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unor înalte distincții
unor

Bod- 
Cră-

tind și cum ■ '

intervin echipele
: >■: i

Joi dimineață, la Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
avut loc solemnitatea înmînării 
înalte distincții.

Au hiat parte tovarășii Emil 
naraș, Ștefan Voitec, Constanta
ciun, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de’Stat, Mia Groza, vice-«, ✓ ■*
președinte ai Marii Adunări Națio
nale, Suzana Gâdea, președinta Con
siliului National al Femeilor, acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor, acad. Costin Ne- 
nitescu, președintele Secției de ști
ințe chimice a Academiei, și Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al Consiliu
lui National pentru 
și Sport.

Pentru îndelungată 
tivitate didactică și
prilejul împlinirii vîrstei de 70 de 
ani. tovarășului Tudor D. lonoscu, 
membru corespondent al Academiei, 
directorul Institutului de cercetări 
alimentare i-a fost conferit Ordinul 
„Meritul Științific" clasa I.

Pentru merite deosebite și 
tate îndelungată în domeniul 
cu prilejul împlinirii vîrstei
do ani. a fost conferit Ordinul „Mo-

Educație Fizică

și rodnică ac- 
știintifică, cu

(îc intervenții
în ultimulLa redacție au sosit 

timp mai multe sesizări ale citito
rilor 
intervenție răspund la chemarea ce
tățenilor în cazurile cînd în spatiile 
lor 
îa 
de 
l-a 
două rînduri, la o nouă inundație, 
într-o după-amiază, i s-a cerut să 
facă o cerere; altui cetățean, care 
sesizind sectorul I.L.L. Vulcan spar
gerea unei conducte, nici după mul
te zile nu i s-a remediat stricăciu
nile. Ne-am adresat unor cadre de 
răspundere de la I.G.O., LR.E.H. și 
I.L.L. pentru a afla cum este orga
nizată activitatea de intervenție, în
deosebi după-amiază și noaptea.

Ing. Milrea Constantin, șef de 
sector la IC.O, Petroșani ne infor
mează că toate sectoarele I.C.O. din 
localitățile municipiului sînt în mă
sură să rezolve într-un termen scurt 
deranjamentele prin echipele de 
serviciu în schimbul întîi. Experien
ța a dovedit că organizarea unor 
echipe de intervenție în schimburile 
II și III este neeconomicoasă. Exis
tă totuși posibilitatea ca cetățenii 
să sesizeze deranjamentele salaria
tului de serviciu 
caro în funcție de 
te să ia măsuri 
muncitorilor de la 
execute cu mijloace proprii opera
ții de izolare a zonei defecte.

— Deranjamentele la rețelele ex
terioare de iluminat electric, arată 
tov. Coc Sabin, adjunctul șefului 
secției rețele I R.E.H. Petroșani, sînt 
destul de frecvente, fn cadrul cen
trelor de relele Petrila, Petroșani, 
Vulcan și Lupeni echipele de între
ținere și remediere lucrează în două 
schimburi. In acest fel avem posibi
litatea să intervenim și să reparăm, 
în irdinea solicitărlor, deranjamen
tele ce se comunică între orele 7-23. 
In timpul nopții nu avem organi
zate echipe de intervenție. Există 
însă la fiecare centru serviciu te
lefonic de noapte, în măsură să mo
bilizeze muncitorii, folosind în acest 
scop mașina de serviciu, și să-l

privind felul cum echipele de

locative se produc deranjamente 
instalațiile sanitare, electrice sau 
încălzire. Unui cetățean căruia 
fost inundat apartamentul în

transporte la locul avariei. La ase
menea măsuri se recurge 
deosebit in cazurile cînd deranja
mentele se produc la întreprinderi 
și unități economice sau cartiere de 
locuințe.

întreprinderea de locuințe și lo
caluri, care administrează și gospo
dărește prin sectoarele sau adminis
trațiile de clădiri un mare număr 
de construcții de locuințe, este șl 
cel mai mult solicitată a interveni 
pentru repararea stricăciunilor ce 
se produc la instalațiile interioare 
electrice și de apă.

— Pornind de la necesitatea unei 
bune întrețineri a instalațiilor. a 
remedierii stricăciunilor ce se ivesc 
pe parcurs în cartierele cu un nu
măr mare de blocuri de locuințe, au 
fost organizate echipe permanente 
de lucru, care 
micile ateliere 
xecute lucrări 
paratii — ne
loan, șeful sectorului I.L.L. Petro
șani. Astfel de echipe și ateliere 
funcționează în cartierele Livezeni, 
Carpati si Constructorul Petroșani, 
cu obligația de a interveni și exe
cuta reparațiile la instalațiile inte
rioare, dacă acestea cad în sarcina 
I.L.L,, cum sînt: scurt-circuitele, 
spargerea conductelor de apă sau 
defectarea instalațiilor de încălzire 
centrală.

— Nemulțumirile cetățenilor sînt 
însă cauzate de faptul că echipele de 
acest fel lucrează numai în schimbul 
întîi...

— In cazurile cînd deranjamentele 
se produc după-amiaza 
pentru remedierea lor 
curilor se pot adresa 
serviciu Ia centralele
au obligația de a interveni. Acest 
sistem se practică pe motiv că or
ganizarea unor echipe de interven
ții în schimburile II și III nu
impune neexistind decît în rare ca
zuri solicitări pentru reparații.
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Se basculează pamînt pentru terasamentul liniei ferate ce va lega noua mină Livezeni de gară.

au posibilitatea ca în 
de care dispun să e- 
de întreținere și re- 
explică tov. Cîrstea

Constituirea 
Comitetului 
de direcție la 
I.C.O. Petroșani

COORDONATE JUDEȚENE
a

Intre file de

la fiecare sector 
deranjament, poa- 
de mobilizare a 
domiciliu sau să

marca- 
îmbunălă- 
compartl- 
comunală 
avut loc

sau noaptea, 
locatarii blo- 
fochlștilor de 
termice, care

se

Intr-o atmosferă de lucru, 
tă de preocuparea pentru 
tirea activității în toate 
mentele, la întreprinderea 
orășenească Petroșani, a
constituirea comitetului de direcție, 
organ de conducere colectivă a uni
tății.

Reprezentanților salariatelor le-au 
fost aduse la cunoștință numele ce
lor opt specialiști cu funcții de răs
pundere, recomandați în comitetul 
de direcție prin ordinul forului tu
telar. S-a trecut apoi la alegerea în 
comitetul de direcție prin vot des
chis a trei reprezentanți ai salaria- 
tilor. Au fost împuterniciți de co
lectiv pentru a-1 reprezenta: Popes
cu Mihai, instalator, Matei loan, in
stalator și Strobingher Mihai, șofer, 
oameni cunoscuti în întreaga între
prindere ca buni meseriași, intran
sigenți și combativi față de lipsuri.

La punctul doi al ordinei de zi ing. 
Romoșan Gheorghe,
treprinderii, președintele 
de direcție, a prezentat

Coboram cu pași sfielnici de 
pe colina ce găzduiește mor- 
minlul tancului, străjuită de 
opt secole de gorunul numit 
al lui Horia. Al lui Horia pen
tru că aici, la adăpostul iui, 
capul răscoalei țăranilor de la 
1784, împreună cu cei doi 
de cruce ai lui, juraseră 
dinfă neamului.

Coboram din istorie și 
istorie pătrunzi cu sfială,
mormîntul lancului nu se veș
tejiseră incă coroanele și jer
bele de flori dăruite cu două 
zile tn urmă cu ocazia aniver
sării mișcărilor de la 1848— 
1849. La coborlrea de pe co
lina de la Țebea bătrînul ghid

de aici 
condeiul 
că acel 
în suflet

(Continuare

Pornind 
de l& o cafea

In așteptarea unui autobuz, sau pînă la înce
perea unei ședinje, ce putem face ? Răgazul ni 
se pare numai bun pentru o cafea. Realitatea 
este însă că localurile de acest gen sint foarte 
puține și în general au 
despre personalitatea lor, 
moment ce nu există. In 
ne au din belșug.

O discujie apropiată e 
lilețea le obligă să primești la masa ta 
sau patru persoane, care își așteaptă 
mult locul în picioare și astfel in mod 
ne vom incomoda reciproc. Bine că e și

doar citeva mese. Cit 
ce să mai vorbim din 
schimb trăsături comu-

greu de înjghebat. Po- 
incă trei 
cam de 
sigur că 
așa cum

Jurnal 
citadin
zile, -cele două aparate pentru cafea 
în cofetăriile din oraș fără ca cineva 
să le dea viată. Nepăsare e puțin

noi, cei care ne iacem cafelele aca- 
Ia serviciile magazinelor ce vind ca
sau măcinată pe loc. Aici unii vln-

e, vot zice cei din Petroșani. De acord cu dinșii 
avtnd in vedere acel popular „Cafea-dulciuri". 
Cei din Lupeni, insă, sint de-a dreptul revoltați. 
De ani de 
filtru „zac" 
să încerce 
spus.

Ca atare 
să, apelăm 
lea boabe,
z.ători cîntăresc întîi punga goală a cărei greu
tate o scad apoi din cantitatea de cafea cerută 
de noi. Alții, mai puțin „cumsecade", trec peste 
acest amănunt. Azi așa, miine așa, și vorba a- 
ceea : dintr-un bob iese o mie...

Pe de altă parte, cafeaua este uneori insufi
cient prăjită. Acest amănunt ne cam dă de gin- 
dit, pentru că odată fiartă, capătă culoarea de 
ceai de... mușejel și are un gust de fasole, pier- 
tîndu-și aroma specifică. Din puținul pe care-1 
cunosc în problema perisajului, știu că s-a tă
cut o mică modificare a coeficientului de scăză- 
inint la prăjire, trecindu-se de la 17,5 la sută la 
15,97. Acest lucru probabil nu le prea convine 
unor
mai... moale, adică mai 
tare la cîntar...

