizațiile de tineret din Europa.

La lucrări participă 45 de organi
zații de tineret din 23 de țări euro
pene. Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din tara noastră este con
dusă de Nicolae Cristache, membru 
al C.C. al U.T.C.

Serioase temeri în legătură
cu situația dolarului

c ere uri le finan- 
fac auzite din

NEW YORK. — In 
clare americane se 
nou serioase temeri în legătură cu 
situația dolarului. Majorarea prețu
lui oficial al aurului, deși va avea 
ca efect devalorizarea dolarului, 
„este, poate, cel mai înțelept mijloc" 
pentru ca S.U.A. să poată face față 
greutăților financiare, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă, ca
re a avut loc la Los Angeles, A. 
Burns, fostul președinte al Consiliu
lui economic al Casei Albe în tim
pul președintelui Eisenhower. Simp- 
tomele inflaționiste, care sînt din ce 
în ce mal evidente, fac să scadă în
crederea cercurilor financiare din 
străinătate în dolarul american, a

„Vînătoarea?
asasinului lui
Martin Luther King
pe o pistă falsă

Agențiile și posturile 
radio au anunțat 

mexicană Caborca 
poliția a arestat o 

care seamănă
Dar după interoga- 
s-a constatat că 
realitate un locui- 
Baltimore, David

că 
din 

per- 
cu

WASHINGTON. — Timp de 12 
ore, în cursul zilei de joi, întreaga 
Americă aștepta un răspuns: a fost 
într-adevăr prins asasinul iul Martin 
Luther King ? 
americane de 
în localitatea 
statul Sonora
soană suspectă 
James Earl Ray. 
torii și verificări 
arestatul este în 
tor al orașului
Kennedy, care nu are nici o legă
tură cu asasinatul de la Memphis. 
El a fost pus în libertate.

Astfel, uriașa „vînăto.’ re" între
prinsă de F.B.I. pentru prinderea 
celui care l-a ucis pe Martin Luther 
King continuă să se afle în impas. 
Poliția continuă să verifice informa
țiile comunicate de agenții săi spe
ciali și de persoanele care, tentate 
de cel 100 000 dolari oferiți pentru 
denunțarea criminalului, furnizează 
tot felul de date.

Cronica evenimentelor săptămînii
întrevederea...

de luni dintre ministrul de ex
terne al Franței, Couve de Murville, 
și colegul său vest-german, Willy 

avut ca scop principal 
unei poz.itii comune a ce- 
țări în vederea apropiatei 
Consiliului ministerial al

care se va pronunța asupra 
dintre „cei șase" 
In timpul convor- 
doi miniștri s-a 

data aceasta, po-

de la bun început asupra șan- 
sale de succes, a și avut o 
de convorbiri cu Robert Hou- 
preșodintele Partidului social-

ședințele Partidului Socialist Belgian. 
Liderul socialist, care s-a arătat pru
dent 
selor 
serie 
ben,
creștin. El a declarat că viitoarea 
coaliție guvernamentală va fi for
mată numai din socialiști și social- 
creștini. Se crede că un acord de 
principiu ar fl Intervenit între cele 
două partide în vederea constituirii 
noului guvern.

afirmat că, cu tim- 
financiare

Ie facă față se vor 
mult. Burns
S.U.A. nu

cărora

a de- 
vor lua

spus Burns. El a 
pul, problemele 
S.U.A. trebuie să 
complica șl mal 
clarat că, dacă
măsurile necesare pentru reducerea 
deficitului balanței de plăți, ele se 
pot aștepta la surprize si mai ne
plăcute.

Temerile exprimate de Burns fac 
parte dintr-un lanț întreg de decla
rații defavorabile actualei politici 
financiare a guvernului american. 
Recent W. Martin, președintele Con
siliului do rezerve federale, a decla
rat că S.U.A. 
unei crize 
celei din 
corporații 
asemenea,
tuația financiară 
„New York Times' 
mult de jumătate din deficitul ba
lanței de plăti americane se dato
rează cheltuielilor pentru continuarea 
războiului din Vietnam.

