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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VA 1 Tovarășul Hicolae Ceausescu
a primit pe

Vladimir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, îm
preună cu tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al

tovarășul dr. 
Bakarici

P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, au primit joi la amiază pe 
tovarășul dr. Vladimir Bakarici, mem
bru al Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele C.C. ai Uniunii Comuniști
lor din Croatia, care la invitația C.O. 
al P.C.R. face o vizită prietenească 
în tara noastră.

A fost de fată lakșa Petricl, am-

SESIUNEA MiRII MWI NAȚIONALE
Joi au continuat lucrările sesiunii 

a X-a a celei de-a V-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

La sosirea în sală, conducătorii 
partidului și statului au fost întîm- 
pinați cu vii și îndelungi aplauze.

La lucrările sesiunii au luat parte 
numeroși invitați, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
ziariști romani și corespondenți ai 
presei străine.

Ordinea de zi a cuprins discuția 
generală la Proiectul de lege pen
tru dezvoltarea construcției de lo
cuințe, vîn/.area de locuințe din fon
dul de stat către populație și con
struirea de case proprietate perso
nală de odihnă sau turism și la Pro
iectul de lege privind administrarea 
fondului locativ și reglementarea ra
porturilor dintre proprietari și chi
riași.

Deputatul Traian Ionașcu. pre
ședintele Comisiei juridice, a pre
zentat raportul comun al comisiilor 
Juridice și economico-financiare la 
proiectele de legi supuse dezbaterii.

fn cadrul discuției generale, au 
luat cuvîntul deputății : Matei Ghl- 
gln, ministrul construcțiilor pentru 
Industria chimică și rafinării, Gheor- 
ghe Blaj, prim-secretar al Comite
tului județean Maramureș al P.C.R.,

președintele Consiliului popular ju
dețean, Gheorghe Achimescu, mais
tru la Uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală, Eugenia Iordache, munci
toare la Fabrica „Țesătura" din Iași, 
Iosif Orban, inginer agronom la co
operativa agricolă de producție din 
comuna Păpăuti, județul Covasna, 
Gheorghe Lăpădean, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al 
municipiului Cluj, Nicolae Dragu, 
lăcătuș la Uzinele de autocamioane 
din Brașov, Alexandra Ștefănescu, 
inginer agronom la cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna 
Dăbuleni, județul Dolj, Gheorghe 
Alem, prim-secretar al Comitetului 
municipiului Ploiești al P.C.R, pre
ședintele Consiliului popular muni
cipal. Dobre Popescu, strunqar la u- 
zinele „Progresul" din Brăila, Iuliu 
Gal, maistru lăcătuș la Uzinele ,,Teh- 
nometal" din Timișoara, Tazar David, 
prim-secretar al Comitetului munl- 
oipiului Petroșeni al P.C.R.. președin
tele Consiliului popular municipal, 
liane Gerlinde Schlosser, cercetător 
Ia Institutul „Chimigaz" din Mediaș, 
Gheorqhe Tuiu, președintele Consi
liului județean Argeș al sindicate
lor, Dumitru Gheorghiu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Mihail

Cuvîntul

Lupșan. otelar la Combinatul side
rurgic din Reșița, Alexandru Szabo, 
muncitor Ia Fabrica de piele și în
călțăminte din Cluj, Constantin Bu- 
iac, lăcătuș la Uzinele „1 Mai" din 
Ploiești, Ion Cosma, prim-vicepreșe- 
dinte ai Consiliului popular al mu
nicipiului București, și Mircea Re- 
breanu, judecător la Tribunalul mu
nicipiului București.

După încheierea dezbaterilor, a a- 
vut loc discuția pe articole a pro
iectelor de legi. Supuse apoi în în
tregime votului deputatilor, Marea 
Adunare Națională a aprobat prin 
vot secret, cu bile, Legea pentru 
dezvoltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul de 
stat către populație și construirea 
do case proprietate personală do o- 
dihna sau turism și Legea privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea ranorturilor dintre pro
prietari și chiriași.

Pentru a da comisiilor permanente 
posibilitatea să-și continue lucrările 
în legătură cu proiectele de legi în
scrise pe ordinea de zi a sesiunii, 
Marea Adunare Națională a hotărît 
ca în silele de vineri 10 și sîmbătă 
11 mai să se lucreze în comisii, ur- 
mînd oa ședințele în plen să fie re
luate luni 13 mai.

deputatului Lazăr David
Trasînd direcțiile de dezvoltare a 

economiei naționale, în vederea con
tinuării pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvîrșire a construc
ției socialiste, Congresul ai IX-lea 
al partidului a stabilit totodată un 
amplu program de ridicare sistema
tică a nivelului de trai al popu
lației, în cadrul căruia îmbunătăți
rea condițiilor de locuit ocupă un 
loc important. In acest context se 
înscrie și proiectul de lege privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, supus dezbaterii 
actualei sesiuni a Marii Adunărt 
Naționale.

In țara noastră, ca o expresie a 
democrației socialiste, consultarea 
maselor este o practică curentă, ce
tățenii avînd posibilitatea să-și spu
nă deschis părerea și să vină cu 
propuneri pentru bunul mers al di
feritelor sectoare de activitate. Lu
crul acesta s-a reflectat și în larga 
dezbatere care a avut loc cu masele

iu legătură cu proiectele de legi pu
se astăzi în discuția înaltului for al 
țării și au fost reținute numeroase 
propuneri care au îmbunătățit pre
vederile expuse aici. Glasul opiniei 
publice a exprimat cu tărie deplinul 
acord în legătură cu aceste măsuri. 
Oamenii muncii din județul nostru, 
siderurgiștii hunedoreni, minerii din 
Valea Jiului, alături de întregul nos
tru popor și-au afirmat încă o dată 
și cu acest prilej adeziunea lor fer
mă fată de politica internă și exter
nă a partidului nostru, exprimîndu-și 
hotărîrea nestrămutată de a lupta 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui nostru pentru noi victorii pe 
drumul întăririi continue a patriei 
noastre socialiste.

Ca urmare a eforturilor financiare 
și materiale făcute de partidul și 
statul nostru, numai în Valea Jiu
lui, în perioada 1951—1967, s-au 
construit din fondurile statului peste 
16 000 apartamente în cvartale noi 
și moderne, care au schimbat sub-

Față în față
In relațiile cotidiene dintre vlnzători și cum

părători se ivesc uneori mici animozități care 
măresc sau micșorează distanța dintre comerț 
și clientelă. Incercind să ne imaginăm că sin- 
tem față in iată, fără o terță persoană arbitrară 
care să ne întărite, discuțiile ar fi poate reve
latoare.

Reprezentanții O.C.L. ar obiecta faptul că noi, 
cumpărătorii, sîntem uneori prea „pretențioși", 
că n-avem răbdare, că nu respectăm „cozile" 
și, in cele din urmă, cu nu venim cu bani „po
trivi fi".

Bun, vom spune noi, tabăra de vizavi, dacă-i 
așa atunci ne luăm angajamentul cd pretențiile 
noastre vor crește pe măsura noilor condiții de 
trai, nerăbdarea noastră creată de inevitabila

Jurnoi 
citita «flin

criză de timp vum încerca s-o depășim printr-o 
mai „bună" înțelegere a „slabei" operativități 
din unele magazine, iar fn legătură cu „cozile", 
dorința noastră unanimă e să nu mai avem de-a 
face cu ele.

In ceea ce privește avizul: „veniți cu bant 
potriviți", aici subsemnatul fn postură de cum
părător, ar avea ctte ceva de spus. Sînt, înlr-ade- 
văr, situații clnd pur și simplu nu avem acei 25 
de bani peste suma rotundă care constituie pre
țul unui produs atunci adăugăm în locul acelui 
mărunțiș un leu, trei, sau cinci după cum ne 
iasă punga. In asemenea situații, normal ar fi 
ca cei de la tejghea sau casierie să ne înapoieze 
restul „potrivit". O fac ? O fac și nu prea. Nu 
de puține ori primim restul sub formă de chi
brituri, caramele, covrigi și, să-mi fie cu ier
tare, de alte ori nu mai primim nimic.

Un alt aspect are loc în situația cînd cu banii 
potriviți în mină, și poate și fn buzunar, solici
tăm să zic de 10 lei salam. Vînzătoarea așează 
pe cîntar o cantitate mai mare, care depășește 
bugetul nostru în acel moment. In acest caz, din 
comoditate, în loc să se mai taie o felie, două, 
ni se spune amabil: „V-am pus de 13 lei, e 
bine Nu e bine, pentru că noi am venit cu 
bani „potriviți" și ca atare vrem să fim serviți 
după punga noastră care e umplută cu chibzuință.

fată deci că Iul nd lucrurile la „bani mărunți" 
constatăm că relațiile de care vă vorbeam nu 
prea stau pe roze. Un dram mai mult din „sor
timentele" respect și corectitudine față de „omul 
cu sacoșa" ar fi cred adezivul care leagă relația 
vinzător-cumpărător.

Nicu POPA

O cultură de specialitate temei

nică, suplă a dascălului — liber

tate de inițiativă elevului

Recentele măsuri ale Plenarei C.C. 
al P.C.R. de așezare a învățămîntu- 
lui românesc pe baze științifice se 
înscriu în șirul acțiunilor. de perfec
ționare continuă a activității în 
toate domeniile.

Prin esența sa, procesul instruc- 
tiv-educativ este supus unei conti
nue dezvoltări istorice. Conținutul 
său și mijloacele de realizare se 
modifică, urmărindu-se, prin lega
rea școlii de contemporaneitate, prin 
previziuni și anticipații, șlefuirea 
personalității elevului corespunzător 
cerințelor actuale și de viitor ale e- 
conomiei si culturii naționale. In 
documentele Plenarei, bazate pe e- 
chilibrul dintre tradiție și inovație 
în învățămîntul românesc, își gă
sesc reflectarea măsuri privind dez
voltarea și perfecționarea învăță- 
mîntului de toate gradele, începînd 
cu învățămîntul de cultură genera
lă, îmbrățișînd procesul complex al 
activității instructiv-educative: struc
tura învățămîntulul, perfecționarea 
conținutului său, a metodelor și a 
mijloacelor de realizare, sarcinile 
personalului didactic și activitatea

justa oglindite îu recentele măsuri 
de dezvoltare a învățămîntulul do 
toate gradele din țara noastră.

Ansamblul acestor măsuri, luate 
în urma unei temeinice documentări 
științifice, a unei profunde analize 
a realităților școlii noastre de odi
nioară și de acum, precum și pe 
baza valorificării elementelor pozi
tive ale învățămîntului actual din 
cele mai avansate țări, va asigura 
pe tărîm formativ directivarea pa
siunii elevilor spre analiză, spre va
lorificarea judicioasă, amplă a fon
dului lor efectiv, a potentelor edu
cative ale fiecărui obiect de învă- 
țămînt, va asigura cultivarea capa
cității de mobilizare conștientă a 
efortului mintal în procesul de trans- 
mitere-asimilare, va conduce la for
marea obișnuinței de a lucra con
centrat, ritmic, sistematic. Cadrele au 
datoria de a-și spori exigența față 
de propria pregătire dar și față de 
pregătirea elevilor, în vederea în
sușirii temeinice a cunoștințelor, a 
dezvoltării la elevi a unei gîndirl 
Independente, creatoare, lăsîndu-le 
libertatea inițiativei, creativității, ln-

trebuie sa fie vie și proaspătă, Ia 
curent cu noutățile din domeniul 
respectiv, fără înțepenire în formule 
Scolastice și stereotipii în conținut 
și qîndire, trebuie să fie temeinică 
șl suplă. Este necesar să combatem 
tendința spre șabionism, spire iner
ție și rutină, să năzuim spre înnoi
re și creație, spre o formă vie șl 
mlădioasă a ființei noastre, spre un 
stil tînăr și creator al activității 
desfășurate, căci viața dăruiește 
viață.

Numai printr-o fervoare autenti
că, printr-o gîndire generoasă, prin
tr-o cugetare amplă și o ardere per
manentă vom putea întruchipa ex
presia plenară a conștiinței liber
tății noastre, a libertății lucide de 
a ne construi singuri destinul, a 
certitudinii că țara noastră se înaltă 
cu fiecare clipă din scurgerea tim
pului tot mai sus pe treptele civi
lizației șl culturii.

Prof. GH. ANTOCE
directorul Liceului Vulcan

basadorul R.S.F. Iugoslavia în Repu-» 
blica Socialistă România.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească. au fost abordate relațiile 
dintre cele două partide și state, 
precum și unele probleme actualo 
ale situației internaționale.