Iată deci că, pornind 
îndepărtat caimacul, am descoperit unele lucruri
nu tocmai plăcute. Cafegiii și vînzătorii ar tre
bui să ghicească în cafea lucruri mai demne de 
domeniul tn care își desfășoară activitatea și 
căruia i se spune comerț socialist.

anume vînzători și atunci uneori o lasă 
neprăjită ca să tragă mai

de la o cafea, căreia i-am

Nicu POPA

Iosif DAVID

tn pag. a 3-a)

directorul în- 
comitetulul 

o informare

(Continuare în pag.
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frați 
cre-

in 
Pe

A

La redacție au sosit zilele 
trei scrisori care cuprind 
de mulțumire și admirație 
oameni în halate albe. Sînt
de recunoștință pentru medicul și 
sora care au dovedit deplină înțe
legere a atributelor profesiunii lor.

trecute 
cuvinte 
pentru 
rînduri

locurilor

ceva fie 
amestec

voluntar al locurilor 
îmi urase „să vă fie 
de aur". Am înțeles 
om care purta istoria
aștepta de la mine cîteva rin- ■ 
duri pentru cinstirea 
prin care trecusem.

Poate că e totuși 
aceste locuri — un
de metal și zgură netrecut în
că prin sufletul său. O punte 
nevăzută de bătrînul ghid lea
gă gorunul lui Horia de sub
teranele Țebei. Urmașii celor 
care în acele vremuri de res
triște au pus mîna pe topor, 
coboară astăzi în mină tn fie
care zt însoțiți de o convin
gere : că trebuie smuls pămîn-

I I

ritul Cultural" clasa a Il-a ziaris
tului F. Brunea-Fox.

Pentru merite deosebite în acti
vitatea de organizare și răspîndire 
a șahului, a fost conferit Ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a Il-a, tova
rășului Ion H. Gudju, profesor con
sultant la Institutul de medicină șl 
farmacie din București.
- Au fost conferite ordine și mo
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia unor lucrători ai revistelor „Pro
bleme economice", „Femeia", 
teanca" și „Dolgozo No", 
rite deosebite în muncă, 
împlinirii a 20 de ani de 
acestor reviste.

In numele Comitetului
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al tovarășului Ni
colae Ceaușescu personal, tovarășul 
Emil Bodnaraș a adresat calde feli
citări celor distinși.

Tovarășii Maria Ciocan, redactoe 
șef al revistei „Săteanca" și loan 
Predoi, secretar general de redacție 
al revistei „Probleme economice", 
în numele celor decorați au mulțu
mit pentru înaltele distincții acor
date'.

„Să- 
pentru me- 
cu prilejul 
la apariția

Central al

(Agerpres)

Rulmenți românești
* w

exportați în 20 de țări
De la uzinele Rulmentul din Bra

șov, a fost expediat un nou lot do 
rulmenți romanești contractați cu o 
firmă din Franța.

Rulmenții romanești, realizați la 
nivelul celor fabricați în străinătate 
sînt cunoscuti și apreciati in peste 
20 de țări. (Agerpres)

istorie
tu/ui ceva din ceea ce el as
cunde și omului ti trebuie. 
Sînt oameni dirji minerii de 
la Țebea. Ii tndlrjește uneori 
și mai mult roca din îmbrăți
șarea căreia trebuie să smul
gă cărbunele. Atunci o Izbesc 
cu tărie. Cînd roca se dove
dește amăgitoare și le amenin
ță abatajul cu presiuni de su
te de tone, atunci mușchii se 
încordează și mai mult, fetele 
se crispează, armăturile meta
lice se mișcă în miinile lor 
cu siguranță și preiau preslu-

Th. MARCUȘ

(Continuare în pag. a 3-a)
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4 zile în avans!
urmă cu două 
de construcție 
cu 20 de săli 
Vulcan, avan-

Începute în 
luni, lucrările 
a noului liceu 
de clasă, din
sează într-un ritm susținut.

După ce au depășit 
lunii aprilie cu 25 mc 
și 7 mc beton turnat, 
zidari ai brigadierului 
Martin încep 
de zidărie la 
înseamnă că 
zile în
Cofrajele 
și placa 
jelor este 
ritm, de 
condusă

sarcina 
zidărie 
cei 17 
Miil lor

acum lucrările 
etajul II. Asta 

se qăsesc cu 4 
fată de grafic.avans

pentru stîlpi, grinzi 
acoperitoare a eta- 
pregătită, în același 

brigada de dulgheri
de Caplescu Nicolae

Zilele cărții pentru 
copii și adolescenți

Săptămîna dintre 23 și 31 
mai este închinată, în librării 
cărții pentru copii și adoles
cenți. In acest sens, librăria 
centrală „Ion Creangă" și ce
lelalte unități de desfacere a 
cărții din Valea Jiului au fost 
aprovizionate din timp cu un 
bogat sortiment de cărți pentru 
preșcolari și elevi. Zilele cărții 
pentru copii și adolescenți vor 
prilejui o întîlnire mai masivă 
a școlarilor de toate vîrstelc 
cu această comoară de nepre 
tuit — cartea.

laudă și la adresa surorilor, perso
nalului de serviciu pentru „frumoa
sa comportare fată de bolnavi, efec
tuarea la timp a tratamentului pre
scris, menținerea unei curățenii de- 
săvîrșite în saloane". Interesîndu-ne 
de situația muncitorului Ciurea loan 
ni s-a răspuns că starea sănătății 
sale s-a 
și că în 
spitalul.

-

mod vizibil 
putea părăsiIntr-un miez de noapte, pe cînd 

se afla Ia șut, minerul Mihoc 
Dumitru a fost surprins de 

•crize puternice. Un ortac, Ionel Ion, 
l-a ajutat să iasă din mină, iar șo
ferul Trifu Traian l-a transportat cu 
autosalvarea la spital. Pînă a ajuns 
în camera de gardă, Mihoc și-a pier- 
duc cunoștința... Medicul Vizei Eu
gen se afla însă la post și a stabilit 
rapid diagnosticul: astm bronșic, cu 
complicații. Cei internați în salonul 
unde a fost adus minerul nu cre
deau că va scăpa cu viață. Au ur
mat momente de încordare ' pentru 
medic și sora Wilk; au 
pătîiul omului, 
dădea tîrcoale, 
mijească zorile.

Azi, minerul
copii, se simte foarte 
pregătește să reia lucrul.

Mihoc,

în

ECUADOR

doi
se

căruia 
pînă au

stat la 
moartea 
început

ÎN ZIARUL DE AZI

tată a 
bine și

că
li

să

• CULTURA-ARIA

Șezătoare iu familie, la Cimpa.

Foto: R. BALȘAN

Amintiri, roluri, actori... 
Pe ecranele petroșanene 
Multe promisiuni — pu 
(ine certitudini

(Pag. a 2-a)

• Cîte-o tîră, cîte-un 
pic...

• PROGRAMUL TELEVIZIUNII pe săptămî- 
na viitoare

(Pag. a 3-a) Âfost un accident stupid; 
urma lui, Ciurea loan, sala
riat la întreprinderea muni

cipală de industrie locală Petroșani, 
și-a luxat și fracturat umărul. A fost 
internat la secția de ortopedie a spi
talului din Petroșani. „Atît în timpul 
operației cît și după aceea am ob
servat atenția și grija pe care o ma
nifestă doctorul Banacu Mihai față 
de mine și de toti cei aflati în grija 
dînsului", ne scrie Ciurea.

Scrisoarea cuprinde cuvinte de

Pe litoralul Oceanului Pacific se 
întind cartierele orașului Guayaquil 
— mare centru comercial al Ecua
dorului. Partea comercială a orașu
lui este plină de magazine și hote
luri. Casele sînt construite în stil 
modern, în fata lor se întind pajiști 
verzi plăcute. Prin ce.ntru trece un 
bulevard larg — „9 Octombrie" — 
cu o braserie sub cerul liber. Bri
za oceanului răcorește arșița in
suportabilă, dar în spatele sticlei 
strălucitoare a zgîrie-norilor se as
cunde un alt Guayaquil.

La cîtiva pași de centrul orașului 
începe așa-numita „Stradă a Dure
rii" dincolo de care se întind car
tiere cu o mizerie de neînchipuit. 
Așa îneît nu întîmplător strada a 
fost denumită astfel. Aici se află

îmbunătățit în 
cîteva zile va

urmă cu două 
t mai

| n urmă cu 
| respondent

luni, un co- 
vechi al zla-

* rului nostru, tov. Tomuș fo- 
sif, electrolăcătuș la mina Lupeni, 
a fost victima 
zul se află în 
de justiție). In 
mite s-a ales 
a piciorului și 
internat la secția de 
spitalului Lupani.

— Țin să mulțumesc din inimă me
dicilor Vonica Ilie și Dalman Karol, 
surorilor Boroș Agneta, Bereștean 
Maria și Rentz Teodora pentru fe
lul cum s-au îngrijit de mine redîn- 
du-mi sănătatea, ne-a scris tov. 
muș.

Cuvinte calde, sincere despre 
meni gata să sacrifice nopți 
zile, să pună toată priceperea șl 
cunoștințele profesionale în slujba 
bolnavului pentru a-1 
familiei, muncii. Lor, 
au dovedit 
șliinta fără 
dicină, cei 
cuviință să 
mediul ziarului 
tintă.

unei agresiuni. (Ca- 
cercetarea organelor 
urma loviturilor pri- 

cu o gravă fractură 
răni la cap. A fost 

chirurgie a

To-

ca
sau

reda vieții, 
acelora care 

că în profesiunea lor 
conștiință nu este tne- 

trei
Ie

cititori au găsit de 
adreseze prin inter- 
.cuvinte de recunoș-

Francisc VETRO

ii
A

■"

H

Bine aprovizionat, cu mărfu
rile expuse plăcut, magazinul 
alimentar cu autoservire din 
complexul Aeroport Petroșani 
atrage tot mai mulți cumpără
tori.

STRĂLUCIRE
SI

un spital, un dispensar T.B.C., o 
clinică de psihiatrie, un azil de bă- 
trîni, închisoarea și două cimitire 
— unul pentru săraci, altul pentru 
bogati. Primul este sumbru, ca și 
pămîntul în care se îngroapă mor- 
ții; al doilea — luminos, curat, a-

proape vesel. El este amplasat pe 
un deal, la poalele căruia se află 
mii de cocioabe înjghebate de săraci 
pe mlaștini. Pe niște pari care au 
fost înfipți în mîlul marin, se 'fi
xează o podea fragilă, pereți și aco
periș din carton, tinichea sau orice 
material care ie vine la îndemînă.