„se află în viitoarea 
financiare asemănătoare 

1931". Președinții marilor 
bancare au exprimat, de 
temeri în legătură cu si- 

a S.U.A. Ziarul 
i“ arăta că mal

A 4

Brandt a 
stabilirea 
lor două 
sesiuni a 
C.E.E.
relațiilor viitoare 
și Marea Britanie. 
birilor dintre cei 
evidențiat, și de
ziția fermă a Franței, deosebită de 
a celorlalți parteneri ai săi. Consi
derând că Marea Britanie nu este 
încă aptă pentru a intra în C.E.E., 
guvernul francez nu acceptă să se 
stabilească o interdependență între 
aranjamentele comerciale preferen
țiale, care se studiază în prezent la 
Bruxelles, și primirea Marii Britanii 
în Piața comună.

e-

CX • 1 • J • ssTiza politica 
din Belgia...

a intrat într-o fază nouă. După
șecul misiunii de sondaj în vederea 
formării unui nou guvern încredin
țate Iul Adhemar d’Alcantara, re
gele Baudouin a însărcinat luni cu 
această misiune pe Leo Collard, pre-

In Nigeria 
există 
speranfe...

de încetare a războiului civil de
clanșat cu peste zece luni în urmă 
între trupele federale și trupele se
cesioniste biafreze. Deși ostilitățile 
n-au încetat, există, după toate in
diciile, dorința de pace manifestată 
de ambele părți. Guvernul federal 
al Nigeriei a lansat un nou apel 
pentru negocieri în vederea înche
ierii păcii, declaring că este dispus 
să se întîlnească oriunde și oricînd 
cu un reprezentant al secesionistilor 
biafrezi. Autoritățile federale au de
clarat în același timp că nu pot an
gaja acest dialog fără respectarea

constituției Nigeriei, care consfin
țește împărțirea țării in 12 state. La 
rîndul său guvernul biafrez s-a de
clarat gata să înceapă tratativele cu 
guvernul federal nigerian în vederea 
instaurării păcii fără nici o condiție 
prealabilă. Observatorii politici sînt 
de părere că o anumită precipitare 
spre deznodămîntul evenimentelor 
din Nigeria o constituie, făr.ă îndo
ială, și faptul că o serie de țări au 
declarat că vor recunoaște statul 
Biafra, după ce Tanzania a și făcut 
acest lucru. In vederea încetării os
tilităților din Nigeria sînt în curs 
eforturi diplomatice și pe plan ex
tern. Astfel, ministrul nigerian al 
afacerilor externe. Okoi Arikpo, a 
sosit la Londra pentru convorbiri cu 
primul ministru britanic Harold Wil
son si cu secretarul general al Com- 
monweaithului, Arnold Smith. Acesta 
din urmă, 
ar fi jucat 
ttirile de 
săptămîna 
președinte
kiwe, în prezent unul din principalii 
diplomați biafrezi.

despre care se spune că 
un rol important în efor- 
mediere, s-ar fi întîluit 
trecută la Paris cu fostul 
al Nigeriei, Nnandi Azl-

Conferința
•* .

la nivel înalt...
a unui grup de țări din Africa de
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vederea formării unei 
economice se desfășoară 
Liberiei, Monrovia. Parti- 

conferință, care repre- 
țări (Mali, Senegal, Mau- 

Guineea,
Ghana,

Curlcaluta apărută intr-un recent numai ai revistei umericaw 
„US News & World Report" arată limpede că stabilitatea dolarii 
lui a ieșit „șifonată" In urma evoluției monetare internaționale n 
lumii occidentale in ultimul timp.

MACARA GIGANTICĂ
MOSCOVA. — Un grup de pru 

iectanți de la Institutul „Promstal- 
konstrukția" au proiectat o macara 
gigantică care poate ridica cu cîr- 
ligul brațului său o încărcătură de 
160 t Ia înălțimea de 85 m. Maca
raua a fost construită la uzina me
canică din Ramensk.

Macaraua „SKG-160" reprezintă o 
adevărată uzină pe șenile. Ea este 
dotată cu o stație electrică proprie, 
iar deplasarea pe șenile îi permit-'’

să electueze manevre largi pe șan
tierul de construcție. Această macara 
este cea mai mare din istoria indus
triei sovietice constructoare de ma
carale. Spre deosebire de macaralele 
turn, la noua macara cheltuielile de 
construcție și de transport sînt mai 
mici, productivitatea ei este ridicată 
și este rentabilă în exploatare.

Prima macara de acest tip va fi 
folosită Ia construcția unui furnal 
din Cerepovet.

CANBERRA. - Conferința 
misiei economice O.N.U. pentru 
sia și Extremul Orient a aprobai 
zoluția prezentată de un grup 
țări asiatice prin care se solidl ă 
Națiunilor Unite majorarea sumelor 
alocate dezvoltării economice a aces
tor regiuni. Rezoluția cheamă h 
mobilizarea tuturor resurselor nece
sare transpunerii în viață a proiec
telor recomandate de comisie și cere 
Secretariatului executiv să folosească 
cu mai multă eficiență exporții de
semnați de O.N.U.