*

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, ai* 
oferit o masă în onoarea tovarășului 
dr. Vladimir Bakarici și a soției salo.

AIn Editura politică
au aparut:

Directivele Comitetului Cen
tral al Partidiiliii (oiraist 
fiomân privind dezvoltarea 
îiivălăniiiituloi in Repoblica 

Sotialistă România
Aprobate de Plenara 

C.C. al P.C.R.
din 22—25 aprilie 

1968

Lucrarea a apărut 
în tiraj de masă.

sa de îndrumare și control. Toate 
aceste măsuri adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. conferă sistemului de 
învățămînt din țara noastră o mal 
mare diversitate și eficiență, posi
bilități sporite de ridicare a nive
lului de cultură geperală a membri-1 
lor societății noastre, făcînd din 
școală o instituție ■ cu o funcționa
litate sporită. Intensificarea aspecte
lor formative ale procesului 
vățămînt, crearea unui cîmp 
manifestare a Intereselor și 
țiilor elevilor în condițiile 
rării ritmului de dezvoltare 
tei, tehntcîl și culturii își

Idoveanu

șl comice, 
premieră la circ.

Fierarii betoniști din brigada condusă de Ilaș Gheorghe ptegăiesa 
grinzile metalice pentru puțul principal al minei Dilja.

Foto : N. Mol

I

unei atitu- 
poll 
oare 
de 
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stanțial fizionomia orașelor miniere 
din Valea Jiului obișnuite de dece
nii cu peisajul cenușiu și mizer al 
vechiului bazin carbonifer. Astăzi, 
în municipiul Petroșeni, din cele 
26 000 apartamente proprietate de 
stat, 88 la sută sînt situate în blo
curi și case noi.

Relevînd succesele importante în
registrate în domeniul construcției 
de locuințe, trebuie amintite și de
ficientele oare s-au manifestat în a- 
ceastă privință.

Recent, Consiliul popular al muni
cipiului Petroșeni a analizat într-o 
sesiune specială problema modului 
în care sînt îngrijite și administrate 
locuințele. Dintr-o proastă înțelegere 
a spiritului de economie, au fost ne
glijate de-a lungul anilor micile re
parații. Urmarea — astăzi ne găsim 
în situația de a efectua reparații 
mult mai costisitoare. Au existat șl 
situații cînd zgîrcenia a fost înlo
cuită cu ceea ce s-ar putea numi 
grandomanie. La unele clădiri care 
necesitau mici reparații s-a făcut, 
fără să fie nevoie, o întreagă reno
vare, punîndu-se accentul nu atît 
pe funcționalitate cît mai ales pe 
înfrumusețarea lor.

Ca o consecință a unor asemene# 
lipsuri, precum și din cauza unor so
luții de proiectare neadecvate și a 
unor lucrări de slabă calitate efec
tuate în ultimii ani, volumul repa
rațiilor capitale a crescut, ridieîndu- 
se în perioada 1960—1967, la 6,5 mi
lioane lei, la care se adaugă 86 mi
lioane Iei cheltuieli pentru reparații 
curente — aceste sume fiind supor
tate în întregime de stat.

Proiectul de lege supus dezbate
rii sesiunii reglementează asemenea 
probleme majore de ordin economic 
și social. De altfel, cu prilejul dez
baterilor organizate pe marginea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din octom
brie anul trecut, în adunările orga
nizațiilor de partid, la sesiunile con-

(Continuare In pag a 3-a)

Noua stație de 
concasare a calca
rului de la orizon
tul II al carierei 
Banița, cu silozu
rile și linia îngus
tă pentru transpor
tarea pietrei la 
rampa de încărca
re iu vagoane 
C.F.R.
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Omagiu 
eroilor neamului

In toate școlile din Valea 
Jiului, ultima oră de curs a 
zilei de ieri a fost consacrată 
unor manifestări prilejuite de 
aniversarea a 91 de ani de la 
proclamarea independenței de 
stat a României și a 23 de ani 
de la victoria asupra Germa
niei hitleriste.

In cadrul acestor manifestări 
11 s-a vorbit elevilor despre 
dubla semnificație a zilei de 
9 Mai, despre actele de eroism 
ale poporului nostru în lupta 
pentru obținerea independen
ței naționale în 1877 și des
pre marea victorie de la 9 
Mal 1945. Au 
versuri închinate 
nimente și s-au 
tece patriotice.

fost recitate 
acestor eve- 
intonat cîn-

Azi, 
premieră 
la circ

începînd de azi, o trupă a 
Circului de stat „Olimpia" din 
București s-a instalat pentru 
cinci zile pe str. V. Roaită din 
Petroșeni. Aici își va prezen
ta spectacolele în fiecare sea
ră, la ora 20, iar sîmbătă șl

ventivitățil lor.
Aflate în atenția întregului colec

tiv didactic al liceului nostru, do
cumentele privitoare la impulsiona
rea învățămîntulul, îndeamnă la do- 
bîndirea șl menținerea
dini juste față de cei doi 
rutina și creația — între 
situează la niveluri diferite 
loare, varietatea modurilor
fășurare a muncii pedagogice.

Pentru a stimula și alimenta 
stanțial gîndirea creatoare a elevi
lor, pentru a fi un bun cultural au
tentic, cu Intense valori Instructive 
șl educative, cultura de specialitate

duminică și m matineu, de la 
ora 16. Programul cuprinde In
teresante numere de acrobație 
sub cupolă, echilibristică pe 
biciclete, evoluții plastice, jon
glerie modernă, dresură ori
ginală de animale exotice șl 
din fauna țării, numere mu
zicale

Azi,

Rod al iscusinței 
și vredniciei

După patiu luni de muncă, 
bilanțul activității economice 
Ia Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșeni este pozi
tiv, înregistrîndu-se depășiri 
la indicatorii de bază: 4,8 la 
sută la producția globală, 8,9 
la sută la producția marfă, 2,4 
la sută la productivitatea mun
cii. Iscusința și vrednicia me- 
talurgiștilor s-a concretizat în 
producerea peste prevederile 
planului a 225 tone utilaje mi
niere, 600 tone armături ga
lerie, 54 tone tuburi de aeraj, 
118 tone țevi flanșate, 130 
tone piese de schimb.

vremea
Azi, la ora 8, la Petroșeni 

temperatura aerului a fost 
de plus 8 grade, iar la Pa
ring de plus 10 grade. Ma
xima de ieri a oscilat între 
plus 22 grade și plus 14 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE :

Vreme frumoasă și căldu
roasă. Vint slab din sectorul 
sudic.

t
4 0 reușită

confruntare artistică
Concursul cultural-artistic al ele

vilor din liceele și școlile profesio
nale din Valea Jiului, organizat sub 
îndrumarea Comitetului municipal 
Petroșeni al U.T.C., a constituit un 
elegant și veritabil festival artistic 
pe plan local, bucurîndu-se de una
nime aprecieri din partea publicului 
spectator, 
entuziasm, 
din aceste
publicul prin ținuta artistică a spec
tacolelor. Am avut plăcerea să as

Explozia de tinerețe și 
confruntarea tineretului 
școli a reușit să capteze

WAICUROS FIII LUNII

Iancu,

corale 
puteau

La fîntînă și La

bune, dar care 
da mai mult, au

Lupeni,

O mulțime de waicuros s-au a- 
runcat în apă ajungînd pînă la noi. 
Unii s-au urcat în barcă cu riscul 
s-o răstoarne. Timp de două zile 
am călătorit pe apele lui Rio Oca
mo și numeroșii indieni ne-au în- 
tîmpinat în același fel. Bărbații sînt 
ceva mai înalți de un metru și ju
mătate, iar femeile și mai scunde. 
Umblă aproape gol, și au capul a- 
coperit cu desene roșii și negre. 
Ne-am adunat cu toții pe o poteeă 
din pădure și, curios lucru, noi am 
fost cei care am deschis coloana. 
Un waicuro nu trece niciodată îna
intea unui nou venit, convins că 
dacă ar lăsa urme, aceasta i-ar a- 
trage nenorociri.

înaintăm pe o distanță de aproa
pe un kilometru și pătrundem în 
„capuno" 
rotundă.
mitiv. O 
că poate 
odată de

Sub acoperișul mare comun, vreo 
20 de familii s-au instalat în jurul 
focurilor. In centrul platformei, în 
cenușă, mai fumegă încă oasele unui 
copil mort ars cu cîteva ore în ur
mă. După cîtva timp cineva va strîn-

DOCUMENTAR

neamurile și prlete- 
o vor mînca cu ba-

o lună întreagă prin-

— sat waicuro, de formă 
Aici totul este foarte prl- 
clipă îmi trece prin minte 
n-am să mai pot Ieși nicl- 
aid.

ge oasele, le va sfărîma transfor- 
mîndu-le în pulbere, pe care, con
form tradiției și ritualurilor tribului 
waicuro, toate 
nii defunctului 
nane.

Am petrecut
tre membrii tribului waicuro. Am vi
zitat diferite familii de ale lor, în
soțit de părintele Luigi Coco și ve- 
nozueleanul Edgard Gonzales Nino, 
singurii adevărați cunoscători ai a- 
cestor oameni sălbatici. Mi-arn sta
bilit baza la vărsarea lui Rio Ocamo 
în Orinoco. Aici sosise și își crease

misiunea, cu 20 de ani în urmă, pă
rintele Coco.

Waicuros, sau fiii Lunii, cum își 
spun ei, sînt, în ce privește tradi
țiile, cel mai primitiv trib de pe 
pamînt. Aceasta se datorește în ma
re măsură amplasării geografice a 
teritoriului pe care îl locuiesc — 
văi șl munți, acoperiți cu păduri 
dese, care ar putea descuraja chiar 
și pe cel mai înflăcărat explorator. 
In timpul cît am trăit printre waicu
ros am reușit să descopăr unele la
turi Interesante din viața lor.

Morala lor pare poate discutabilă 
pentru mentalitatea noastră, dar ea 
este capabilă să laude binele și să 
pedepsească răul. Waicuros mănîncă 
oasele rudei decedate, pentru ca 
spiritul acesteia să-și găsească li-

cultăm în interpretarea fina și sub
tilă a corului Liceului din Petroșeni, 
dirijat de prof. I. Gorgan, piese bine 
lucrate ca Pui de lei, Pe-al nostru 
steag, Partidului slavă. Trei culori, 

'Marșul lui 
oglindă.

Formații 
credem că
prezentat și Grupul școlar 
Liceul industrial din Petroșeni, lice
ele din Vulcan, Lupeni și Uricanl, 
unele din ele pe alocuri dînd im
presia că nici nu sînt coruri ci sim
ple improvizații. O întrebare: undo, 
sînt corurile Liceului din Petrila și 
Grupului școlar din Petroșeni pe 
care Ie admiram în anii trecuți ?

S-au prezentat în concurs două 
grupuri vocale folclorice (numai fe
te), care ne-au mărturisit prin lnj 
termediul melodiilor prezentate dra
gostea pentru cîntecele populare in
terpretate într-o manieră relativ 
nouă în acest gen. Aceste grupuri 
vocale au adus aplauze binemeritata 
și felicitări liceelor din Lupeni $1 
Vulcan pe care le-au reprezentat.

S-a 
montajul 
zătoare" 
Uricani, 
gen din 
cea mai 
reușit să înjghebeze un program do 
dansuri, cîntece și obiceiuri pop:i- 

• lare la un înalt nivel artistic, cu 
interpretări bune, cu o adevărată 
bogăție de costume populare. B;ne 
ar fi ca, pe viitor, toate școlile 
noastre să ia exemplul Liceului din 
Uricani de a organiza asemenea an-

remarcat, în mod deosebit, 
coregrafic-muzical „I a șe- 
prezentat de Liceul di a 

singura formație de acest 
tot concursul dar, se pare, 
valoroasă formație care a

Valter BONATTI
(din revista „Epoca")

(Continuare în pag a 4-a)

Proî. GHEORGHE POPA
Directorul Școlii populare de artă 

Petroșeni

(Continuare fn pag. a 2-a)
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de Bogdan Amaru
în interpretarea formației de teatru a 

Casei de cultură din Petroșeni
Tndrăgostiții de literatură, cei pe 

care spectacolele artistice îi atrag 
ca nn magnet, se apropie cu îndrăz
neală de teatru și, prin forța lor (de
seori șovăitoare), caută să diminue
ze distanțele dintre teatru și pu
blicul generației lor. Așa a fost de 
cînd lumea și așa va fi mereu 1 Șl 
dacă „dulcea stîngăcie sau aprigele 
pripeli ale tinereții" — cum spunea 
cîndva criticul Valentin Silvestru — 
au determinat și determină apariția 
și a unor surîsuri îngăduitoare — 
nu-i nimic! Sînt amatori. Și de la 
amatori pretențiile sînt mai mici.