MIZERIE
Aici trăiesc sute de mii de oameni, 
împreună cu clini, șobolani...

Incercînd să mai valorifice o bu
cățică de uscat, locuitorii cocioa
belor aruncă în mîlul oceanului gu
noiul din oraș, primit cu generozi
tate în dar din partea municipalită
ții. Dar gunoaiele amestecate cu 
noroiul și apa sărată degajă un mi
ros pestilential. In această mlaștină 
fetidă și grețoasă, fără canalizare, 
fără apeducte, fără lumină electri
că își duce traiul sărăcimea 
șului. Aici se 
crește tînăra

ora- 
joacă copiii, aici 

generație a

Jose 
ziarist

ora-

ARISALA
ecuadorian

(Continuare tn pag a 4-a)
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Elevi 
la Muzeul 
mineritului

*
Anul acesta mineritul din 

Valea Jiului împlinește 100 de 
ani de existentă. Cu acest pri
lej, conducerile școlilor din 
Valea Jiului și conduce, oa 
Muzeului mineritului din Pe
troșani au stabilit ca in fieca
re zi un mare număr de elevi, 
pe clase, să viziteze Muzeul 
mineritului. Această acțiune 
este menită să înlesnească e- 
levilor cunoașterea, prin in
termediul explicațiilor a unor 
file inedite din viata și munca 
de ieri a căutătorilor de căr
bune, a unor aspecte ale mun
cii și vieții de azi a minerilor.

Printre vizitatorii de ieri ai 
Muzeului mineritului din Pe
troșani s-au aflat cinci clase 
de elevi 
rală nr. 
clase de 
generală
250 de elevi și-au întregit cu
noștințele istorice cu date sem
nificative, vizuale, din munca 
și lupta străbunicilor lor do 
pe aceste plaiuri.

în vizită

de la Școala gene- 
l Petroșani și două 
elevi de la Școala 
nr. 5 Petrila. Aproape

încă un pas 
spre concentrarea 
producției 
la E. M. Lonea

La mina Lonea, în cadrul 
sectorului IV, au fost termi
nate lucrările de amenajare a 
galeriei de legătură între pu
tui central Lonea II și pulul 
orb nr. 9, la orizontul 475 m. 
Ca urmare, o parte din produc
ția sectorului IV va fi scoasă 
la zi prin putui central adu- 
cîndu-se astfel substanțiale îm
bunătățiri privind aproviziona
rea cu vagonete, materiale și 
rambleu a brigăzilor de la a- 
cest sector.
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Pentru a înțelege mai bine, 
tnai profund atmosfera sum
bră, încărcată a versurilor 
„de război" ale lui Camil 
trescu, trebuie să fi trăit 
mentele de mare tensiune 
primului război mondial,
buie să fi stat în tranșeele 
pline cu apă și noroi, să fi 
fost rănit, trebuie să fi pur
tat în urechi exploziile bom
belor și țîrîitul de greier al 
nlumbului. Dar eu n-am trăit 
asemenea momente. Simpla 
lectură a titlurilor versurilor 
(Camil Petrescu nu și-a numit 
niciodată versurile „poezii"), 
mă poartă pe urmele poetului, 
în vălmășagul 
„Marș greu",
„Versuri pentru ziua de atac" 
etc.

Versurile erotice ale lui Ca
mil Petrescu

Note de lectură
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PANORAMIC TEATRAL De ce nu reușesc

AMINTIRI, ROLURI, ACTORI... reuniunile studențești

A început faza orășeneas*- 
că a celui de al IV-lea 
Festival bienal de teatru

L. Caragiale

„GOANA
DUPĂ FLUTURI”
9a Casa de cultură

Cel de-al IV-lea Festival 
bienal de teatru I. L. Cara- 
liale pentru artiștii amatori, 

care reunește un mare număr 
de formații de teatru ale a- 
șezămintelor culturale, se află 
la. prima fază: etapa orășe
neasca. La această ediție a 
Festivalului I. L. Caragiale, 
artiștii amatori de pe lîngă Ca- 

a
se

pun tot mai 
studenții Ins- 
Petroșani. Și 

noștri să-și 
deoa- 
semi-

ultima vreme 
de mine din 
ca studenții 
asemenea întrebare,

dans colegele 
lor sînt clare : 

în hărmălaia, 
cu cuțitul, mai

in scenă de 
a fost primul 
primul succes 
de mine, apoi

Și care n-a fost trecut 
nici de prietena noas-

prin finețea și inteligența lor. Țin 
să subliniez faptul că, pentru mine, 
dintre toți. Constantin Nottara ră- 
mîne cea mai proeminentă figură 
a scenei românești: mare actor, 
mare regizor, mare profesor, om de 
o vastă cultură și de o deosebită 
sensibilitate sufletească.

— V-aș ruga să amintiți 
regizori de acum pe care îi 
ciați îndeosebi ?

— Dintre regizorii 
și valoroși, apreciez 
bit pe Inteligentul 
foarte seriosul 
nonconformistul
chiar pe imberbul dar promițătorul 
care se numește Andrei Șerbait.

— Dar actori ?
— E destul de greu să vorbesc 

despre un număr restrîns de actori, 
pentru că în noua generație sînt 
multe valori artistice și mi-e teamă 
ca făcînd
dreptățesc pe unii dintre ei. 
aș putea 
preferat la ora actuală este 
Beligan. De ce ? Nu vă 
pentru că ar însemna 
cu vîn tul de mai sus.

— Ne-ați putea spune

sa de cultură 
din Petroșani 
spumoasa comedie 
țin cunoscutului 
Bogdan Amaru, 
fluturi".

Artiștii amatori 
au prezentat mai 
tacole cu „Goana 
turi", în pregătirea 
gurale, iar luni seara au sus
ținut un reușit spectacol con- 
tînd pentru faza orășenească 
a acestei prestigioase compe
tiții artistice.

Din distribuția acestei reu
șite a artiștilor amatori pe- 
troșaneni fac parte, printre al
ții, Dumitru Cita, Mihai Stol- 
rescu Ion Bîșa, Maria Rădă
cinii, Gheorghe Poede. Regi» 
artistică a spectacolului est» 
semnată de Marcel Șoma de 
la Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani.

sindicatelor» 
prezintă cu 

a mai pu- 
dramaturg

„Goana după

de-1 tai
„Eu n-am niciun prie- 
buieții sînt așa de „ca- 

așteaptă ca fetele să

la

ac-

spune

a-
care

războiului:
„Repausul",

m-am
El-

cîtiva 
apre-

în ca- 
nimic, 
„Spre 

mi-l

de 
reali-

spune că actorul

pot
să-mi calc

cu re-
în
Au existat actrițe 
compania cărora

o ierarhizare să n-u ne-
Totuși 

meu
Radu

de astăzi 
în mod deose-
Llviu Cralei. 

Lucian Giurehescu. 
Lucian Pintilie și

alături de • care 
joc, chiar de 
mele.
numai nume

feminine erau 
travesti ?

multi

licărească stelele ochilor
umbra cu soare.

noastre i-au iurat razele.

spre iubirea ta.
Maria DINCA

întorctndu-ne uneori pașii, 

dar, te simțeam așteptlndu-ne 

cu răbdare.

O, țară !

cită durere ți-a trebuit 

ca mișcătorul val de oameni 

din frămînt să-ți închege voința. 

Meandre ne ieșeau în cale,

Emines- 
poves- 
cadru 
creee- 
o at-

trădează un început 
avut loc cu multi 
vremea unor...
unor mari actori, 
pe scenele bucu- 

Constantin.
Aristide 

Ma- 
am 
în-remarcabile. Dacă 

cu își Introduce 
tea de Iubire într-un 
natural, Gam 11 Petrescu 
ză șf el o atmosferă:
mosferă spirituală, intimă, 
reală uneori. „Atît de n 
ești ce-am dorit înfrigurat / Că 
iafă-acum / Apropierea ta a- 
devarată / Neașteptată / Ne- 
qîndită. Ia doi pași ' Mă-nghea- 
ță ca o nălucire".

Dar, cele mai remarcabile 
versuri sînt, cred, cele din ci
clurile „Versurile lui Ladima" 
și „Transcendentalia". Societa
tea este pentru poet un „pal 
al Iul Procust", o lume 
re nu l-a mai rămas 
nici măcar speranța : 
line, Doamne, gîndul 
inalț / Nici flori, nici aur nu 
mi-ai pus în smalț / Nici ghia- 
re. Tu mi-ai dat in loc de 
ele / Doar 
mele". Din 
din această 
și luminilor,

Mai multe sînt motivele care 
m-au determinat să apelez la ama
bilitatea lui Al. Jeles, pentru a dis
cuta unele probleme legate de tea
tru : contactul pe oare acesta, l-a 
avut ou numeroase figuri marcante 
ale scenei românești, numărul mare 
de ani petrecuți la teatrul petroșă- 
nean, păstrarea unei puternice le
gături cu teatrul în ciuda faptului 
că se bucură de anii liniștiți a! 
pensiei.

Părul alb
dramatic, care a 
ani în urmă, pe

Pe vremea 
străluceau 

reștene, în frunte cu 
Noltara, Nicolae Soreanu, 
Demetriad, Tony Bulandra, Ion 
nolescu și alții, 
avut cinstea să 
ceputul carierei

— Ați amintit
tori. Rolurile 
zate doar

— Nu.
nume, în
găsit de-atîtea ori pe scenă :
vira Popesc», Mari oara Voicnlescn, 
Agepsina Macri — Eftimiu, Lucia 
Sturdza Bulandra, Maria Filotti ș. a.

— Sub conducerea căror mari re
gizori ați lucrat și ce impresii v-au 
lăsat ?

— Amintesc doar cîteva nume : 
Paul Gusty, Constantin Nottara. 
Victor Ion Popa, Soare Z. Soare. 
M-au impresionat prin pasiunea cu 
care își exercitau această nobilă șf 
frumoasă profesiune, captivat

ceva des
pre rolurile jucate, oprindu-vă e- 
ventual asupra celor preferate?