O- 
A-
re
da

se

vest în 
comunități 
în capitala 
cipanții la 
zintă nouă 
ritania. Guineea, Volta Superioară, 
Gambia, Ghana, Nigeria și Liberia) 
au început să dezbată două rapoar
te, unul privind structura viitoarei 
organizații, iar altul cuprinzînd mă
surile concrete care trebuie luate 
pentru întărirea cooperării economi
ce, sociale și culturale între statele 
vest-africane.

Această acțiune se încadrează .n- 
tr-un proces tot mai vizibil de gru
pare și regrupare a țărilor africane 
în organizații, comunități și federa
ții, constituite în general pe criterii 
economice. Uniunea Statelor Africa
ne, Africa de vest Africa de nord, 
Uniunea Statelor Africii Centrale 
sînt cîteva asemenea orqanizații rea
lizate în ultima vreme în diferite 
zone ale Africii. Ultima dintre a- 
cestea a fost creată la 2 aprilie prin 
semnarea unui tratat la Fort Lamy. 
La ea aderă Republica Africa Cen
trală, Republica Ciad și Republica 
Congo (Kinshasa), ’ și are drept scop 
colaborarea în domeniul economic, 
al comerțului, transporturilor, comu
nicațiilor, culturii și taxelor vamale 
între cele trei țări.

EDIȚIE
LA ÎNCHIDEREA

__£conslruc- 
kg. Casa 
cu ușu- 

piesele 
pot rea-

drapele șl flori, au- 
au adus un oniaq;n 
jertfit pentru elibe- 
italian în lupta îm-

Pierderile americane 
în Vietnamul de sui

SAIGON. — Potrivit unor comu
nicate oficiale date publicității la 
Saigon și citate de agenția Rentei, 
pierderile trupelor americane în 
cursul ultimei săptămini s-au ridi
cat la 287 militari uciși și 1 458 ră
niți. Dintre aceștia din urmă, 736 
se află în stare gravă.

ROMA. — In întreaqa Italie 
s-a sărbătorit joi aniversarea elibe
rării țării de sub regimul fascist: 
25 aprilie 1945. In principalele orașe, 
împodobite cu 
toritățile locale 
celor care s-au 
rarea poporului
potriva nazismului și fascismului.

. Marin GHEORGHE

Arhitectul finlandez Matti 
Suuronen a construit recent a- 
ceastă casă din peste 60 de 
segmente din polyetler-plastic 
și fibre de sticlă; materialul 
este ușor, Întreaga 
(ie abia atinge 1000 
poate li transportată 
rință, demontată in 
componente care se 
samblu într-o singură zi. Su
portul construcției este reali
zat din oțel 
de ventilație 
podele Hind 
de presiune; 
blate se pol 
cu elicopterul; evident mobila 
este adecvată, special con
struita pentru a ocupa locul 
cel mai potrivit și a se putea 
transporta cu ușurință fără a 
se deteriora. Construcția este 
potrivită a se lua în concediu 
fiind confortabilă unei familii 
aliate la odihnă.

IN CLIȘEU : Aspect exterior 
al casei demonlabile din ma
terial plastic.-

special; sistemul 
este instalat sub 
bazat pe excesul 
piesele neasam- 
transporta rapid

Președintele Houari 
Boumedienne a primit joi după-a- 
tniază pe reprezentanții presei alge
riene ia spitalul militar din Alger, 
unde se află în tratament după a- 
tentatul a cărui victimă a fost. El a 
făcut o declarație, subliniind că ac
tul 
de 
ale 
ca

criminal nu va afecta hotărîrea 
a atinge obiectivele, supreme 
revoluției algeriene. El a

va rămîne fidel datoriei sale, a-
sumîndu-și deplin răspunderile care 
ii revin.

Agențiile di? presă relatează că la 
Alger domnește un oălm deplin. 
Ancheta cu privire la atentatul îm
potriva prfișodhrtelui Boumedienne a 
fost încredințată serviciilor securi
tății m'lil tro. Relatările ‘ privitoare
le împi ejurările atentatului preci-

zează că doi dintre atentator* au 
fost uciși pe loc de garda p rso- 
nală a președintelui.

-----------e------------

AMMAN. — 
mau anunță că 
vernului iordanian au demisionat. Bah-< 
jat Talhouni rămîne șef al guvernu
lui, prețuind portofoliile ministerelor 
de interne și apărării. După cum re-« 
marcă agenția UPI, doi miniștri din
tre cei care au demisionat s-ar f! 
opus activității organizațiilor de 
guerilă arabe care acționează de pe 
teritoriul iordanian împotriva Israe
lului.

Postul de radio Am- 
patru membri ai gu-
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