Asistînd la spectacolul cu come
dia în trei acte „Goana după fluturi", 
b unuia dintre cele mai vii și mal 
lucide condeie pe care le-a cunoscut 
generația anilor 
Interbelici, Bogdan 
Amaru, pusă-n sce
na de formația
dramatică a Casei 
de cultură din
Petroșeni (regia: 
Marcel Șoma, de 
la Teatrul de stat „Valea Jiului" din 
localitate), am avut senzația finală 
că eforturile creatoare ale acestui 
tînăr colectiv dramatic n-au fost 
zadarnice.

°ornind de la o atentă și fina în- 
țel< cere a textului comediei, regi
zorul Marcel Șoma a construit un 
Spectacol destul de temeinic, axat 
îndeosebi pe comicul de idei și si
tuații, ceea ce a dat desfășurării ac
țiunii din piesă multă vigoare, pros
pețime. haz. Pe această linie, regia 
ft subliniat și reliefat, 
forțelor 
relațiile 
, cîrliq" 
Rodica, 
preotul 
diei. De altfel, deși ar părea oare
cum forțată afirmația, credem că re
gia a fost excelent secondată în 
realizarea acestui spectacol plăcut, 

a
„la
ro- 

elev 
stat

dominante s-au dovedit a fi 
de convingere, înțelegerea textului 
mai ales a efectelor ce se 
scoase-n relief. Nu vom afirma, bi
neînțeles, că spectacolul cu „Goana 
după fluturi" a oferit publicului a- 
semenea momente spre a se putea 
certifica existența unei formații de 
certă valoare. Dar, urmărind jocul 
scenic al majorității interpreților, 
putem spune că acest colectiv de 
admiratori însetați ai teatrului de 
proză șe află în pragul unui mo
ment de eflorescentă, curînd urmînd 
să culeagă roade mai bogate. Pentru 
că, într-adevăr, trecînd peste faptul 
că textul le oferă un prilej cît se 
poate de nimerit pentru 
vedi fiecare

CRONICĂ
DRAMATIC A

în condițiile 
artistice de care-a dispus 

comice, de mare efect și 
la public, dintre Dorin șl 
dintre Farada, Bustan sau 
Ciprian și „junimea" come-

deconectat (pentru 
expresia cea mai 

către interpreții 
Dorin (Dumitru Cita, 

la Teatrul de

recreativ, 
folosi < 
moda") de 
lorilor 
corp ansamblu 
„Valea Jiului"), Parada (Mihai Stoi- 
cescu, tehnician la S.C.S.M.) și par
țial Bustan (Ion Bîșa, ajustor la 
E. M. Petrila), Rodica (Maria Rădu- 
cann. profesoară do matematică la 
Școala generală nr. I Petrila) și un 
țîști (Gheorghe Poede, elev în cla
sa a IX-a la Liceul Petroșeni). Pe 
lîngă creațiile artistice individuale, 
fiecare într-o măsură mai mare sau 
mai mică, pe... măsura personajului 
respectiv, acești interpreți au oferit 
o plăcută impresie în spectacol da
torită în principal unui destul de 
unitar stil de interpretare, ale cărui

puterea

cereau

a do- 
ce e în sta
re să dovedească, 
Dumitru Cîta și 
ceilalți s-au stră
duit să placă. Și 
publicului i-a plă- 
mt spectacolul. 
Poate chiar și toți 
interpreții. Deși 

pe undeva, coeziunea spectacolului 
a fost ruptă de interpreta rolului 

(Ana Sfîrticeanu, revizor
la I.C.R.M.). In general, 
toți interpreții, prezența,

de multe ori remarcabilă, a 
(fi-

Beatrice 
contabil 
însă, la 
scenică,
fost umbrită de incapacitatea 
rească amatorilor) de a face față în 
totalitate dificultăților personajului. 
Și-apoi mai este și tracul care Ia a- 
matori își spune cuvintnl... în gura 
mare. Atît de diversele fețe ale per
sonajelor piesei nu sînt asimilate, 
percepute perfect de către interpreți. 
Uneori excesele do sobrietate sau 
de veselie dau naștere în acest 
spectacol, aproape Ia toți interpreții 
la o lipsă de nuanțare a scenelor 
„tari" sau la „oaze" de monotonie 
în „pustiul 
se. Dar, 
există
tilor,

La
afara 
și-ari 
mecanic Ia E.M. Lonea, (preotul Ci
prian), Dorina Cita, elevă în clasa a 
IX la Liceul Petroșeni (fetița de la 
florărie) și Gheorghe Ștefănolu, a- 
justor la U.R.U.M.P. (în rolul la
cheului).

Spectacolul cu „Goana după flu
turi" a Iul Bogdan Amaru, montat 
de formația teatrală a Casei de cul
tură, îndreptățește speranțele că în
ceputul (atît de mult așteptat, de 
cînd cu nerealizatul „Inșir-te măr
gărite") constituie premisa sigură 
a unei viitoare rodnice activități 
dramatice.

nuantare
„oaze

unei comedii spumoa- 
limite șl aspecte depășite 

și-n spectacolele profesioniș- 
așa că...
realizarea acestui spectacol, în 
interpreter notati mai sus, 

adus contribuția Ion I.omănar,

V. TEODORESCL

Medalion literar

Cărți, cărți ! Din țoale domeniile, pentru foaie 
categoriile de cititori — ,,hrana spirituală'* pe 
cate — o oferă oamenilor muncii librăria „Ion 
Creangă” din Petroșeni, permanent și abundent 
aprovizionată cu cele mai noi apariții editoriale. 
In aceste zile primăvăratice, în fața librăriei este 
amplasat un stand cu „noutățile zilei" — țintă a 
privirilor și... solicitărilor trecătorilor.

GEORGE COȘBUC
poet al luptei

S-o împlinit ieri o jumă
tate de secol de la moartea 
unuia dintre cei mai de 
seamă poeți-cetățeni ai po
porului nostru, acela care a 
fost marele meșter al ver
sului românesc, George 
Coșbuc.

Născut la 8 septembrie 
1866 în 
Bistrița - 
familie < 
avea să 
cei mai 
literaturii 
copilărie 
ții a trăit 
sărac, ca 
ai vremii.

Coșbuc 
puriu tainele poeziei, 
mindu-și colegii cu 
ța cu care versifica, 
încercări literare le 
revistei Tribuna din 
încurajat de Ion Slavici, re
dactorul șef al Tribunei. 
Coșbuc cunoaște repede 
gloria 
anul 
poeziei 
deanul 
unde va 
sfirșitul vieții sale.

Poezia 
profund 
atît prin 
ținut cît 
accesibilitate, 
nimii", cum l-a numit criti
cul C. D. Gherea a înfățișat 
viața poporului nostru în tot 
ce are el mai semnificativ, 
a creat prin opera sa o mo
nografie poetică a satului 
românesc. El a cercetat și 
prelucrat bogata comoară a

satul Hordou din 
—- Năsăud, dintr-o 
de preoți, cel care 
devină unul dintre 
cunoscuți poeți ai 

i române a avut o 
senină, restul vie- 
modest și 
mulți alți

a deprins

a murit 
scriitori

de tim- 
ui- 

ușurin- 
Primele 
trimite 
Sibiu.

șef al 
cunoaște 

literară și, în 1889, 
morții Luceafărului 

românești, năsău- 
vine la București, 

rămîne pînă la

lui Coșbuc are un 
caracter popular, 

stil, tematică și con- 
și prin realism și 

„Poetul țără-

pentru independentă națională

obținerea indepen- 
de stat a României, 
9 mai 1877, să aibă 
aceeași zi cu împli-

ro-
in-
un

folclorului românesc, a ilus
trat trecutul istoric al po
porului nostru, aspirațiile 
sale de libertate și dreptate 
socială.

Coincidența face ca ani
versarea unui număr de ani 
de la 
denței 
de la 
loc în
nirea unui număr de ani de 
la moartea poetului care a 
cîntat vitejia ostașilor 
mâni în războiul pentru 
dependență. De altfel,
întreg volum de poezii este 
intitulat „Cîntece de vitejie", 
Coșbuc văzînd războiul „cu 
ochii soldatului, cu groză
via lui și jalea ce lasă după 
el". In „Rugămintea din ur
mă", ostașul rănit, ce-și ve
de aproape sfirșitul, îl roagă 
Pe 
nă

prietenul său să nu spu- 
acasă crudul adevăr, să 
le amărască viața celor 
acasă cu trista realitate 
el s-a dus dintre cei vii 

A- 
„Ru-

în care căprarul Ni- 
scrie scrisoare de li- 
părinților colegului 

răpus pe cîmpul 
în numele aces- 

cum l-a 
de a-și da

rugat
sfîr-

este privit 
prin aspectul

de
său

nu 
de 
că 
printre „liftele păgîne". 
semănătoare, oarecum,
gâminții din urmă" este ,,O 
scrisoare de la Muselim — 
Selo", 
colae 
niștire
său Ion, 
de luptă, 
tuia, după 
Ion înainte 
șitul.

Războiul 
Coșbuc
tragic, semănător de moarte 
șl dureri sfîșietoare pentru 
cei rămași orfani sau pen-

îndurerați, 
poezia „Trei doam- 
toți trei", în care 
trei feciori ai bă- 
tată, plecați deo- 
tabără, au căzut pe 

„Povestea 
înfățișează iu- 

vitejia os-

tru părinții 
este în 
ne, și 
toți cei 
trinuiui 
dată la
cîmpul de bătaie, 
căprarului" 
birea de frate, 
tașului român, care, cu pre
țul vieții sale, apără corpul 
fără viață al fratelui său 
sfîrtecat de gloanțele ina
mice

„Recrutul", „Pentru liber
tate", „Cîntecul redutei", 
„Pașa Hassan" sînt alte po
ezii în care Coșbuc cîntă lup
ta pentru independență 
dusă de popor împotriva 
cotropitorilor, glorifică 
care cîștigă victorii pe 
pul de 
priului 
boiul și 
zînd cu
mân care-și apără, așa cum 
susține și Eminescu în „Scri- 

a lll-a", sărăcia și 
și neamul, care-și 

liber-

luptă cu prețul 
sînge, urăște 
ororile lui, simpati- 
vitejia ostașului ro-

soarea 
nevoile 
jertfește viața pentru 
tate și dreptate.

La aniversarea a 
ani de la cîștigarea 
pendenței de stat a
niei se cuvine să aducem 
omagiul nostru eroilor căzuți 
atunci pe cîmpul de luptă. 
La aniversarea a 50 de ani 
de la moartea poetului Geor
ge Coșbuc care a redat ca 
nimeni altul în vers luptele 
de la 1877 să-l aducem poe
tului un pios omagiu.

D. Gheonea

VâPentru un puternic
cerc literar

RECO

I

noș-Petru 
con-

c. ocare
Victor
Felix",

la ora 10 în sala 
din Petroșeni.

91 de 
inde- 

Româ-

pro- 
răz-

eroii 
cîm-

cercu! 
nu de 
activi- 
de pe

pină 
trei cercuri literare, cu o fructuoasă 
In prezent însă doar cercul literar 
I.M.P. își mai trăiește activitatea.

vederea stimulării activității de creație li-

La
Daico viciu, 

seria
Bibliotecii

fel, studiul lui Ha- 
,,Dacii", e- 

în seria „Cultură gene- 
a Bibliotecii pentru 

O lume necunoscută și

reședința municipiului nostru.

al plaiurilor româ-

In Valea Jiului există mulți iubitori de Iile 
ratură și creatori de literatură în același timp. In 
coloanele ziarului local și județean și-au găsit 
loc multe din producțiile literare — in versuri 
sau în proză — ale unor talente din Valea Jiu
lui. Este însă nevoie ca această activitate de 
creație să fie îndrumată de cineva. Fiecare înce
pător in ale creației literare trebuie să aibă po
sibilitatea confruntării valorii sale cu a altora, 
să discute reciproc lucrările cu semeni de-ai săi 
stăpiniți de aceeași pasiune.