— Dintre rolurile jucate 
proape 300 — au fost unele
ml-au plăcut mai mult, care tni-au 
dat satisfacții deosebite. Sînt destul 
de multe pentru a Ie enumera și de 
aceea prefer să mă opresc asupra 
unui singur rol: Titty Roznov din 
comedia ,„ComeLa" de St. 0 Iosif

conștiința mișeiie» 
această atmosferă, 
lume a umbrelor 
poetul încearcă o

evadare zadarnică i „Ai vrea 
să strigi cînd gîtu-i cîlțl și 
clei / Ai vrea s-alergi, ți-e tru
pul prins in teacă / Cu mina 
vrei să prinzi dar e-n u- 
lei / Și cazi in tine însuți : 
moarte seacă".

Cu tot pesimismul unor v.e:~ 
suri, Camil Petrescu rămîne 
un optimist. ® bucurie i-a I- 
nundat parcă oricînd fața: 
bucuria alchimistului care 
găsit piatra 
zofulul care 
omului care 
rile majore
sînt dintre acei / Cu ochi ha- 
lucinațl și mistuiți lăun
tric / Cu sufletul mărit / Căci 
am văzut Idei".

filozofală, a
a găsit ideea, a 
a înțeles sensu- 
ale vieții : „Eu

Lucian STROCHI
elev, Liceul Petroșani

Tu, pe larg deschisul drum, 

lăsat să-ți 

al încălzit

gîndnriie

precum Prometeu scintela, 

iar ciocurile de fier, ale răzbunării, 
s-au rupt sub tăria dragostei tale.

ți-ai înscris voința, 

mina ta dreaptă, 

drumul nostru ce urca

în munca cultural-artistică

■

de 
de
de

că nu toată lumea știe 
părăsit scena, legătura 

s-a menținut și se 
în primul rîind, prin call-
profesor la Școala 
artă din Petroșani, 
actorie fie la clasa

popu- 
fte Ia 
de re-

și D. Anghei, pusă 
V. I. Popa, pentru ca 
meu rol principal și 
gustat în primul rînd 
de... public, 
cu vederea 
tră... presa.

— Poate 
că deși ați
dv. cu teatrul 
menține, 
taica 
Iară 
clasa
gie — brigăzi artistice.

— Da, iar pe lîngă această acti
vitate am lucrat și lucrez 
tiștil amatori de la diferite 
de Ia Casa de cultură, de 
multe școli, cu care 
de-a lungul anilor o 
tacole dintre care 
noapte furtunoasă și
valului de I. L. Caragiale;
de-a vacanța. Ultima oră de M. Se-

Vlsul unei 
de iarnă de Tudor Mușatescu,
zero Ia purtare de Octavian 
și 
de

cu ar- 
cluburir 
la mai 

pregătitam
serie de spec- 
amintesc:
Dale

O
carna-
Jocul

M. 
V. 
am 
cu

Stoenescu; Hoții Ia 
Avrigeanu etc. Ultima 

avut-o acum cîteva 
piesa „încotro ?" de

bastian. Titanic Vals, 
nopți 
Nota
Sava
mere
premieră 
săptămîni 
Otto Safranek, prezentată de elevi ai 
Școlii profesionale comerciale din 
localitate.

— Vă mulțumesc. Și sperăm cu 
toții că „încotro?" nu va fi cintecul 
de lebădă al... regizorului Jeles.

Mircea MUNTEANU

De ce reuniunile studențești sînt 
din ce în ce mai nereușite ? Iată o 
întrebare pe care și-o 
acut în 
titutului 
e firesc 
pună o
rece după orele de curs, de 
narii sau de laborator, tinerețea în
deamnă Ia recreere, Ia distracție. 
Pentru a veni în întîmpinarea do
leanței de distracție a studenților, 
A.S. din I.M.P., pe ani de studii, or
ganizează bilunar întruniri tovără
șești Ia care se cîntă, se spun glu
me, se 
aceste 
tisfacă 
ceasta 
rate, consider 
zatorilor.

De exemplu, 
seara", organizat nu de mult de a- 
nul IV electro, a venit hune multă 
— și invitată și neinvitată. Au fest 
și studenți la această reuniune. Da, 
asta-i exprimarea corectă, pentru că 
majoritatea celor prezenți erau din 
afara institutului. Nu vrem să facem 
noi, studenții opinie separată, dnr 
halul în care strigau și se bltfwu 
minijupunTe, cam exagerate, dădea 
o impresie cum nu se poate de ne
plăcută. Sîntem tineri, înțelegem •- 
xuberanța tinerească dar nici așa... 
Și pentru că organizatorii reuniuni
lor noastre, sînt înțelegători și pri
mesc și persoane din afara Institu
tului de mine, au „satisfacția'1 de a 
le vedea pe acestea mîncînd bis
cuiți sau semințe, spărgînd sticle, 
întreeîndu-se în bîțîieli și bilbîieli,

dansează. Din păcate, însă, 
reuniuni nu reușesc să sa- 
gusturile studenților. Și 
din mai

a- 
multe cauze, dato- 

eu, exclusiv organ i-

la „Balul de sîinbătă

demonstrîndu-șj talentul in arta dan
sului sau cîntccului (fals). Și atunci 
unii dintre noi, studenții, se întrea
bă de ce nu vin la 
noastre. Răspunsurile 
„Decît să vin acolo, 
și fumul ăla 
bine dorm", 
ten și, dacă 
valeri" îneît
meargă singure, să aștepte mult și 
bine". „Ce să caut acolo ? Să fac 
un dans cu 10 parteneri ?". „Să văd 
faiafastîcurile nncra care nici mă
car nu știu să danseze ?“ Etcetera, 
etcetera...

Și atunci ce facem noi studenții ? 
Dansăm cu muzele ? Dansăm cu pic
turile anonimului de pe pereți ?

Sigur că există 
caTe reuniunile 
zate de studenți 
devină plăcute, 
nevoie de mai
fantezie din partea organizatorilor, 
este nevoie de mai multă înțelegere 
din partea noastră,, a tuturor tineri
lor care vrem să ne distrăm la a-

a ști ca 
sâ ne 
sala 

spațiul

și soluții prin 
studențești, organi- 
pentru studenți, să 

atractive. Este însă 
multă inițiativă și

prin 
simțim 

cantinei 
cQies- 

acțiuni

ceste reuniuni, de 
comportarea noastră 
bine. Și, deoarece 
I.M’.P. nu ne oferă
punzător pentru asemenea 
cred eă este nevoie de înțelegere 
și din partea conducerii Casei de 
cultură din Petroșani care nu a 
acceptat nici măcar o dată în ulti
mele două luni rugămintea noastră 
de a organiza aici reuniunile stu
dențești.

Stelian V1NTILESCU 
student

PE ECRANELE PEIROȘANENE
Muzicantul

VA

3

petroșăneni 
multe spec- 

după flu- 
etapei inau-

RECO
MANDAM

Dumitrescu

a vuit 
lăcașele de cultură, cu 

cei pe care obligațiile 
determină să stăruie în 
pe oameni să deschidă 

reveneau frec-

c a li t a tea 
apariția 
gâre-a numărului

„vom lărgi tematica cercurl- 
„vom (ace ca în curînd să se 
despre această formație" etc. 

crezut. Am crezut per- 
că lărgirea continuă a 

al miș- 
înseamnă

Am 
lărgirea 
de masă 

care

In discuțiile pe care le-ani 
uneori, în 
unii din 
funcției îi 
a îndemna
porțile frumosului, 
vent promisiuni în genul : „vom
înființa încă două (sau trei) forma
ții", 
lor", 
audă 
It am
manen 1 
caracterului 
carii amatorilor, 
în primul rînd atragerea neîncetată
a oamenilor în formațiile artistice, 
îi preocupă într-adevăr zi de zi. Am 
greși însă, afirmînd acum ferm, că 
această preocupare... „există, dar 
lipsește cu desăvîrșire". Oarecari 
încercări s-au făcut. Și se fac pes
te tot, la cluburile șf căminele noas
tre culturale. Mici însă, 
zit, de exemplu, 
oui club anume, 
repetate ori 
întreprindere 
noii angajați 
tori asupra 
dinilor lor <

respectivă condiții pentru 
acestor noi formații ? Lăr- 

cercurilor este o 
doleanță locală sau e o măsură de
birou, de atîtea ori criticată ? Este 
adevărat, întrecerea culturală din
tre cluburi sau dintre cămine cul
turale, ambiția conducerilor acestor 
instituții de cultură de a nu fi mai 
prejos decît... vecinii — sînt lucruri 
mai mult decît lăudabile, emulative. 
Dar, și acest lucru e la fel de a- 
devărat și de arhicunoscut, criteriul 
superiorității nu este numărul. Și 
nici pretențiile față de munca- ce 
se desifășoară Ia un club sau altul 
nu slut aceleași. După cum și po
sibilitățile sînt diferite. Ar 
surprizătoare, să-i zicem, 
rile de 
tre de 
cultural 
chestre
tradițiile și posibilitățile locale nu 
le susțin și întrețin! Tot la fel de 
enigmatică ni se pare însă și 
reușita unor intenții 
s-au făcut promisiuni
Credeam că optimismul cu care se 
privește în general încercarea de 
formare a unei echipe artistice va
loroase are drept fundament, drept 
garanție existența tuturor posibili
tăților. Altfel nu s-ar promite! Dar, 
ne-am înșelat. După un timp de la 
anunțarea cu fruntea sus „vom face, 
vom drege", urmează reversul — 
plecarea capului și „să vedeți, greu
tăți, încercăm, nu ne-așteptam". 
Concret: „Am încercat inițial cu 
„Cliirița în provincie". Mergea bi-

parea 
tncercă- 
orches- 

căminul 
unei or-

constituire a unei 
muzită ușoară la 
din Cimpa, sau a 
simfonice la Uricani, cînd

N-am ati
că, din partea u- 
cineva a mers în 
mină sau în altă 
consultîndu-se cu 
cu ceilalți munci-

la 
și.

I și 
preferințelor și aptitu- 

artistice, să reușească 
să atragă dintre aceștia cîțiva 
formațiile clubului respectiv !

Se pun în schimb, anual, în 
cial după perioada concediilor 
vară, afișe peste afișe care 
pe cei dornici, săt se 
mația de dansuri, de 
orchestra dt- muzica 
pus — privind acele 
multe ori întrebarea: există

ne-
pentru rare 
cu... carul.

în

înscrie 
teatru 

ușoară.
afișe

spe- 
de 

anunță, 
în for- 
sau în 
Ne-am 

de 
în lo-

nișor actul I .și partea muzicală. Am 
renunțat pentru 
destrămat(?!) Acum 
împarte 
nu știu < 
declarat 
clubului 
vreo trei 
respectivă 
deja-n ultimul stadiu 
lor. Surprinzătoare este și afirma
ția conducerii Casei de cultură din 
Petroșani, făcută în urmă cu cîteva 
luni: „Vom constitui la Casa de 
cultură un puternic ansamblu fol
cloric al Văii Jiului...".

Asistînd, 
de cultură 
petiții, i-am văzut străduindu-se pe 
cef... nouă orchestranți șl pe cei 
cîțiva soliști vocali din proiectatul 
ansamblu!

Unde-i transpunerea-n fapt 
promisiunii ?

Angajamente, promisiuni (pe 
o parte); incertitudini, eșecuri 
de altă parte)! In mijloc — o dile
mă : ori că unii activiști culturali 
se angajează (foarte ușor) să „tragă" 
la un car (prea greu), ori că greu
tățile, iminente în această muncă, 
nu sînt prevăzute înainte de enun
țarea promisiunii, iar cînd apar nu 
se pot contracara!

Dac-ar exista 
dispensabilă, în 
mare, fascinantă, 
aceste spirite menite să lumineze, 
poate alta ar fi situația! Așa însă...

V. TEODORFSCU

că formația s-a 
tov. Hașeganu 

rolurile la o nouă piesă, 
cum se numește" — ne-a 
Virgil Mihuț, directorul 
din PeLrila, în urmă cu 
săptămîni, cînd formația 
ar fi trebuit să se afle 

al pregătiri-

zilele trecute, Ia Casa 
din Petroșani la cîteva re-

a

de 
(pe

acea pasiune (in- 
munca culturală) 

care captivează

(26—30 mai, cinema „Repu
blica", Petroșani).

■
Coproducție bulgaro-amerl- 

canl, „Muzicantul" este un 
film... muzical. In orășelul 
Skraiville sosește un circ am
bulant. Dar, în locul anima
ției și bucuriei pe care le în- 
ttlnesc pretutindeni unde so
sesc, artiștii circului găsesc 
aici străzile goale, casele în
cuiate, din spatele ferestrelor 
îi măsoară priviri curioase.

Descurajați de faptul că ni
meni nu vine la spectacol, 
actorii vor să plece în altă 
parte. Dar bătrînul flautist al 
circului și cei 
săi reușesc să 
mai fntîi ale 
ale părinților.

!at se ridică împotriva mora
rului Skrog care-i teroriza.

Domnia despotului va 
sfîrșit.

Post-sezon
(26—28 mai, cinema „7 

iembrie", Petroșani).

lua

Ng-

doi copii ai 
cîșlige inimile 
copiilor apoi 

Poporul revol-

Producție a studiourilor 
ghiare, filmul „Post-sezon" 
este o dezbatere a problemei 
răspunderii politice și civice, 
reflectată prinlr-un tulburător 
proces de conștiință al erou
lui principal, care, după două
zeci de ani de la terminarea 
războiului, se judecă pe sine 
pentru un act de lașitate și 
consecințele lui, în timpul o- 
cupației fasciste a Ungariei.

...Un orășel liniștit pe ma
lul lacului Balaton. Ultimii 
vilegiaturi.ști au plecat. Obiș-

ma-

nuiții clienți ai bufetului gă
rii, un grup de bătrîni pen
sionari, se plictisesc. Pentru 
a se amuza, născocesc o far
să : unul din pensionari,
schimbîndu-și vocea, va tre
bui să dea telefon farmacistu
lui pensionar Kerekeș și, dîn- 
du-se drept comandantul mi
liției, să-l convoace la sediul 
miliției, 
De-aici

® Zoe 
șulenga a publicat, recent 
monogralie (în colecția „Oa
meni de seama") închinată 
surorilor Emily și Carlntte 
Bronte. Cu multă probitate și 
documentat sînt tratate meto
dic aspectele vieții și operei 
surorilor Bronte, realizindu-se 
astfel un portret critic de 
r»ală valoare.

Bu- 
o

fără nici o explicație, 
începe drama eroului, 
comunicatele din pre- 
legătură cu procesul

ca să 
convoacă 

tăinuită

pe care 
să în
F.ichmann îl răscoliseră în ul
timele zile de-ajuns 
creadă că miliția îl 
pentru o veche și
vină. Urmează povestea pro- 
priu-zisă a filmului, nn calei
doscop alcătuit din amintiri, 
evocări — un amestec de 
real și închipuire.

O secvență din filmul maghiar ,,Past-sezo»".

Av

$ In colecția „Memorii de 
război" a Editurii militare, 
fostul locotenent Ion Dulămi- 
ță publică un interesant și 
bine scris volum, intitulat 
„Batalionul de moți „Avram 
Eancu". O carte accesibilă, la 
îndemîna oricui!

9 Remarcat datorită deo
sebitelor sale calități vocale, 
baritonul Ladislau Konya se 
numără printre tinerii inter- 
preți cu frumoase perspecti
ve în arta lirică contempora
nă. Vocea lui de mare sono
ritate, puternică în toate re
gistrele, se dovedește, în În
registrarea ariilor din operele 
„Nunta lui Figaro", „Flautul 
fermecat', „Faust" și „Othel
lo", extrem de discogenică. • 
Iar discul valoros !

• Cine nu-I știe și cine 
nu s-a desfătat asrulttndu-l 
pe Fănică I.nra, acest vestit 
maestru ni naiului ? Ctntecul 
popular l-a fermecat de cînd 
era de-o șchioapă pe Artis
tul Emerit Fănică Luoa. Cum. 
de fapt, ne farmecă și pe noi, 
a&cultîndu-l interpretînd „Cine 
trece pe colnic", „Tudorițo, 
nene", „Doina din Ardeal' și 
,,ln grădina Iui Ion".

necesară dezvăluirea 
din trecutul Văii Jiu- 
.cunoștințele despre 

aici sînt puține, dife-

Consider 
unor aspecte 
lui deoarece 
băștinașii de
rite și multe eronate. Voi începe 
cu însăși denumirea locuitorilor 
mai vechi ai Văii Jiului, cea de 
momîrlani.

In general, se susține că denu
mirea de momîrlan a fost dată de 
populația maghiară care a venit în 
Valea Jiului acum un secol atrasă 
de deschiderea exploatărilor minie
re de aici. S-a spus că maghiarii 
i-au numit pe băștinași maractvâny, 
adică rămășițe ale vechilor daci, 
alții au înțeles în acest maradvânv 
un sens mai jignitor, de oameni 
înapoiați, rămași de căruța civili
zației. O altă variantă prin care 
s-a încercat explicarea provenienței 
cuvîntul momîrlan a fost aceea că 
el derivă de la expresia „mă mîr- 
lane"
calnicii

Toate 
cercări 
Mțioase, 
mentări

Explicația reală a cuvîntului n»o- 
inirfan este cu totul alta, atestată 
în documente și susținută de bă
trînii localnici, 
cei care le-au 
meleaguri.

După cum se

mărturisită lor de 
premers pe aceste

știe, primele pregă-

cea mai mare parte a alimentației 
muncitori ier de la localnici. Carne, 
lupte, briază. se puteau procura din 
belșug de la ciobanii jieni. care șl 
pe atunci aveau o bună teputație 
de oieri și crescători de vite. Deci 
primul, contact pe care l-au avut

Sondînd trecutul jian

(I) M0MÎRLAN1I

cu care s-ar fi apostrofat 
pe vremuri, 
aceste presupuneri sînt 

simpliste, dacă nu chiar
care nu rezistă unei deeu- 
profunde, științifice.

lo-

în-
ma-

Uri pentru instalarea mineritului în 
Valea Jiului 
teri pietrari 
mulți erau 
special de 
care aveau
Antreprenorii italieni își

au fost făcute de meș- 
italieni, dintre oare 
feriani, aduși în med 

societățile carbonifere 
concesiunea exploatării, 

asigurau

ungureni" spre deosebire de „jienil 
pămlnleni' <

Muncitorii 
de unde să 
localnicii și 
tezat ou un 
„momorlani" 
forlană a locuitorilor de la

La rîndul lor, localnicii 
mean pe toți străinii fie ei 
italieni, nemți, polonezi, cu 
men generic 
tri țărani 
așa.

Iată așadar, că adevăratul 
de momîrlani se datorează contac
tului localnicilor Văii Jiului cu lu
crătorii italieni, care i-au numit așa 
cu un termen popuar italian.

Ca izvor al datelor exprimate în 
aceste rînduri ne-a servit bătrînul 
Gic Petru Buca, născut în anul 1837 
și decedai acum 28 de ani. Consi
der că sînt datele cele mai auten
tice și exacte asupra provenienței 
cuvîntului momîrlan.

din Oltenia.
i italieni însă n-aveau 

știe cum sînt numiți 
din necesitate i-au bo- 
termen popular italian 
care era o poreclă: 

munte, 
îi nu- 
unguri, 
un ter-

„talieni". Bătrlnii 
jieni și astăzi le

noș- 
spun

nume

acum mai 
cu meșterii 
satele

localnicii cu noii 
bine de un secol 
italieni. Locuitorii 
Jiulnii erau numiți de locuitorii 
regiunile vecine „jieni" cum
numiți și astăzi de oierii din toată 
țara. Doar oltenii 1» spun „jieni

veniti 
a fost

din Văii
din

sînt

Marcel PAJURA
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ECHIPELE
(Urmare din pag. 1)

Satisface cerințele acest sistem de 
organizare a echipelor de interven
ții ? Practica dovedește că nu. Do
vadă : reclamațiile ce ne sînt adre
sate în mod deosebit cu privire la 
activitatea unităților I.L.L., faptul că 
nu în toate cazurile cetățenii sînt 
în cunoștință de cauză cui anume 
să se adreseze pentru remedierea 
unor defecțiuni, lipsa de operativi
tate în intervenții și faptul că însuși 
cetățeanul nu este edificat asupra 
unor măsuri pe care singur le poa
te lua, pînă la prezentarea echipei 
de intervenție.