Primul mijloc și cel mai eficient, este 
literar. In Valea Jiului au activat 
mult 
tate. 
lingă

In
terară in Valea Jiului, a formării unui puternic 
cerc literar în 
toți amatorii și creatorii de literatură din Valea 
Jiului sînt invitați dumnică 
bibliotecii Casei de cultură

C ă r t i.5

0 reușită confruntare artistică
(Urmare din pag. 1)

că
auzită 
cultu-

a-

& O emoționanta 
istorică! Cartea lui 
Rusii Ciobanii, „Dacia 
ap.irută recent în Editura ti
neretului, se citește cu nesaț. 
Pentru că interesează pe orie» 
locuitor 
nesti.

• 
drian 
ditat 
rală" 
toți!
chiar nebănuită apare în pa
ginile cărții, din adîncurile 
unde scurgerea secolelor o în- 
grppase, înfățișîndu-se in an- 
tica-i splendoare ochilor 
tri.

nez Ștefan (Grupul școlar Lupeni), 
Fudulache Nicolae și Florescu Du
mitru (Grupul școlar Petroșeni) și 
alții, care au demonstrat că posedă 
bune calități vocale și o oarecare 
dibăcie în interpretare.

In ceea ce privește muzica ușoară, 
în concurs s-au prezentat și lucruri 
bune dar și unele lipsite de gust, 
inestetice rare au umbrit frumusețea 
spectacolelor.

S-a prezentat bine orchestra dc 
muzică ușoară a Grupului școlar 
din Lupeni, dirijată de prof. Ale
xandru Drăqan, care, lipsită de „ul
tramodernele" chitare, formată nu-* 
mai din suflători, acordeoane și in
strumente de percuție, a prezentat 
cîteva piese excelente armonizate și 
executate. Rine s-au prezentat și 
orchestrele Liceului din Petroșeni 
si Grupului școlar Petroșeni.

Dintre numeroșii soliști vocali de 
muzică ușoară, s-au evidențiat Lo- 
rinez llie (Liceul Vulcan), Zamfir 
Mircea (Liceul Lupeni), TTdroiu An-

tonin (Liceul Vulcan) și Mu tu 
(Grupul școlar Petroșeni). Unii 
curenți s-au prezentat chiar la un 
nivel foarte slab, devenind penibili 
și supărători pentru ascultători. De 
pildă, cvintetul vocal al Grupului 
școlar Petroșeni a cîntat fals, fără 
control asupra vocii. Cîntecul de 
muzică ușoară, în zilele noastre 
merge spre o transfigurare interpre
tativă, spre dramatizare; nu se mai 
cîntă de dragul de a cînta sau une
ori „a urla", pe lîngă calități vocale 
și educație în acest sens sc impune 
o temeinică înțelegere a conținutu
lui de idei al piesei ; cîntăretul tre
buie să redea aceste idei prin voce, 
mimică și gestică. Se impune mai 
multă îndrumare din partea pmfe- 
soriT-r de specialitate, pentru evita
rea carențelor semnalate în acest 
concurs.

Am ascultat cîțiva soliști instru
mentiști de muzică ușoară care au 
plăcui. Este vor de pistonistul Mi- 
clăuș Ioan și saxofonistul Haidu Ti-

beriu de Ia Grupul școlar din L 
peni. Piesele cu care s-au prezentai, 
deși grele, au

Tot Grupul 
prezentat și o 
rea aceluiași 
bine acordată 
este o problemă veche a tuturor fan
farelor de amatori), cu execuție co
rectă. cu repertoriu bine ales, în- 
tr-un cuvînt, o fanfară numeroasă 
șl bine pusă la punct.

In ramura muzicii culte, merită a 
fi menționate în mod deosebit pia
nistele Paljanos Margareta și Tory 
Zoe de la Liceul Petroșeni, precum 
si violonistul Munteanu Valentin de 
la Liceul din Petrila cu .Balada" 
lui C. Porumbescu.

Bune an fost și pianistele Roman 
Maodalena și Rtisn Iivia de la Li
ceul din Petro^nn’. Har sub nivelul 
primilor.

Multe școli au prezentat monta ie 
literaî-muzicale, dar 
aceste montaje nu 
nivelul exigențelor, 
prezentat Liceul din 
fajul „Te s’ăvim patrie" 
din Petrila cu momentul poetic „îm
părat și proletar". Celelalte 
dovedit plate 
unele an fect 
tlsitoare.

In schimb 
înălțime și de data aceasta, 
sionînd prin sinceritate și afecțiune. 
Astfel Voichițoiu Iacob (Grupul șco
lar Petroșeni). Petrescu Andreea șl 
Bîrsan Liana (Liceul Petrosen’). Bar
daș Maria (Școala comercială Pelro- 
seni). Borcan Zorită (Liceul Uricani), 
Stâncii: Maria (Liceul Vulcan). Er
nest Gabriela (Liceul Petrila) șl al
ții au cules 
aprecieri din 
tator.

Meritorie 
colectivului 
comercială Petroșeni, 
tal piesa ’ "
franek, sub 
Jeles.

fost bine executate, 
școlar din 

fanfară, sub 
Alexandru

(în general

$Lupeni a 
conduce- 

Drăgan, 
acordajul

Q O nouă culegere din vas
ta operă a „Vestitorului fur
tunii", Maxim Gorki: „Doi 
vagabonzi". Sînt nuvele și po
vestiri prefațate de Bianca 
Dumîtrașcu, apărute în Edi
tura

sambluri folclorice și credem 
ceastă indicație ar putea fi 
și Ia... cluburile și căminele 
rale din Valea Jiului.

Tot pe linia valorificări: folcloru
lui, s-au prezentat în concurs for
mații de dansuri populare, dintre 
care unele bine instruite și just ori
entate în abordarea repertoriului ca 
rele de la liceele din Vulcan. Lu
peni și de la Grupul școlar Luneni. 
Considerăm, totuși, că în ceea ce 
privește cultivarea dansului popular 
în școlile noastre mai este mult de 
fărut pînă se va ajunge la nivelul 
cuvenit. Se observă pregnant tendin
ța de copiere și imitare a unor 
dansuri încetățenite pe scojiele Văii 
Jiului, linele din ele chiar 
prii, pe cînd dansurile locale 
ziimă la un ..momîrlănesc" 
do la o localitate la alta. Se 
ne mai multă fantezie și 
pentru dansul local 
tructorilor.

Spectatorii au rămas îneîntați do 
frumoasa interpretare vocală a cîn- 
tecelor populare de către elevii To
ma Rada (Liceul Petrila), Moldovan 
Marioara (Liceul Lupeni). Lungu Ma
riana 
rinela
Perța 
șeni), 
etc. precum și de instrumentiștii Chi-

pentru literatură.

© din
Mauroîs scria că

și
cu

impro- 
se re
copiat 
impu- 

interes
d;n partea ins-

Despre „curtezanele" 
opera lui Balzac, Andre 

„formează 
o lume întreagă cu limba și
legile ei, cu tineri ainanți 
bătrîni bogați, în sfîrșit, 
dramele ei". Reeditarea roma
nului „Strălucirea și suferin
țele curtezanelor” ern nece* 
sară.

1.
(Grupul 
muzică

un grup de 
de stat dir

(Liceul Vulcan), Crăciun Ma- 
(Școala comercială Petroșeni), 

Tănase (Grupul școlar Petro- 
Talpă Maria (Liceul Lupeni)

localitate, care au 

opera poetului.

1.
Li-

grupuri
Liceul 

Vulcan ; 
muzical-coregrafice :

stabilit
co-

2.
Li-

recitat din

f

Trecerile în revistă ale potențelor artistice din școlile generale se apropie de finiș. In clișeu: corul
Școlii generale nr. 2 Petroșeni intonînd un imn pionieresc, pe scena Casei de cultură.

Trecerile in revistă ale potențelor artistice din școlile generale se apropie de finiș. In clișeu: corul 
Școlii generale nr. 2 Petroșeni intonînd un imn pionieresc, pe scena Casei de cultură.

Cu ocazia împlinirii a 30 de 
ani de la moartea poetului sa
tului natal, al Transilvaniei, al 
„pătimirii noastre" și al „cîn- 
tecelor fără țară" — Octavian 
Goga, la biblioteca Casei de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșeni a fost prezentat un me
dalion literar.

La reușita acestei manifestă) i 
culturale, închinată unuia din
tre cei mai îndrăgiți reprezen
tanți ai liricii românești, și-a 
adus contribuția și 
actori ai Teatrului

Rezultatele concursului cultural-artistic 
a! elevilor liceelor 
sîonale din Valea

și școlilor profe
Jiului

din 
la 

s-a

nici unul 
s-au ridicat

Mai bine 
Uricani cu mon-

și Liceul

carie cu spicuiri dia 
veche a publicistului 
Iliescu, intitulată „La 
spînzurat", scrisă cu

s-au 
și neconvingătoare ; 

rhier nerrb’le și plic*

• O
presa
Tiberiu
cocoșul
mult har și vioiciune se adre
sează tuturor categoriilor d< 
cititori. Se găsește in toato 
librăriile.

recitatorii an fost la 
impre*

Jutiul concursului a 
următoarea clasificare: 
ruri: 1. Liceul Petroșeni, 
Grupul școlar Lupeni, 3.
ceul Vulcan și Liceul indus
trial Petroșeni; Orchestre; 1. 
Grupul școlar Lupeni, 2. Li
ceul Petroșeni/ 3. Grupul șco
lar Petroșeni; tanfare: 1. Gru
pul școlar Lupeni ; 
vocale lokiorice: 
Lupeni, 2. Liceul 
montaje
1. Liceul Uricani; formații in
strumentale populare: 2. An
samblul de folclor al Grupului 
școlar Lupeni ; dansuri popu
lare : 1. Liceul Vulcan, 2. Li
ceul Luipeni și Grupul școlar 
Petroșeni ; montaje literar-mu- 
zicale ; 2. Liceul Uricani, 0. 
Liceul Petrila ; formații dra
matice : 1. Școala comercială 
Petroșeni ; soliști vocali de 
muzică populară: 1. Toma 
Rada (Liceul Petrila), 2. Mol
dovan Mariana (Liceul Lu
peni), Lungu Mariana (Liceul 
Vulcan), 3. Crăciun Marinela 
(Școala comercială Petroșeni), 
Perța Tănase (Grupul școlar 
Petroșeni), Talpă Maria (Li-

Discuri

ropote de aplauze șl 
partea publicului spoc-

1. 
școlar 

2. Fudulache Nicolae 
școlar Petroșeni), 3. 

Dumitru 
Petroșeni);
1. Miclăuș loan (Gru-

2. Haidu

s-a dovedit si munca 
de elevi de la Școala 

oare a mon- 
„Incotro 1..." de Otto Sa- 

condiicerea lui Alex.

Folclorul ardelenesc ne 
ajută să cunoaștem noi frumu
seți prin acordurile, din tara
got și oboi ale lui Dumitru 
Fărcaș. Și nici orchestra do 
muzică populară a Filarmoni
cii din Cluj, dirijată de llie 
Tetrade, nu se lasă mai pre
jos.

ceul Lupeni); soliști vocali de 
muzică ușoară ; 1. Lorincz llie 
(Liceul Vulcan), 2. Zamfir 
Marcel (Liceul Lupeni) și U- 
droiu Antonin (Liceul Vulcan), 
3. Mutu Petru (Grupul școlar 
Petroșeni); soliști instrumen
tiști de muzică populară : 
Chinez Ștefan (Grupul 
Lupeni), 
(Grupul 
Ploscaru 
școlar 
ușoară :
pul școlar Lupeni),
Tiberiu (idem) ; muzică cultă : 
1. Paljanos Margareta (Liceul 
Petroșeni), 2. Munteanu Va
lentin (Liceul Petrila), 3. Tury 
Zoe (Liceul Petroșeni); reci
tatori : 1. Voichițoiu Iacob 
(Grupul școlar Petroșeni), Pe
trescu Andreea (Liceul Petro
șeni), Bîrsan Liana (Liceul Pe
troșeni) și Bardaș Maria (Școa
la comercială Petroșeni); mo- 
nologuri: 1. Chirilă Ion (Gru
pul școlar Lupeni).

Clasificarea pe școli: 
Grupul școlar Lupeni, 2.
ceul Uricani, 2. Liceul Petro
șeni.

'Ar 
fost trasă pes’o această 
artistică, soldată cu n- 

emoționante atît

S i

Cortina a 
con fruntare 
nele rezultate 
pentru public cît și pentru elevii și 
profesorii școlilor respective rare 
au contribuit la reuștia ei. Aminti
rile rămîn însă vii. Merită felicitări 
atît elevii Interpret! rit șl profesorii 
si conducerile școlilor respective. 
Felicitări binemeritate acordăm pro
fesorilor Alexandru Drăqan (Grupul 
școlar Lupeni), Ioan Gorgan (Liceul 
Petroșeni), Lucia Iamb (Liceul Vul
can), Al. Jeles (Pețroșeni), Ticu Lu- 
caciu (Grupul școlar Petroșeni), co
lectivului de profesori de la liceele 
din Uricani, Lupeni, Petrila și din 
toate celelalte școli care s-au pre
zentat bine în concurs.