Așa, de exemplu, sînt cazuri cînd 
locatarii cer intervenții altei unități 
decît cea datoare să intervină, de 
unde neînțelegeri, întîrzieri, nemul
țumiri, reclamații. La sectoarele I.L.L. 
nu este organizat un serviciu tele
fonic, iar cetățeanul trebuie să a- 
peleze la fochistul de serviciu de 
la centrala termică.

Radio
SÎMBÂTĂ 25 MAI

PROGRAMUL I:

6,00—8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Unda veselă; 10,00 
Cîntece închinate Republicii; 10,10 
Curs de limba spaniolă (reluare); 
10,30 Emisiune muzicală de Ia Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Inșir-le mărgărite (emisiune pentru 
copii); 12,00 Cîntece de Radu Șer- 
ban și Vasile Veselovski; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,00 Lya Hubic își 
prezintă rolul preferat; 14,15 Călă
torie în istoria civilizației; 14,40 Noi 
înregistrări de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,15 Jocuri 
populare; 15,30 Automobil Club; 
16.00 Radiojurnal. Sport; 16,20 Nou
tăți de muzică ușoară; 16,30 Cores
pondență specială: Cîntecul poena- 
rilor; 16.45 Piese simfonice de com
pozitori romani; 17.15 Memoria pă- 
mîntului românesc; 17,35 Muzică 
populară; 18,00 Buletin de știri; 18,02 
Știință, tehnică, fantezie; 18,20 De 
la operetă la operă; 19,00 Radioga- 
zcta de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 Cronică literară; 20,12 
Cîntece de petrecere și jocuri popu
lare; 20,30 Cîntă Iva Zanicchi șl 
Victor Bunea; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Album de romanțe; 21,25 
Pentru tineri, muzică ușoară de pre
tutindeni; 22,00 Radiojurnal. Sport; 
22,20 Cîntă Sextetul Victoria; 22,30 
Moment poetic; 22,35 Valsul; 23,00 
La balul de sîmbătă seara; 23,40 
Melodii populare; 24,00 Buletin d« 
știri; 0,05—6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

7,00 Jocu-i din bătrîni lăsat; 7,10 
Tot înainte; 7,30 Buletin de știri; 
7,39 Muzică; 7,45 Matineu muzical; 
8,05 Piese alese din fonoteca noas
tră de folclor; 8,30 Buletin de știri; 
9,00 Fragmente din ,,Opera de trei 
parale" de Kurt Weill; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Muzică ușoară; 10,30 
Emisiune muzicală pentru școlari;
10.55 Pagini alese din muzica de es
tradă; 11,30 Concert de muzică popu
lara; 12.00 Buletin de știri; 12,07 
Poemul simfonic ,,Fusul de aur" de 
Antonin Dvorak; 12,30 Muzică din 
operete; 13,00 Pagini vocale și or
chestrale din muzica ușoară; 13,30 
Cîntece și jocuri populare; 14,00 
Radiojurnal; 14,08 Concert de prînz; 
15,00 Cîntece interpretate de Gîgt 
Marga și Frank Sinatra; 15,30 Calei
doscop muzical; Î6,00 Muzică ușoa
ră; 16,15 Melodii populare; 16,30 9 
operă în 30 de minute : ,,Luiza" de 
Charpentier; 17,00 Radiojurnal; 17,15 
Muzică. ușoară; 17,40 Radio-publicl- 
tate; 18,30 Itinerar turistic romanesc; 
18,50 Valsul trandafirilor de Lebar;
18.55 Buletin de știri; 19,00 Cîntec, 
joc și voie bună; 19,30 Odă limblî 
române; 20,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Fi
larmonici; „George Enescu"; 22,30 
Muzică de dans; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Melodii magazin; 24,00 Muzică 
de dans; 0,55—1,00 Buletin dp știri.

DE INTERVENȚII

care este aqra- 
la 8 ani.
de meditație!

la primele măsuri ce se pot 
cazul spargerilor de conducte 
a feri apartamentul de inun-

cunoștința locatarilor, 
anunțuri afișate în casa scări- 
publicate în presă sau la sta- 
de radio-amplificare, cui tre
să se adreseze în cazurile de

CUM INTERVIN

VALEA SLATINIOAREI

tr

și imitații.

Știința Petroșani (volei)

Text și foto : A. DCLA

lume în 600 de cin- 
Mărculescu, V-alentin

în timp ce unii 
de bază, rodați 
părăseau echi- 
institutului.

filetat și 
Roman a

O echipă pe săptămînă:

fost realizate tn 
la sută, respectiv, 
sectoare, planul a 
proporție de 108—

fabricarea scule- 
alczat. Uzina de 
și realizat cîteva 

grătare pentru

i, wolfram,
Noile tipuri de oțel sînt utrli- 
în special la

de
din

Față de cele arătate mai sus con
siderăm că este necesar ca:

+ Sectoarele I.L.L., administrațiile 
de clădiri, să instruiască un număr 
de cetățeni de pe fiecare scară cu 
privire 
lua in 
pentru 
dație.

Să se folosească de către ad
ministrațiile de clădiri mijloace de 
aducerea la 
prin 
lor, 
țiile 
btiie 
defecțiuni, la ce numere de telefoa
ne ale unităților I.C.O., I.R.E.H. sau 
I.L.L. — sau la care centrală termi
că — trebuie să apeleze.

+ La sectoarele I.L.L. și I.R.E.H. 
să se țină evidențe din care să re
zulte cînd, de către cine și în ce 
problemă a cerut intervenția, cind a 
fost înlăturată defecțiunea, respec-

tîndu-se cu strictețe ordinea cerin
țelor.

♦ Problema nr. 1 in cazul apa
riției defecțiunilor este operativita
tea intervenției. Spre acest dezide
rat credem că trebuie să-și îndrepte 
în mod deosebit atenția cele trei 
unități vizate. .

Intre file 
de istorie

(Urmare din pag. 1)

CITE-O ȚÎRÂ,
cite-un pic

în discuțiile legate 
în alimentația 
Jiului cu unele

de 
publică 
aspecte

alimen-

Infracțiuni de vînzare cu lip- 
măsurătoare, diluare de bău-

picătură 
ban cu

știe am cu 
de 
îți 
va

Revenim 
deservirea 
din Valea 
noi.

Pentru unii salariați din 
tația publică, a lucra în comerț în
seamnă neapărat procopseală sau 
ciubuc. Pentru siguranța sa, însă, 
ciubucarul din alimentația publică 
se mulțumește cu cite puțin. El o- 
perează după principiul că 
cu picătură face balta și 
ban averea (dacă ține!).

Dacă ospătarul te
„obraz subțire" te va întîmpina 
la intrare cu mii de temenele, 
va recomanda locul cel mal bun, 
șterge fărămiturile existente șl cele
inexistente, vet primi imediat lista 
de bucate și cele mai confidențiale 
recomandări asupra vechimii produ
selor sau calității vinurilor, tntr-un 
cuvînt vei fi servit prompt, far la 
plecare ți se va spune ou candoa
re : ,,mai poftiți pe la noi I".

Dacă însă ai avut ghinonul să nu 
miști vreodată din urechi, adică să 
nu dai ciubuc, vei aștepta la o masă 
cu bogat decor de resturi culinare, 
din care trebuie să ghicești lista de 
bucate pentru că așa ceva pentru 
tine nu se află, ți se vor recoman
da preparatele cele mai vechi și 
cele mai greu vandabile, Iar la ple
care vei fi privit ca și cînd ai avea 
buzunarele pline de tacîmuri.

Barmanii au metode oarecum mai 
eficace și cu rezultate certe. De ici 
un gram, de ici două, iar de dincolo 
cit se poate și iată că minunea se 
produce și apare un miraculos plus 
care bineînțeles ia drumul buzuna
rului său. Dacă cumva este prins, 
el e curat ca lacrima, doar că a gre
șit și el acolo cu cîteva grame. 
Foarte curios însă, faptul că, nici
odată nu greșește și cu cîteva gra
me în... plus !

Alteori barmanul repetă 
biblică și transformă apa 
mai variate și mai scumpe 
Plătind coniac, vei consuma 
o combinație 
Atunci cînd 
și direct la 
o dispoziție 
de practică,
memoriei, mai ales cînd trebuie să 
dea un fleac de rest de 15—25 bani.

In cursul acestui an Judecătoria 
Petroșani a pronunțat 
să pronunțe, pedepse 
libertate sau amenzi 
față de un număr de 13

pentru 
să Ia 
turl șl vînzare cu suprapreț. Multe 
din aceste cauze au fost judecate cu 
participarea salarlaților din alimen
tația publică, în scopul prevenirii 
unor asemenea fapte.

Cei care nu au tras cuvenitele în
vățăminte din cazurile Holobuț Au
relia, Georgescu Magdalena, Ursu 
Victoria, Ban Ana, Nariță Ioana, 
Dumitru Maria, Radvanshi Aranka, 
Dinu Ion Gheorghe șl celelalte, e 
bine să se gîndească la urinări. A- 
ceasta pentru că pe lîngă executarea 
pedepsei, în conformitate cu dispo
zițiile H.C.M. 463'1960 pierd drep
tul de a mai fi mînuitori de bunuri 
proprietate socialistă, pierd deci 
dreptul de a mal ocupa funcții cu 
gestiune, pentru care s-au pregătit.