Patru cîntece frumoase 
și cunoscute: „Mult le-am
spus ochilor mei", „Pe la noi 
pe la pădure", „Veselie, ve
selie", „Sus pe deal răsare 
luna" și o voce la fel de... 
cunoscută — a talentatei in« 
terprete Lili Creangă. Ascul- 
tați-le 1

/

1

• Un microrecital, în lim* 
bile engleză și franceză, 
oferă Gigi Marga care cuce-’ 
rește prin vocea-1 
mile

caldă inl- 
ascultătorilor. Poate-ar 

cîștiga mai mult aceștia da- 
că-ar înțelege șl frumusețea 
versurilor. Dar...
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Cnviniul deputatului 
Lazar David

(Urmare din pag. 1)

■lliiloT populare și In alte împreju
rări, s-au făcut numeroase propu
neri cu privire la modul de întreți
nere a fondului locativ, în privința 
relațiilor dintre întreprinderea de lo
cuințe și localuri care administrea
ză fondul locativ de stat șt chiriași, 
ssunrs obligațiilor ce revin fiecărei 
pă r! i.

T »l >dată proiectul de lege stabi
lește în mod clar criteriile după ca
re urmoază a fi atribuite locuințele, 
pe baza analizei temeinice a fiecă
rui raz. în parte. Ce importantă pre
zintă aceasîă precizare? In primul 
rînd ea conferă celor mai buni mun
citori. specialiștilor și altor catego
rii de lucrători cu înaltă calificare,

ca și familiilor numeroase, dreptul 
de a beneficia cu prioritate de lo
cuințele construite din fonduri de 
stat.

Ținînd seama de numeroasele su
gestii făcute de oamenii muncii, cu 
prilejul dezbaterii Hotărîrii Plenarei 
G.C. al P.C.R. din octombrie 1967, 
permiteți-mi să fac o propunere:

Avlnd în vedere gradul pronun
țat de nocivitate în atmosfera unor 
localități din Valea Jiului, propun 
ca organele centrale ale administra
ției do stat competente să studieze 
problema termoficării localităților din 
acest bazin carbonifer. Rezolvarea a- 
restul deziderat ar contribui la re
ducerea gradului de poluare a at
mosferei sl totodată ar* influenta scă
derea substanțială a costului încăl

zirii centrale, care în prezent se ri
dică In medie la peste 2 000 lei/an 
pentru un apartament convențional, 
depășind cu mult media pe țară.

Prin noua lege, carențele actualei 
legislații vor fi lichidate, fapt care 
va avea repercusiuni pozitive în in
teresul general. In același timp ea 
va impulsiona construcția de locu
ințe din tara noastră și va deter
mina o gospodărire și o adminis
trare mult mai atentă a acestei 
părți însemnate a avuției naționale.

In încheiere, permiteți-mi să-m! 
exprim totala aprobare față de mă
surile siiouse dezbaterii acestui înalt 
for legislativ al tării și convingerea 
că prin aplicarea lor se va aduce 
o contribuție sporită Ia îmbunătăți
rea condițiilor de viată ale populației.

Blocuri cu 8 etaje și 72 apartamente — ială una din fețele Vulcanului de azi.

Radio
SÎMBĂTĂ 11 MAI

ATLETISM

A treia ediție 
a „Cupei 
tineretului*1

Ediția a treia a „Cupei tineretu
lui" la atletism a atras în concurs 
peste 160 de elevi și eleve, repre- 
zentînd liceele și școlile profesio
nale din raza municipiului Petro- 
șeni, mal puțin liceul dfn Uricanl 
care nu a participat Ia actuala e- 
ditie.

Puține nume noi au fost e- 
videntiate pe foile de concurs, care, 
cît de cît, să ne dea cel puțin sa
tisfacția unor promisiuni pentru vi
itorul apropiat De aceea, vom reda 
mal jos numai pe acel cîștigătorl 
care, prin rezultatul obtinut, ne în
dreptățesc să credem că în actualul 
sezon atletic rezultatele lor vor f! 
mult îmbunătățite.

FETE: 100 m plat: Nemeș Marga
reta (Liceul Lupenl) 13"5/10; 200 m 
plat: Pometescu Mariana (Liceul 
Lupeni) 26"7/10; 800 m plat: Imling 
Maria (Liceul Vulcan) 2'51"; qreu- 
tate: (3 kg.) Filip Estera (Liceul
Lupeni) 9 metri.

BĂÎETT: 800 in plat : Gherqheli A- 
dalbert (Lireul industrial Petroșeni) 
9"9/10; 100 m plat: Gabor Ioan 
(Școala profesională Lupeni) J1"3/1O; 
200 m plat: Abraham Vasile 
(Școala profesională Lupeni) 23"7'10; 
400 metri: Boroș Vasile (Școala 
profesională Lupeni) 58"6'10; 800 me
tri: Boroș Vasile 2’04"; 1500 metri: 
Macarle Aurel (Școala nrnfesiopală 
Petroșeni) 4'2l"8/10; înălțime; Coz- 
ma Alexandru (Liceul Petrila) 1,70 
m; lunqlme : Gabor Ioan 6,17 m.

Pe baza rezultatelor obținute. Li
ceul Petroșeni, la fete, și Școala 
profesională Lupeni, la băieți, au 
reușit să cucerească primul loc în 
clasament șl o dală cu aceasta șl 
runde oferite de organizatori.

La buna reușită a concursului un 
arort nrețlos l-au .adus tov. Auger 
Andrei, președintele comisiei muni
cipale de atletism Petroșeni si pro
fesorii Ciofîcă loan. Mihoc Vasile. 
Pop Tuliana st Drotzinger Rudolf.

S. BĂLOl

In vizită prin cîteva unități de ali
mentație publică din orașul Lupeni

DINCOLO
DE PROMISIUNI...

Despre unitățile de deservire din 
orașul Lupeni s-au mai scris arti
cole critice. Nu o dată a fost criti
cat faptul că în unele localuri cu
rățenia lasă de dorit, deservirea, ca
litatea unor produse, la fel. După 
apariția unor astfel de articole cri
tice, conducerea T.A.P.L. Petroșeni, 
în răspunsurile trimise ziarului, pro
mitea că va lua măsuri urgente de 
remediere a neajunsurilor. Cît de 
„urgente" au fost aceste „măsuri" 
ne-am convins zilele acestea, cînd 
am revenit, după un an, prin ace
leași unităti no rare atunci Te cri
ticasem.

lna-î pe afiș 
ți alta în loca!

Restaurantul Progresul (frumos 
nume ’). De rum intri, privirea îtl 
este atrasă de afișe pe care sînt ca
ligrafiate ruvintele: .Păstrați cură
țenia" „Cîrrtafrrl în local ?ste In
terzis". Dai să te așezi Ia o masă. 
La rare? Toate sînt Ia fd d- res
pingătoare ; fețe de mese murdare, 
resturi de mînca’-e pe joș. Cu qîn- 
diil ră nu vd sta mult, te așezi to
tuși undeva. Te uiți prin loral: poa
te vel da cu ochii de un ospătar 
ori do o femeie de serviciu. Zadar
nic I Iți cureți singur masa; în ra
zul ră ții la rurățenie, dar mai a- 
les la haine. Pînă una alta, te „dis
trează" cîte-un chefliu „cîntînd* 
de-ti ia auzul. El nu la în seamă a- 
flșele. Rea, rîntă șl cînd se golește 
paharul o la de Ia cap. Nu-1 în
treabă nimeni de ce urlă. Nu-și bat»’ 
nimeni capul că-n local e dezordine. 
Femeile de serviciu stau la taifas

pe la bucătărie sau bar. Ospătarii 
au grijă... să facă vînzare, iar res
ponsabilul, Staicu Marin, își servește 
favoriții cu coniac în biroul pe ușa 
căruia stă scris: „Intrarea persoa
nelor străine este strict interzisă".

„Cu ce vă putem 
servi

Este o formula consacrată pe car? 
tl-o adresează personalul de deser
vire da la bufetele Buceqi, Cina și 
Crișul din Lupeni. După îndelungi 
așteptări, lucrătorii acestor unități 
te întreabă politicos: „Cu ce vă 
nutem servi". Si apoi, tot politicos, 
îțf oferă... mici alterați (la primele 
două unităti). băutura, mai ales be
rea. cu linsă Ta gramaj (la bufetul 
Crișul) etc. Ne-am interesat ce mfn- 
care se poate servi fa prînz Ia bu
fetele Buceqi si Cin a. Barman ele CI o- 
loca Maria și Velosrn T eîia ne-au 
oferit .. mici cu calități îndoielnice. 
Dumnealor erau de părere c3 micii 
nu miros de. . usturoi. Dar cllenții, 
printre rare Ciorbă îosif, Zborovski 
Ernest Fabian Adalbert, Vofchescu 
Ton, er,mi de altă părere: ..consu- 
mînd astfel de mici ajungi în mod 
sigur la spital" Pe bună dreptate 
se întrebau consumatorii, ne între
băm si noi : ce fac organele de con
trol ? Ce răspuns va da de astă dată 
conducerea T. A.P.L. ? Așteptăm unul 
fără promisiuni dar care să reflecte 
„pe viu" schimbarea aspectului și 
îmbunătățirea deservirii în unitățile 
T.A.P.L. din orașul Lupeni.

Cît despre îmbunătățiri sau... vom 
mal reveni dacă va fi nevoie.

P. BREBEN

......1 .......................... "V........... dsihlit*:

,.Pitorescul" malului Maleii in dreptul halelor orașului Petroșeni: mari grămezi de ambalaje și gu
noaie, rezultate de la despachetarea mărfurilor la depozitul electrotehnic alăturat.

Conducerea I.C.R M. nu-i amatoare să admire acest „pitoresc" ?

Restul fetiței
Intorclndu-se de la cumpăra- 

lari, eleva Hoszu Irina (Petri- 
la, cartierul 8 Martie nr. 8/30) 
a găsit un mic porlmoneu din 
vinilin alb. Primul ei drum a 
(ost la miliție, pentru a preda 
obiectul găsit. S-a constatat 
atunci că in porlmoneu se gă
sesc 200 de lei și o scrisoare 
întitulată „Dragă Nelule“( mi
litia așteaptă păgubașa pentru 
a-i înapoia obiectele pierdute).

In scrisoarea adresată redac
ției, comandantul miliției din 
Petrila mulțumește părinților 
și profesorilor Irinei (elevă la 
Școala nr. 5 din Petrila) pen
tru modul cum a fost educată.

Exprimindu-ne admirafia pen
tru gestul fetiței de 14 ani, fi
ică a unui miner, ti aducem 
laude pentru actul el demn 
de o adevărată elevă.

Nesportivă
A furat prima dată din ves

tiarul stadionului Jiul un tre
ning, Fulmon Carol (Petro
șeni, str. Radu Șapcă nr. 39) 
a mai pus și a doua oară Ia 
încercare vigilența sportivilor 
și a furat din același Toc o 
cămașă vișinie de nylon și un 
ceas brățară.

îndrăzneț cum e, dspă trei 
zile apare pe stadion echipat 
cu rele obținute prin hoție. 
Păgubașii își recunosc lucru
rile și urmează o scurtă dar

rapidă cursă de urmărire. To
tul se termină Ia miliție, cu 
recunoașterea vinovăției și îna
poierea obiectelor , împrumu
tate".

N-ar fi mai bine să te apuci 
de lucru, docît să te ții do a- 
semenea ieșiri nesportive, Ca
rol? Parcă nici nu-ți stă bine 
în postură de hoț ție, băiat 
de 20 de ani, înalt, blond și 
delicat.

Monumentală
Printre putinele monumente 

existente tn Valea Jiului se 
numără șl cel din apropierea 
termocentralei Paroșeni. Mo
numentul este închinat eroi
lor din primul război mondial. 
Știm că alte monumente se 
află în grija școlarilor. Lingă 
cel din Paroșeni po/i vedea 
zilnic tot copii - dar jucînd 
fotbal.

Tovarășilor de la Consiliul 
popular ai orașului Vulcan nu 
11 se pare că este vorba de 
indiferentă... monumentală ? Pe 
această temă dorim un răspuns 
prin fapte.