Cel mai indicat pentru cei care 
nutresc qînduri de procopseală în 
alimentația publică pe aceste căi, 
este să facă o nouă lectură a Pro
iectului Codului Penal al R.S.R., ca
re pentru o asemenea faptă nu mal 
prevede pedeapsa amenzii ci numai 
aceea a închisorii 
vată : de la 8 luni

E un bun prilej

nea rocii de deasupra capete
lor. J-am văzut In astfel de 
momente pe minerii de la Țe- 
bea. In astfel de momente, la 
lumina lămpii electrice, ai im
presia că cei de atunci au co
bori! In adlncuri să caute co
mori după ce au făcut afară 
cuvenita ordine-, că timpul ca
re a trecut peste ei n-a făcut 
mai mult declt să-i Întărească 
In convingerea că undeva un 
destin nou li așteaptă și că 
pentru a ajunge la el trebuie 
să lupte și să trudească: să-l 
întărească In aonvingerea că 
slnt in miezul acelui destin. 
La lumina lămpilor, toți oa
menii acela au ochii negri. 
Arde tn el o vioiciune deo
sebită. La Ieșirea la ziuă i-am 
revăzut pe mulți dintre ei a- 
dunați tntr-o sală. In fiecare 
zi scriem istorie cu faptele 
noastre și cu trecerea noas
tră prin lume. Ceva — un 
cuvtnt poate — din istoria de 
azi a țării trebuia sd se scrie 
atunci. S-a concluzionai că 
colectivitatea tn conducerea 
treburilor întreprinderii asigu
ră mai multă clarviziune. Pen
tru aceea se aflau In said 
noștințele din adine, ca să 
tărască cine anume sd fie 
care vor asigura in viitor 
blarea și apoi aproape tripla
rea producției minei. Pe masa 
de la care se vorbea, o mină 
pusese flori modeste dar pu
ternic mirositoare, de salclm, 
semn că oamenii aceia dtrjl 
au nevoie de gingășie sau că 
le plac parfumurile tari, care 
îmbată ca succesele.

Poate asta aștepta bă! rinul 
ghid voluntar să spun despre 
oamenii și locurile în care 
istoria umblă din gură fn gu
ră ? Cine știe. Mie mi-a ră
mas Insă în minte chipul ace
lor oameni. Și de cile ori văd 
un fum de mind îmi amintesc 
de ei șl de bătrln.

Horla NEIEGA

minunea 
în cele 
băuturi, 
în fond

cu cea mai banală apă. 
barmanul mai servește 
bar, deși parcă există 
care interzice o astfel 
el suferă de amnezia

sau urmează 
privative de 
corectionale 

foști barmani,

fe-W •• - Z

manSP”>.J., ■.;• ■1J
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Curs de limba engleză — lecțiile 5 și 6 — reluare. 
Tv. pentru specialiști (medicină — reluarea emisiunii 
din 23 mai).
închiderea emisiunii de dimineață.
Pentru cei mici. „Țara mea" (monumente ale naturii). 
Drumuri și popasuri — emisiune turistică.
Buletinul circulației rutiere.
Curs de ■ limba spaniolă.
„Brățara de aur" - - Primii pași ai ultimei promoții. 
Emisiune consacrată tinerilor absolvenți ai școlilor 
profesionale de pe lingă marile întreprinderi industriale. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate.
Actualitatea agricolă.
Studioul muzical. Schubert — „O 
tece". Iși dau concursul: I olanda 
Teodorian și Pompei Hărășteanu. 
Dialog despre cultură. Nestemate 
Reflector.
Film artistic — „Paradisul pierdut". 
Telejurnalul de noapte.

Constituirea 
Comitetului 
de direcție la 
I.C.O. Petroșani

(Urmare din pag. 1)

SPORT
Echipa de volei Știința Petroșani 

a luat ființă în anul 1957. Deși toți 
componenții ei erau studenți la 

| I.M.P., un timp a activat în divizia

A sub denumirea de Utilajul Petro
șani. In 1961, cînd a început să ac
tiveze sub culorile Științei, echipa 
a fost descompletată prin ’ plecarea 
celor cinci jucători de bază (Gorno- 
viceanu, Crivăț, Brandenbung, Vasi- 
llu și Săndulescu). Deci a fost ne
voie de o reîmprospătare de aproa
pe sută la sută. Dar 
veneau, alți jucători 
pe parcursul anilor, 
|>a prin promovarea

In ediția 1967—1968, activînd în- 
tr-o serie foarte dificilă a diviziei 
B, Știința a terminat campionatul 
pe locul 6 din 8 echipe, Ioc ce nu 
reflectă potențialul real nl compo- 
nențflor săi.

Iată în clișeu lotul echipei de 
volei Știința Petroșani: Sus, de la 
siînga la dreapta: Csavlovics Ște
fan, JI electro, Mircea Ion, IV e- 
lectro, Komarniczky Ladislau, III mi
ne, Miiller Jean, IV electro, Ivașcu 
Ion, II mine, Filipaș Ionel, I mine, 
prof. Eronim Ceacu, antrenorul echi
pei. Jos: Bogdan Vasile, electrician, 
Stoica lacob, I mine, Luncan Ale
xandru, IV preparare, Sălăjan Con
stantin, 111 mine, Țvein Gheorghe, 
11 electro, Șchiopii Dumitru, inginer.

asupra realizărilor obținute în pri
mele patru luni și măsurilor de prim 
ordin care se impun în vederea în
deplinirii în continuare a sarcinilor 
de plan.

Cîteva cifre sînt de reținut. Pro
ducția globala și producția diB e- 
fort propriu au 
proporție de 148 
108 la sută. Pe 
fost îndeplinit în 
113 la sută. La prețul de cost s-au 
obținut economii în valoare de 429 
mii led, iar beneficiile au fost în
deplinite în proporție de 100,88 la 
sută. Încasările numerare au depășit 
cu 83 de mii lei suma planificată.

Majoritatea vorbitorilor s-au re
ferit la sarcinile care stau în fața 
comitetului de direcție, a colecti
vului, pentru organizarea producției, 
pentru creșterea rentabilității și de
servirea exemplară a populației. 
Schmidt Martin, șeful secției auto, 
Tolatzi Iosîf, șeful sectorului Petrila 
și alții, au subliniat necesitatea în
tăririi disciplinei, dotării corespun
zătoare a atelierului mecanic, creș
terii capacității garajului, stabilirii 
corespunzătoare a stațiilor de auto
buze pe toate traseele municipiului.

Discuțiile au scos în evidență fap
tul că, de la început, comitetul de 
direcție trebuie să asigure un cadru 
optim muncii colective pentru rezol
varea sarcinilor care stau în fața 
salariaților I.C.O. Petroșani.

Noi tipuri de oțeluri 
inalt aliate

La Uzina de țevi din Roman an 
intrat în producția de serie Î3 mărci 
noi de oțeluri înalt aliate, care au 
proprietăți fizico-chimice deosebite. 
In compoziția acestora intră nichel, 
crom, wolfram, molibden, vanadiu 
etc. 
zate 
lor 
țevi 
tipuri speciale de 
cuptoarele de tratament termic. Pri
mele cantități de oțeluri înalt aliate 
au fost trimise combinatelor side
rurgice din Galati și Hunedoara, U- 
zinei Republica din Capitală și U- 
zinei de sîrmă din Buzău.

(Agerpres)
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1812 — S-a născut Gh. Barîțiii (m. 
1893).

1908 — Se împlinesc 60 de «ini de 
la Inaugurarea portului Constanța.

1908 — A fost induqural la Bucu
rești, Muzeul de istorie naturală 
„Grigore Anlipa" (60 de ani).

1543 — A murit astronomul polo
nez N. Copernic.

1958 — A fost creată agenția de 
presă „United Press International" 
— U.P.I., prin fuzionarea agențiilor 
„United Press* și „International 
News Service".

I9L‘5 — S-a născut scriitorul Mi
hail Șolohov, laureat al Premiului 
Nobel.

Duminică 26 mai

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

8,40 Pentru copii și școlari.
La șase pași de o excursie. 
Filmul serial „Wilhelm Tell". 

10,00 Ora satului.
11.15 Emisiunea pentru militari : 

„De strajă patriei".
11.45 Concert simfonic : Concertul 

orchestrei de cameră a 
radioteleviziunii.

12.30 închiderea emisiunii de di
mineață.

14,00 Telejurnalul de prînz.
14.15 Ziz—Zag — telemagazin du

minical. Transmisiuni spor
tive : Rugbi : România-Ceho- 
slovacia. Fotbal ; Steaua 
— Universitatea Cluj.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Telesport.
20,05 Documente de piatră. Anul 

1848 în Transilvania.
20.30 Soliști de muzică populară 

românească la cererea tele
spectatorilor.

20,50 Grafică muzicală în alb și 
negru : Recital Constantin 
Drăghici.

21,20 Cronica duminicală.
21,25 Film artistic „Fetele din 

piața Spaniei". O producție 
a studiourilor italiene.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Luni 27 mai

17.30 Pentru noi femeile. Emisi
une realizată de Ano Ber- 
tecnu.

18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limbo francezo.
19,00 Alma—Mater. Emisiune pen

tru studenți.
19.30 Telejurnolul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Trepte spre viitor. „Porțile". 

Film realizat de Valentin 
Munteanu și Mircea Gher- 
ghinescu.

20.20 Ce-ați dori să revedeți ?
20,45 Tele—Universitatea. Istoria 

civilizației — geneza omului 
și a culturii.

21.20 Film artistic : „Vulturii zboa
ră devreme". O producție a 
studiourilor iugoslave.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Marți 28 mai

17.30 Pentru cei mici. Ecranul cu 
păpuși : „Pui de om" de 
Victor Eftimiu.

18,00 Tv pentru specialiștii din 
industrie. Automatizarea : 
sisteme pneumatice.

18.30 Curs de limba engleză.

19,00 Tv pentiu școlari : In ciclui 
„Antologie școlorâ“ vo pre
zentăm nuvela lui C. Ne- 
gruzzi - „Alexandru Lăpuș- 
neonu".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteoiologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial : Thierry la 

Fronde.
20,26 Refrene îndrăgite. Muzică 

ușoară românească.
20.45 Scară de teatru : „Școala 

Birfelilor" de R. B. Sheridan.
22.45 Panoramic.
23,00 Telejurnalul de noopte.
23,10 închiderea emisiunii.

Miercuri 29 mai

Emisiuni in . reluare :
10,00 Curs de limba francezo.
11,00 Curs de limbo rusă.
12,00 Tv pentru specialiștii din 

industrie.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineața.
17.30 Pentru școalari : Ex-Terra ’68. 
18,00 Telecronica economică. De

la experiment, la genera
lizare.

18.30 Curs de limba germană.
19,00 Club XX. Emisiune pentru 

tineret. „Tinerețe, îndrăznea
lă, curaj".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.

PROGRÂMOL

TELE

VIZIUNII 

pe 
săptămînă 
viitoare

Publicitate.
20,00 fransfocator. „Apartamen

tul".
20,40 Fotbal : Finala Cupei cam

pionilor europeni Manches
ter United — Benfica Lisa
bona. Transmisiune de la 
Londra.' In pauză : Avan^ 
premieră.