Tot despre 
un porlmoneu

S. V„ bobinatoare la I.P.S.P. 
Livezeni s-a prezentat la re
dacție cu bucuria întipărită pe 
fată șl a scris următoarele: 
„Sîmbătă, 4 mai, am fost la

unitatea nr. 13 (coafură) din 
Petroșeni ca să-mi aranjez pă
rul. Am uitat acolo portmoneul 
cu bani și ceasul de mină. 
Abia duminică seara am ob
servat că-mi lipsesc obiectele. 
Luni dimineața m-am prezen
tat la unitate și după cîteva 
explicații am intrat în posesia 
celor uitate. Rog ca fapta să 
fie publicată în z.iarul local".

Spre lauda și cinstea celor 
de la unitatea nr. 13, care zil
nic ascut săgețile lui Cupidon 
și au dovedit cu acest prilej 
și ce-i onestitatea, publicăm 
rîndurile do mulțumire ale ci
titoarei.

Scuze
„Să știi că te-arn intîlnit în 

ziua aceea, în drum spre sta
dion. Am trecut chiar unul pe 
lingă celălalt, eu ți-am atins în 
treacăt poșeta cea nouă, iar 
tu te-ai rezumat să t? uiți fix 
la nodul meu de la cravată. 
Abia mai tîrziu am înțeles de 
ce nu te-ai oprit să schimbăm 
cel puțin cîteva vorbe...

Nu sînt eu de vină că eram 
albit din cap pînă în picioare. 
Că nu era făină ; de două luni 
n-am mai călcat pe la Mimi, 
la moară. Era praf, dragă Eli- 
zo I Că așa-i la noi în Lupeni, 
Mergi la stadion, stropitorile 
I.C.O.-uIuI sînt puse la odihnă 
și te schimbi la înfățișare de 
parcă ai fi în „Omul cu 1000 
de fețe".

Francisc VETRO

DULCE -
SARAT - IUTE

In activitatea mea, ca membru în- 
tr-o echipă de control obștesc, trec 
adeseori prin magazine. Firește am 
constatat multe lucruri bune dar $1 
unele lipsuri. De zahăr dulce, sărat 
șl totodată iute n-am auzit. Deunăzi 
am avut prilejul să constat că există 
si așa ceva. Cine dorește să cumpe
re un asemenea sortiment îi dau a- 
dresa : Magazinul alimentar nr. 18 
din Petroșeni. Nu este un produs 
nou cl un rezultat al neglijenței vîn- 
zătoarei de la raionul respectiv. Ea 
a agățat slănină sărată șl cu boia, 
deasupra lăzii cu zahăr pudră. Sarea 
șl bolaua, scuturîndu-so în zahăr, îl 
dan gustul de dulce-sărat-iute.

Comisia de control obștesc a pro
pus conducerii O.C.L. Alimentara să 
amenajeze un loc pentru slănină șî 
mezeluri dar propunerea n-a avut e- 
cou. De altfel, de același pTeț s-a 
bucurat și propunerea privind ma
gazia de ambalaje. Pînă cînd pro
punerile noastre găsesc o asemenea... 
rezolvare, lipsurile vor continua să 
dăinuie.

CIU» 1OAN
Petroșeni

I. L. L. Petroșeni 

angajează de urgentă:
Șef serviciu tehnic

Condiții de angajare :
Inginer constructor, cu 6 ani vechime

Șef serviciu mecanic șef
Condiții de angajare :
Inginer e ectromecanîc, cu 6 ani vechime

I Șef serviciu financiar
Condiții de angajare :
Economist, cu 6 ani vechime sau studii 
medii și 8 ani vechime

S maiștri constructori
Condiții — cele prevăzute de H. C. M.
nr. 1061/1959.

_________________________________________________ !

PROGRAMUL I:

6,00—8,25 Muzică și aciua- 
lități; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 Buletin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferală;
9.30 Unda veselă; 10,00 Muzi
că corală; 10,10 Curs de lim
ba spaniolă; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 11,00 
Buletin de știri;, 11,05 Inșir-te 
mărgărite; 11,33 Pagini celebra 
din opere; 12,00 Canțonetei 
Î2.30 Intîlnire cu melodia popu
lară si interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară;' 
14,15 Călătorie în istoria civl* 
lizației; 14,40 Cîntă Laura 
Lavric, Gavril Prunoiu și Vic
tor Bulzan; 15,00 Buletin de 
știri; Î5,15 Jocuri populare;
15.30 Automobil club; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,20 Trei 
melodii cu Mihaela Păsărin;
16.30 Corespondentă specială! 
Primăvara la Hanoi; 16,45 Con
certul pentru pian și orches
tre* de Paul Constantinescu;' 
17 15 Memoria pămîntului ro
mânesc; 17,35 Cîntece și jocuri 
populare; 18,00 Buletin de știri; 
13.02 Știință, tehnică, fantezie; 
18,20 Cînlă Anthony Perkinsf
18.30 Mari cîntăreți de operă; 
Î9,OO Radiogazeta de seară;
19.30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 Cronica literară 
de Victor Crăciun; 20,12 Cî»- 
lec, joc; 20,30 Formații de 
muzică ușoară; 20,55 Noapte 
bună, copii; 21,00 Muzică; 21,05 
Teatru serial : „Hanul Ancn- 
ței" de Mihail Sadoveanuf 
21,25 Muzică ușoară; 22,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me- 
teorologic; 22.20 Cîntă Lana 
Bittcncourt; 22,30 Moment poe
tic; 22.35 Romanțe; 23,00 Mu
zică de dans; 23,40 Cîntece 
populare de dragoste; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—6,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

7.00 Drag mi-e jocul româ
nesc; 7,10 Tot înainte; 7,30 
Buletin de știri; 7.37 Matineu 
muzical; 8 05 Cîntă Gnarqeta 
Anghel. Ilie Rulganr și Sa«a 
KTzgir; 9 00 Duete din opere» 
0 30 ConrprtuT pentru vioară 
și orchestră de Dumitru Ca- 
poianti; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Interpreți de muzică u- 
șoară; 10,30 Tezaur muzical le- 
misiune pentru școlari); 10,55 
Muzică distractivă de compo
zitori cehoslovaci; 11,25 Pre
lucrări de folclor; 12,00 Bule
tin de știri; 12,30 Selecțiunl 
din opereta „Stnge vienez." de 
Johann Strauss; 13,00 Melodii 
de Ieri și de azi; 13,30 Pentro 
iubitorii muzicii populare; 
Î4.00 Radiojurnal. Spori; 14,08 
Concert de prtnz; 15,00 Parti
turi semnate de George Grigo- 
riu și Norn Demetriad; 16,00 
Soliști și orchestre de muzică 
populară; 16.30 O operă în 30 
de minute: „Lombarzii" de 
Vcrdi; 17.00 Radiojurnal. Bule
tin melenrclogic; 17,15 Cîntă 
Doina Badea și Leny Escudero; 
17,40 Rad.’c-pablicltate; 18,00 
Cvartetul în Mi bemol majo» 
de Marțian Negrea; 18,30 Iti
nerar lurislîc românesc; 13,50 
Muzică; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Emisiune de folclor; 19,30 
Odă limbii române; 20,00 
Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmo
nicii „George Enescu"; 22,30 
Muzică de dans; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Melodii magazin; 
24,00 Muzică de jazz; 0,30 Ritm 
și melodie; 0,55—1,00 Buletin 
de știri.

DUMINICA 12 MAI

8,30 Ora exactă. Cum va fi vre
mea ? Gimnastica de înviorare.

8,40 Pentru copii și școlari. Filmul 
serial : Wilhelm Tel). La șase 
pași de o excursie.

10,00 Ora satului, Săptămîna în da
te șt procente — Fondul fun
ciar — avuție națională; Pei
saj în evoluție; De pretutin
deni; Muzică populară româ
nească. Formația instrumentală 
„Doina Argeșului".

11.30 Concert simfonic. In pro
gram : Simfonia a IV-a de J. 
Brahms.

12,00 închiderea emisiunii de di
mineață.

14,00 Telejurnalul de prînz.
14,15 Zig-zag — tele-magazin dumi

nical, transmisiuni sportive.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Telesport.
20,î5 Soliști de muzică populară 

românească la cererea tele
spectatorilor.

20,95 Desene animate.
20,45 Cronica duminicală.
20.50 0cus... pocus nr. 2. In distri

buție ; Stela Popescu, Anda 
Călugăreanu, Marina Volca, 
Florin Piersic, Ion Dichlsea- 
nu, Aurelian Andreescu, Cor
nel Fugaru, Mihai Dumbravă, 
Doina și Cornel Patrirbl, Ru-

xandra Racoviță, ion Tugearu 
șl Dem Rădulescu.
21.40 Film artistic: „O familie ex

centrică".
23,15 Telejurnalul de noapte.

TUNI 13 MAI

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

ția a 16-a).
19 00 Tineret, tinerețe. Lyceum: Co

legul meu de bancă.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Trepte spre viitor „Slatina 

600".
20,20 Călătorie în Franța — repor

taj și Interviuri de Mihai La- 
zăr șî Serglu Stejar.

20.40 Parada vedetelor : Frank Fer- 
nandel șl tatăl său,

21,05 Film artistic: Ruy Bias — ce
lebra dramă a Iul Victor 
Hugo Intr-o montare realiza
tă de Televiziunea franceză.

23,25 Telejurnalul de noapte.

MARȚI 14 MAI

După-amiază : Fotbal : Dukla Pra- 
ga — Legla Varșovia. Trans
misiune de la Praga.

17.30 Pentru cei mici : Ecranul cu

păpuși : „Puntea de aur" de 
Veronica Porumbacu și Vio
rica Filipohi, după Ion 
Creangă.

18,00 Tv. pentru specialiștii din In
dustrie. „Automatizarea" par
tea a 11-a.

18.30 Curs de limba engleză (lec
ția a 16-a).

19,00 Tv. pentru școlari. România 
pitorească : „Apa Bistriței po
vestește".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: Thierry la

Fronde.
20 26 Opinia dumneavoastră...
20.45 Seară do teatru : „Viața e 

vis" de Calderon de la Barca. 
In pauză : Poșta Tv.

22.45 Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 15 MAI

10,00 Curs de limba franceză (lec
țiile 3 și 4 — reluare).

11,00 Curs de limba rusă (lecțiile
3 șt 4 — reluare).

12,00 Tv. pentru specialiștii din 
industrie.

12.30 închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 Pentru coi mici : „Ala-Bala... 
în laborator".

18,00 Tolecronica eronomică. Sto

18LE- 

VIZIHII 

săptămîna 

viitoare

curile greu vandabile — o fa
talitate ?

18,90 Curs de limba germană (lec
ția a 15-a).

19,00 Tineret, tinerețe: „Festivalul 
primăverii".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Originale și tălmăciri din li

rica românească și franceză.
20.15 Transfocator.
20.45 „Amintirile unui pian".
21,00 Avanpremieră.
21.15 Telecinemateca : „Se schimbă 

lumea" — film artistic cu 
Paul Muni și Mary Astor.

22.45 Telejurnalul de noapte.

JOI 16 MAI

10,00 Curs de limba germană (lec
țiile 8 și 4 — reluare).

1 î ,00 Curs de limba spaniolă (lec
țiile 0 și 4 — reluare).

12,00 Telecronica economică.
12.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17,80 Pentru preșcolari. Ceata lu! 

Pițlgol; „La drum cu flutu- 
rașul".

18,00 Tv. pentru specialiști (medi
cină) — lecția a Il-a. Temăr 
Sarcina patologică.

18.30 Curs de limba rusă (lecția 
a 15-a).

19,00 Studioul pionierilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,80 Emisiune de știință realizată 

de Ion Petru.
21,00 Parada vedetelor: Zizi Jean- 

maire.
21,45 Studioul mic. „Vanina Va

nilii" de Stendhal.
22.30 Artă plastică.
22.50 Telejurnalul de noapte.

VINERI 17 MAI

10,00 Curs de limba engleză (lec
țiile 8 șl 4 — reluare).

11,00 Tv. pentru specialiști (medi
cină).

17.30 Pentru cei mioi : A.B.G. — de 
ce ? Cum locuiesc animalele.

18,00 Drumuri și popasuri — emi
siune turistică.

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

ția a 16-a).
19,00 Tineret, tinerețe: La porțile 

cunoașterii: „Atomii șl... de
fectele". Transmisiune de la 
Facultatea de fizică a Univer
sității din București.

19.30 Telejurnalul de seară,
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Actualitatea aqricoiă. Obsta

cole în drumul apei.
20.20 Studioul muzical. Cultura mu

zicală de-a lungul timpului. 
Mendelssohn-Bartholdy.

20.50 Dialog despre cultură.
21,10 Film artistic: „Arteziana" 

ecranizare după nuvela seri 
itorului Alphonse Daudei.

22.80 Seară de romanțe.
22.50 Telejurnalul de noapte.

.SÎMBĂTĂ 18 MAI

17,30 „Lumea copiilor" — magazin 
mnzical-distractiv pentru co 
pii.

18,00 Stadion — emisiune de ac 
tualitate sportivă.

18.80 Mult e dulce și frumoasă 
Emisiune de limba român.'

19,00 Pentru școlari : Aplauze pen 
tru coleqii noștri. Particip1 
elevi ai Liceului de coregm 
fie din București.

19.80 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Tele'-enciclopedia.
21,00 Vom reveni... pesle șase luni 

De la contururi pe planșei 
— la contururi pe șantier 

21,10 Film serial.
22,00 Intprmezzc — Emisiune reali 

zată de Florira Gheorghescn 
și Garmen Dobrescu.

22,45 Parada vedetelor : Sacha Dis- 
tel.

23,35 Telejurnalul de noapte.
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Conferința internațională 
pentru drepturile omului

VIETNAMUL DE SUD Sărbătorirea WAICUROS FIII LUNII
Zilei Victoriei in (Urmate din pag i)

• Adoptarea unui document inițiat de delegația 
României

TEHERAN. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Popovici, transmite: 
Comisia a doua a Conferinței interna
ționale pentru drepturile omului da 
la Teheran a adoptat în unanimitate 
joi dimineața Proiectul de rezoluție 
privitor la educarea tineretului în 
spiritul respectului drepturilor omu
lui și libertăților fundamentale. Do
cumentul a fost inițiat de delegația 
României, căreia i s-au alăturat, în 
calitate de coautori, delegații din 
alte 13 țări, printre care: Algeria, 
Cehoslovacia, Ghana, India, Iugosla
via, Mexic și R.A.U. Explicînd mo
tivele care au inspirat propunerea, 
reprezentantul României, prof. univ. 
dr. docent Tudor Popescu, a subli
niat vocația tinerilor 
legitimă de a se face 
și de a participa din 
zarea marilor aspirații

nostru. Reprezentantul ro- 
referit apoi la importanța 
în unanimitate de către 
Generală a O.N.U. a De-

și dorința lor 
utili societății 
plin la reali- 
umanitare ale

fost susținute cu căldură de asis
tență. Astfel, reprezentantul Olan
dei, a arătat că delegația sa acordă 
o mare importanță ideilor preconi
zate de rezoluție. Felicităm România 
— a spus el — țară care a avut 
multe rînduri inițiative la O.N.U. 
în alte organizații internaționale 
legătură cu necesitatea educării 
neretului în spiritul idealurilor 
pace și înțelegere între popoare. 
Hanna Saba, director general 
junct al U.N.E.S.C.O., a precizat 
U.N.E.S.C.O. a supus pe ordinea 
zi a Conferinței internaționale a 
slrucțiunii publice, care va avea 
la Bruxelles, problema includerii 
studiului în școli a principiilor de
clarației universale a drepturilor 
omului. Numeroși delegați au sub
liniat că votul unanim acordat Pro
iectului, are o valoare de simbol 
pentru Anul internațional al dreptu
rilor omului șl reușitei Conferinței 
de la Teheran.

veritabil cîmp de luptă Uniunea Sovietică
și împăcarea, pentru ca sil

ei să fie liber să se odihneas- 
, casa tunetului". Dacă cineva 

a ucis sau a comis
el se izolează ca 
păcatul.

Membrii tribului 
cultura, nici nu se

niștea 
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că în
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și 
în 
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de 
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loc

SAIGON. — O unitate a Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud a atacat din nou joi dimi
neața regiunea podului în formă de 
„Y” de Ia intrarea marelui cartier 
saigonez Cholon, transmite agenția 
France Presse. In cursul nopții, în 
aceeași regiune au fost semnalate 
lupte puternice între patrioți și forțe 
americane. In mai multe puncte au 
izbucnit mari incendii. Fumul înne
grea cerul capitalei spre Cholon, 
unde de cîteva zile forțele ameri- 
cano-saigoneze încearcă să degajeze 
te.renul de elementele F.N.E. infiltra
te în Saigonul transformat din nou 
într-un veritabil cîmp de luptă. Se 
pare, scrie agenția France Presse, 
că F.N.E. caută să atingă obiective 
bine stabilite printre care uzina e-

lectrică de la Cho Guan din apropie
rea podului în formă de „Y". De alt
fel, uzina electrică a fost atinsă de 
cîteva ori de obuzele patrioților, de
oarece miercuri noaptea curentul e- 
lectric a fost întrerupt.

Și în alte puncte ale Saigonu- 
lui, comandamentul 
gonez. a fost nevoit 
țe militare, pentru 
curilor.

american și 
deplaseze 
face față

să
a

sal- 
for- 
ata-

secolului 
mân s-a 
adoptării 
Adunarea
clarației privind promovarea în rîn- 
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțeleqere 
tntre popoare și care și-a găsit un 
loc de frunte printre documentele 
elaborate 
sugerează 
încurajeze 
aspirațiile 
da valorile umane, 
celelalte popoare 
luptă pentru 
spirituală a societății.

Ideile conținute în rezoluție

de U.N.E.S.C.O. Rezoluția 
statelor să orienteze și să 
pe tineri de a cunoaște 
lumii de azi, de a apre- 

de a înțelege 
și a-i hotărî

sănătatea morală
la 
și

au

Amnistie 
în Cehoslovacia

PRAGA. — Agenția C.T.K. anunță 
că președintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda a emis hotărîrea 
cu privire la amnistierea persoane
lor condamnate pentru trecerea frau
duloasă a frontierei și pentru infrac
țiuni comise împotriva republicii. 
Ah fost amnistiati cei care au co
mis infracțiuni după 1 ianuarie 1956, 
precum și persoanele care au comis 
Infracțiuni împotriva republicii pen
tru 
ani 
au 
nul

care au primit pedepse sub trei 
închisoare. La persoanele care 

primit pedepse mai mari, terme- 
detentiunll se

In hotărîre, se 
znltatole obținute 
efetătii socialiste 
permit aplicarea amnistiei fată de a-
numite persoane care au călcat le
gile republicii.

reduce cu trei ani. 
subliniază că re
in construirea so- 
în Cehoslovacia

Alegerile preliminarii din S.U.4»

Lupta pentru obținerea candidaturii de
mocrate la președinție rămîne deschisă

NEW YORK. — Senatorul Robert 
Kennedy, cîștigînd alegerile preli
minare din statul Indiana, a cucerit 
o etapă importantă în cursa spre 
Casa Albă, dar nu a obținut o vic
torie decisivă. Senatorul Eugene 
McCarthy rămîne în cursă, iar șan
sele vicepreședintelui Hubert Hump
hrey nu sînt afectate de rezultatul 
alegerilor. Acestea sînt constatările 
observatorilor scenei politice ameri
cane după scrutinul din Indiana, 
care nu a reușit să clarifice situația 
electorală din Partidul democrat așa 
cum au sperat unii. Victoria fratelui 
fostului președinte asupra adversa
rilor săi este netă : Robert Kennedy 
a obținut 42 la sută din voturi față 
de 31 la sută totalizate de guverna
torul Indianei, Roger Branigin — 
care în mod neoficial l-a reprezentat 
pe Humphrey — și 27 la sută cîști- 
gate de senatorul Eugene McCarthy. 
Persoanele apropiate senatorului 
Kennedy sperau că acesta va obține 
50 la sută din voturi, ceea ce ar fi 
constituit un succes decisiv.

In urma alegerilor preliminare din 
Indiana, la Washington se declară 
că lupta pentru obținerea candida
turii democrate la președinție ră
mîne mai deschisă ca oricînd și fio

care candidat își poate aprecia șan
sele 
field, liderul majorității
din Senat, care a păstrat o poziție 
neutră în lupta electorală, a califi
cat rezultatele din Indiana ca
succes atît pentru Kennedy, cit șl 
pentru McCarthy.

ca fiind serioase. Mike Mans- 
democrate

un

Sesiunea Consiliului 
ministerial al 
A. E. L. S.

LONDRA. — La Londra a început 
joi sesiunea Consiliului ministerial 
al A.E.L.S. (Asociația Europeană a 
Liberului Schimb). La lucrările se
siunii, care vor dura două zile, par
ticipă miniștrii comerțului și econo
miei din Marea Britanie, Danemarca, 
Norvegia, Suedia, Portugalia, Aus
tria, Elveția și Finlanda, ultima în 
calitate de membru asociat. Este pri
ma reuniune ministerială a acestei 
organizații, după eșecul, la începutul 
acestui an, al unei noi încercări a 
Angliei de a intra în Piața comună,

dintre Venezuela și Brazilia, în așa- 
numita „lume pierdută". Waicuros 
nu știu ce înseamnă banul. Am reu
șit să fac și eu cîteva trocuri, ofe- 
rindu-le mărgele de sticlă colorată. 
In general schimbul se face în na
tură.

Viața acestor oameni este plină 
de superstiții. Nu rostesc decît nu
mele copiilor mici, fiind convinși că 
dacă ar pronunța numele unui a- 
dtiil. aceasta i-ar atrage o nenoroci
re. Dacă un copil se naște foarte 
mic, el este sugrumat. Aceeași soar
tă îi așteaptă și pe gemeni. De cele 
mai multe ori moartea soțului în
seamnă și sacrificarea soției. Ca șl 
alți indieni, waicuros își rad com
plet capul. înfățisînd în felul acesta 
Luna. Waicuro înseamnă și „om ca
re ucide" dar în realitate membrii 
acestui trib sînt oameni 
blajini.

vreo faptă urîtă, 
să-și ispășeascăMOSCOVA. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Cristoloveanu, transmite : 
La 9 mai, poporul sovietic a sărbă
torit cea de-a 23-a aniversare a Zi
lei Victoriei. La monumentele ridicate 
la Moscova și în alte orășe ale ță
rii, au fost depuse coroane de flori 
pentru cinstirea eroilor căzuți în Ma
rele Război pentru Apărarea Patriei. 
La Leningrad s-a desfășurat tradi
ționala paradă a cursanților acade
miilor militare. In întreaga țară s-a 
păstrat un moment de reculegere. La 
Moscova și în celelalte orașe-erou, 
precum și în capitalele republicilor 
unionale, au fost trase salve de tun. 
Sărbătoarea Zilei Victoriei 
juit numeroase manifestări 
artistice. In marile parcuri 
pitaloi sovietice au avut
bări populare, au avut loc întîlnirl 
cu veterani de război, iar pe ecra
nele cinematografelor, caselor de cul
tură șl cluburilor au rulat filme de
dicate faptelor de eroism ale luptă
torilor din timpul războiului împo
triva fascismului.

nu cunosc agri- 
îndeletnicesc cu 

creșterea animalelor, în afară do 
CÎini. Ei se hrănesc cu banane, po 
care le culeg .din pădure și cu car
ne pe caro și-o asigură vînînd cu 
arcul și arme primitive păsări, șerpi 
și animale mici.

Waicuros trăiesc într-o climă mai 
proastă decît cea de la tropice. Căl
dura și umezeala sînt enervante, iar 
insectele atacă fără întrerupere.

Teritoriul po care-1 locuiesc este 
fără limite, dar ei trăiesc în această 
zonă nooxplorată do pe cursul su
perior al Orinoculul, frontiera

Scăderea
rezervelor
monetare
în occident

★

a prile- 
cultural- 
ale ca- 

loc ser-agenția Elibe- 
că Comitetul

★

SAIGON. — Citînd 
rarea, V.N.A. anunță 
Central al Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud a lan
sat un apel tuturor locuitorilor din 
Vietnamul de sud — populației ci
vile de la orașe și safe, precum și 
membrilor armatei și funcționarilor 
administrației saiqoneze — prin ca
re cheamă la unirea tuturor forțelor 
naționale împotriva cotropitorilor 
străini și a regimului marionetă de 
la Saigon. „Evenimentele evoluează 
în favoarea noastră, se arată în a- 
cest document. Pe zi ce trece impe
rialiștii americani și marionetele lor 
au de făcut față unei situații din ce 
în ce mai critice. Atîta timp cît tru
pele Statelor Unite vor continua să 
atace Vietnamul de sud — se spune 
în apelul C.C. al F.N.E. — noi sîn- 
tem hotărîți să luptăm pînă la vic
toria finală pentru cucerirea inde
pendenței și suveranității naționale, 
pentru libertate și fericire".

In cursul după-amiezii, formațiuni 
de luptă ale patrioților au pătruns 
într-un alt punct situat în apropie
rea centrului orașului, șl anume în 
districtul nr. 4. Acesta are forma 
unul triunghi fiind delimitat de rîul 
Saigon șl de două canale de deri
vație. Infiltrarea patrioților a fost 
realizată pe unul dintre aceste ca
nale.

WASHINGTON. — Potrivit date
lor publicate de Fondul Monetar In
ternational, rezervele monetare ale 
principalelor țări industriale (occi
dentale n. r.) au scăzut în primul 
trimestru al anului 1968 cu peste 
două miliarde de dolari. Aceste scă
deri s-au datorat în special febrei 
aurului de la bursele occidentale ca
re au influențat asupra rezervelor de 
aur ale țărilor respective. In această 
perioadă rezervele de aur ale S.U.A. 
s-au redus cu 1,3 miliarde dolari, Iar 
ale țărilor Europei occidentale 
880 milioane dolari.

iT ALIA. Student interi
mană, in periutida premergă
toare confruntării electorale 
de la 19 mai,'se arată activă, 
participind la diferite actium 
și demonstrata, exprimindit-șt 
poziția fa[ă de evoluția poli
tică internă a Italiei.

inter- 
al Crucii Roșii a anuntat 
seara că autoritățile israe- 
predat autorităților iorda- 
de prizonieri, capturați cu 

incidente militare

$ AMMAN. — Comitetul 
național 
miercuri 
liene au 
niene 
ocazia 
dintre

Alți

£ PARIS. Joi după amiază a sosit la Paris ministrul Xuan Thuy, 
reprezentantul R.D. Vietnam la convorbirile oficiale care urmează să 
înceapă vineri cu reprezentantul guvernului S.U.A. La aeroportul Bour
get, ministrul Xuan Thuy a declarat reprezentanților presei: „In numele 
guvernului R.D. Vietnam am venit la 
cu reprezentantul guvernului Statelor 
acela de a determina, cu participarea 
nată a bombardamentelor și a tuturor 
cane împotriva R.D. Vietnam".

întîlnire
a conducătorilor 
unor partide 
comuniste 
și muncitorești

Paris pentru convorbiri oficiale 
Unite. Scopul convorbirilor este 
americană, încetarea necondițio- 
celorlalte acte de război ameri-

43
ultimelor 

cele două țări.
31 de prizonieri au fost pre-

dați Iordaniei la 
inînii.

începutul săpta-

Notă de protest 
a Angliei

LONDRA. — Ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, Michael 
Stewart, a remis miercuri după-amia- 
ză marchizului de Santa Cruz, am
basadorul Spaniei la Londra, un pro
test energic în legătură cu hotărî
rea guvernului spaniol de a închide 
frontiera dintre Gibraltar și Spania. 
Protestul britanic a fost respins de 
ambasadorul spaniol.

Scufundarea petrolierului „Andron"

Accidente
avion militar 
o geometrie 
în apropiere
Nevada, în

NEW YORK. — Un 
de tipul „F-I11A" cu 
variabilă s-a prăbușit 
de Las Vegas, statul
cursul unui zbor de antrenament.

Agenția U.P.I. menționează că for
țele aeriene americane au mai pier
dut recent trei din cele șase avioa
ne de acest tip trimise la o bază 
militară a S.U.A. în Tailanda.

WALVIS BAY. — Petrolierul grec 
„Andron", cu un deplasament de 
16 222 tone, s-a scufundat miercuri 
la aproximativ 128 kilometri de por
tul Luderitz, situat pe coasta Afri
cii de Sud-Vest. Receptionînd sem
nalul S.O.S. lansat de echipajul pe-

trolierului, trei nave sub pavilion 
olandez, francez și portughez au so
sit la locul accidentului. Potrivit ul
timelor știri, cele 45 persoane afla
te la bordul petrolierului au putut 
fi salvate.

aviatice
la baza aeriană 

se anunță că un 
forțelor aeriene de tipul 
s-a prăbușit, în cursul 
de antrenament, în apro- 
localitatea El Adem, din

LONDRA. — De 
britanică Aidershot 
avion al 
„Argosy" 
unui zbor 
piere de
Libia. Accidentul s-a soldat cu moar
tea a 11 militari britanici, dintre ca
re șase parașutiști.

Epidemie de ciumă 
în Lesotho

loc na 
Ia pro- 
interna-

R.P. BULGARIA.
La Urina de automobile din 

orașul Sumen a începui mon
tajul in serie al camioanelor 
„Madara".

MASERU. — Regiunea de nord- 
vest a statului african Lesotho este 
bîntuită do o epidemie de ciumă 
bubonică. Potrivit știrilor comunica
te la Maseru, ' epidemia a provocat 
moartea a cel puțin 20 de persoane; 
iar altele 
tățile au 
pentru a 
epidemiei.

au fost spitalizate. Autorl- 
luat măsurile necesare 
preîntîmpina răspîndirea

MOSCOVA. TASS transmite» 
La 8 mai a avut loc la Moscova o 
întîlnire a conducătorilor partidelor 
comuniste și muncitorești din Bul
garia, R. D. Germană, Polonia, Un
garia și Uniunea Sovietică.

In cursul intîlnirii a avut 
schimb de păreri cu privire 
blemele actuale ale situației
tionale și ale mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale. Partici
pant la întîlnire s-au informat re
ciproc despre situația din țările lor 
și și-au exprimat hotărîrea fermă lo 
a dezvolta și pe viitor pe 
relațiile de prietenie și 
multilaterală pe baza 
marxism-leninismului, ale 
nalismului proletar.

După cum se comunică, întîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate.

toate căile 
colaborare 
principiilor 
internațio-

Efervescența socială spaniolă
Transplantări 
cardiace 
în Ungaria

BUDAPESTA. — Recent la 
Institutul national de cardiolo
gie din Budapesta a iosl efea- 
luată cu succes cea de-a pa
tra operație de transplantare 
a unei valvule cardiace. In 
cursul acestei intervenții, dr. 
Attila Arvai a transplantat o 
valvulă cardiacă de la un porc 
în inima unei iele de 15 ani 
care suferea din copilărie de 
tulburări cardiace. O zi după 
operație, starea pacientei era 
satisfăcătoare.

Primul pacient, un băiat In 
vîrstă de 19 ani, care a sufe
rit în urmă cu 5 săptămini o 
asemenea operație, va părăsi, 
probabil, spitalul peste 2—3 
zile.

In climatul politic spaniol își face 
loc tot mal mult nesiguranța care 
îșl găsește expresia cea mai spec
taculoasă în puternice manifestații 
de stradă. Spania este în prezent 
teatrul unei serioase înfruntări de 
clasă, rezultat al unei crize econo
mice șl politice concretizate în miș
cările revendicative care capătă un 
caracter din ce în ce mai larg. Ac
tivitatea protestatară și revendicati
vă a maselor se intensifică într-o 
atmosferă de represiuni și do înăspri
re generală a regimului.

In ciuda unei mobilizări fără pre
cedent, în ciuda sutelor de arestări 
preventive, în ciuda reprimării de
monstrațiilor, cele trei „zile de luptă" 
pentru revendicări economice și li
bertăți democratice, organizate de 
comisiile muncitorești (organe sindi
cale independente, create în fabrici 
și uzine de oamenii muncii, consi
derate ilegale 
re patronează 
te verticale"), 
au cunoscut
Madridul, Barcelona și Sevilla, Bilbao 
și Saint Sebastian au fost teatri#

unor puternice demonstrații la care 
au participat zeci de mii de mani- 
festanti. La Madrid, manifestațiile au 
început în fata sediului sindicalelor 
oficiale. Lansat de un grup de apro
ximativ 300 de demonstranți, stri
gătele „Libertate, libertate" au fost 
reluate rapid de toți cei 4 000 de 
participant adunați în centrul ora-

de către autorități ca- 
așa-numitele „sindica- 
cu prilejul Iul t Mai, 

un remarcabil succes.

șului. Apelul comisiilor muncitorești 
a fost urmat de data aceasta nu nu
mai de lucrătorii de întreprinderi, 
ci și de alte pături sociale care pînă 
acum se abțineau de Ia asemenea 
acțiuni, sau rămîneau în expectati
vă. Pentru prima oară, la Madrid, 
muncitori, țărani, intelectuali, stu- 
denți, artiști și chiar reprezentanți 
ai preoțimii s-au găsit adunați în 
jurul aceluiași cuvînt de ordine : 
„Libertate da. dictatură nu!". Indi
ferent de convingerile politice, și unii 
și alții au avut ca scop comun lupta

pentru condiții mai bune de muncă 
și cucerirea de libertăți democratice. 
Tocmai larga participare a celor mai 
diverse pături sociale a constituit 
elementul nou și remarcabil al ac
țiunilor protestatare ce au avut loc 
cu ocazia zilei de 1 Mai. Este pen
tru prima oară cind opoziția s-a ma
nifestat ca un tot organic. Mișcarea 
studențească manifestă în prezent o 
tendință generală de intensificare, 
solidarizarea stud.ențimii cu acțiunile 
muncitorești fiind, di? altfel un feno
men constatat încă mai de mult în 
mișcarea socială spaniolă.

Printre obiectivele înscrise în pro
gramul de luptă al demonstranților 
S-âu aflat libertatea de asociere și 
dreptul de qrevă libertatea sindi
cală și votul universal, amnistierea 
generală a deținutilor și exilaților 
politici etc. S-a cerut, de asemenea, 
respectarea caracteristicilor naționale 
ale Cataloniei, Țării Basce și Galice. 
Studențimea, care se pronunța pentru 
democratizarea facultăților, a pro
testat și împotriva mediocrității pro
gramelor universitare care îi sînt 
puse la dispoziție.

Cele trei zile de luptă au demon
strat încă o dată marea capacitate 
de luptă a mișcării muncitorești 
spaniole, organizată și condusă de 
comisiile muncitorești. Intr-un apel 
adresat populației de aceste comisii 
se arată că, „în ciuda sutelor de 
arestări, noi am trecut într-o nouă 
și promițătoare etapă a luptei clasei 
muncitoare pentru emanciparea ei".

Comentînd puternica mișcare pro
testatară desfășurată recent 
nia, cotidianul francez „Le 
menționează, printre altele, 
au urmărit să demonstreze 
carea sindicală nerecunoscută 
guvern a devenit o forță, că ea e- 
xistă pe plan național, 
conta pe sprijinul activ al studenți- 
mii și intelectualilor și 
parte a clerului".

Iar săptămînalul francez „L'Express", 
referindu-se la efervescența socială 
spaniolă de săptămîna trecută, no
tează că „exact după 30 de ani de 
la înfrîngerea rezistenței din Cata- 
lania de către diviziile franchiste, 
întreaga Spanie se află din nou la o 
răscruce de istorie".
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Aurel ZAMFIRESCU

Val de indignare în Venezuela
CARACAS. — Știrea morții stu

dentului Cornelio Alvarado Herrera, 
într-una din celulele Direcției gene
rale a politiei politice venezuelene

--•--
Rezultatele alegerilor 
din Liban

BE1RUT. — Alegerile pentru 
semnarea președintelui Camerei 
putatilor din Liban (parlamentul 
rii) s-au soldat cu victoria lui 
mei El Assaad, în favoarea 
s-au* pronunțat 50 din cei 90 
putati. Fostul președinte al 
rei, Sabri Hamade, a obținut
voturi. Pentru desemnarea lui Assaad 
au fost necesare trei tururi de scru
tin.

de- 
De- 
tă- 

Ka- 
căruia 
de de- 
Came- 
49 de

(Digepol) din Maracay, a 
o profundă indignare în 
opiniei publice din această 
alt deținut, Ignacio Silva,

provocat 
rîndi’ ila 
țară. Un 
care l-a

văzut pe Herrera în închisoare, a 
declarat că el prezintă semnele tor* 
tarilor la care a fost supus. Ca ur
mare a protestelor opiniei publice șl 
a mai multor deputați din opoziție, 
Camera Deputaților a desemnat o 
comisie de anchetă pentru a stabili 
participarea sa la demonstrații 
guvernamentale.

La Caracas se subliniază că 
alte prilejuri asemănătoare 
mentul a numit comisii 
a căror activitate nu a 
un rezultat din cauza 
puse de autorități.

an tl-

și cit 
parla- 

dc anchetă 
dus la nici 
obstacolelor
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