22.30 „Melodii în noapte".
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Joi 30 mai

Emisiuni in reluare :
10,00 Curs de limba germană.
11,00 Curs de limba spaniolă.
12,00 Telecronica economică : De 

la experiment, la generali
zare.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru preșcolari : „Ceata 
lui Pițigoi".

18,00 Tv pentru specialiști. Medi
cină : Aspecte actuale ale 
patologiei neonatale.

18.30 Curs de limba rusă.
19,00 Studioul pionierilor : „Edi

ție specială... la Mamaia".
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic, 

Publicitate.

20,00 Film serial : Vikingii.
20,26 „întrebări la care s-a răs

puns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă".

20,55 Teleglob.
21,15 „Canzone mia" — povestea 

canțonetei napolitane (II).
21.50 Din lirica românească con

temporană.
22.20 Parada vedetelor. The Sha

dows (Anglia).
22,40 Telejurnalul de noopte.
23,00 închiderea emisiunii.

Vineri 31 moi

Emisiuni în reluate :
10,00 Curs de limba engleză.
11,00 Tv pentru specialiști, (ciclul 

medicină). Tema : pueri
cultura neonatalâ.

11.30 închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 Pentru cei mici. ABC — De 
ce ?

18,00 Drumuri și popasuri.
18.20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limbo spaniolă.
19,00 „La porțile cunoașterii" 

— emisiune pentru tineret. 
„Mitul lui Hipocrct".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Actualitatea agricolă.
20.20 Studioul muzical. Cultura

muzicală de-a lungul tim
pului : Niccolo Paganini.

20,40 Dialog despre cultură. Spe
cificul național - condiție 
a universalității în literatură 
și artă — și trăsătura fun
damentală a originalității. 

21,00 Reflecfor.
21.15 Film artistic : „Cazul paro 

dine".
23,02 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

Sin-jbătă 1 iunie

17.30 Pentru cei mici : Lanterne 
magică.

18,00 Stadion — emisiune de ac
tualitate spottivă.

18.30 Mult e duce și frumoasă
— emisiune de limba română. 

19,00 Pentru pionieri și școlari.
Noile aventuri ale echipa
jului Val - Virtej : „Elixirul 
tinereții" (I).

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20,00 „Lumea copiilor".
20.40 Teleencic!cpedio.
21.40 Film serial : Campionii.
22.30 „Intermezzo". Emisiune mu

zical—coregrafică.
23,15 Patodo vedetelor : Rita Pa- 

vone.
23.30 Telejurnolul de noapte.'
23.40 închiderea emisiunii.
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al Franței
de. Miniștri al 
joi pentru a 

dezbate situația din țară ca urmare 
a grevelor. Ministrul informațiilor, 
Georges Gorse, a declarat după șe
dință că președintele republicii, 
Gharles de Gaulle, 'a solicitat tutu
ror miniștrilor părerea asupra situa
ției și măsurilor ce trebuie să fie 
luate, in preajma discursului pe care 
urmează să-l pronunțe vineri gene
ralul de Gaulle, a spus Gorse zia
riștilor, veți înțelege că nu pot să 
răspund la nici o întrebare.

După cum anunță agenția France 
Presse în cursul serii de joi, la Pa
ris tensiunea a crescut. In cartierul 
latin a început o nouă mare mani
festație spontană a studențimii în
soțită de ciocniri între demonstranți 
și polițiști.

PAR1S. — Consiliul 
Franței s-a întrunit

★
LONDRA. — Mișcarea grevistă de

amploare dim Franța începe să fie 
resimțită și în alte state europene. 
Ziarul britanic „The Times" relevă 
în acest sens că în cazul în care 
situația din Franța nu va reveni în 
curînd la normal exportul englez va 
avea puternic de suferit. Va fi peri
clitat nu numai exportul către Fran
ța, care se cifrează la aproximativ 
6 milioane lire pe săptămină, ci va 
fi atins și cel destinat Spaniei, El
veției, R.F.G. și Italiei, în valoare 
de 15 milioane lire pe săptămînă, 
care tranzitează în mare măsură 
prin teritoriul francez. Exportatorii 
englezi au în vedere posibilitatea 
devierii traficului de mărfuri către 
țările susmenționate prin Belgia sau 
utilizarea în mai mare măsură a 
transportului direct maritim. Ziarul 
subliniază însă că aceasta nu cons
tituie o soluție în cazul mărfurilor 
perisabile.

Situația din Haiti
PORT-AU-PRINCE. — 

UPI relatează că guvernul 
menținut în cursul zilei de 
dicțiile de circulație spre 
oraș al țării, Cap Hailien,
produs, o debarcare a unor detașa
mente înarmate cu scopul de a-l 
răsturna de la putere pe președin

Agenția 
haitian a 
joi inter- 
al doilea 
unde s-a

tele acestei țări, Francois Duvaiier, 
Toate șoselele spre Cap Haitien 
sînt blocate, iar zborurile avioane
lor spre această localitate, situată 
pe coasta de nord a țării, au fost 
suspendate.

Potrivit 
a declarat 
gență" în 
barcări și 
dinare'
nale, procedează Ia o cenzură seve
ră a tuturor telegramelor expediate 
în străinătate. Orice telegramă ex
ternă trebuie mai întîi să fie trimi
să la palatul prezidențial înainte 
de a fi transmisă.

SUD : Ac- 
patriotice 

intensificat

Cronica evenimentelor 
internaționale
Convorbirile oficiale 
de la Paris...

IZRAELUL A ACCEPTAT
REZOLUȚIA CONSILI
ULUI DE SECURITATE

TEL AV1V. — Intr-o declarație cu 
privire la poziția guvernului izrae- 
lian față de rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967 
referitoare la rezolvarea situației 
din Orientul Apropiat, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului de Externe 
frraelian a afirmat că țara sa accep
tă această rezoluție în 
păci juste și stabile.

Pe de altă patre, el 
rerea de a se purta 
recte cu fiecare stat arab, sub egida 
trimisului special al O.N.U., pentru 
discutarea poblemelor ridicate în 
rezoluție. După cum se știe, statele 
arabe se opun însă unei asemenea 
cereri, considerînd că în baza re
zoluției Consiliului de Securitate 
este necesar ca trupele izraeliene să 
se retragă fără întîrziere din teri
toriile ocupate.

vederea unei

a repetat ce- 
negocieri di-

INCIDENTE
LA FRONTIERA
DINTRE SUDAN
$1 UGANDA

KHARTUM. -- Primul ministru su
danez, Mohamed Ahmed Mahgoub, a 
continuat consultările cu conducători 
ai forțelor armate în legătură cu ul
timele evenimente legate de con
flictele de la frontiera dintre Sudan 
și Uganda. Mahgoub a informat pe 
președintele Ismail Al Azhari despre 
conflictele care au avut loc recent 
între forțele armate sudaneze și u- 
gandeze la frontiera dintre cele două 
țări. Potrivit agenției Reuter, 
vernul sudanez va trimite, 
într-un viitor apropiat, o 
în Uganda cu misiunea de 
cia în vederea normalizării 
dintre cele două țări.

Agențiile de presă informează că 
în urmă cu cîteva zile la frontiera 
dintre Sudan și Uganda au avut loc 
Incidente soldate cu morți și răniți 
de ambele părți. S-au semnalat pier
deri umane și materiale în rîndurile 
populației.

gu- 
probabil 

delegație 
a nego- 
relațiilor

ECUADOR
(Urmare din pag II 

șului. (Aceste condiții se aseamănă 
cu acelea existente la periferia mul
tor orașe din țările Americii La
tine).

Ecuadorul ocupă o suprafață de 
270 700 kmp și are o populație de 
pirca 5,5 milioane de locuitori.

Păinintul și putinele întreprinderi 
se află în mîinile unui mic număr 
de bogătași. Dar milioanele de e- 
cuadorieni, dintre care mai mult de 
jumătate sînt indieni, trăiesc cum nu 
se poate mal rău. Vreo zece familii 
puternice, din care provin activiștii 
politici ai tării, posedă mari lati
fundii și ele au reușit să împiedice 
realizarea unei adevărate reforme a- 
grare. Junta militară, nu numai că 
nu a desființat latifundiile, dar se 
străduiește să le transforme în în

Acțiunile ofensive ale patrioților
agenției, Duvalier, care 
miercuri „starea de ur- 

țară în urma acestei de- 
a primit „puteri extraor-

din partea Adunării Națio-

VIETNAMUL DE 
tivitatea forțelor 
sud-vietnameze 
considerabil în 
Ele întreprind 
ve în cea mai 
țării.

s-a
ultimele zile, 

acțiuni ofensi- 
mare parte a

IN CLIȘEU: In timpul unul 
recent atac lansat de forțele 
patriotice sud-vietnameze.

Plenara €. €.
Slovaciaal P.C. din

BRATISLAVA. — La Bratislava 
s-a deschis miercuri plenara Comi
tetului Central al P.C. din Slovacia. 
Plenara dezbate raportul cu privire 
la situația politică actuală și 
iectul programului de acțiune 
P.C. din Slovacia. Raportul la 
mul punct al ordinei de zi a
prezentat de Vasil Bilak, membru al 
Prezidiului G.G. al P.C.C., prim-se- 
cretar al C.C. al P.G. din

pro- 
al 

pri- 
fost

Slovacia. Caracterizînd în mod pozi
tiv dezvoltarea țării în prezent, Va
sil Bilak s-a referit și la existenta 
unor aspecte negative ale procesu
lui în curs. EI a subliniat că aten
ția întregului partid, în perioada t- 
mediat următoare, trebuie să fie con
centrată asupra realizării programu
lui de acțiune a P. C. din Ceho
slovacia.

A

începerea convorbirilor 
nigeriano-biaîreze

citind surse 
delegații, re- 
convorbirilor 
probleme le-

KAMPALA. — Joi dimineața au 
început La Kampala sub auspiciile 
președintelui Ugandei, Milton Obote, 
și ale lui Arnold Smith, secretar ge
neral al Commonwealthului, convor
birile nigeriano-biafreze consacrate 
încetării ostilităților din Nigeria și 
încheierii unui acord în vederea e- 
liminării conflictului militar și sta
bilirii păcii. La deschiderea convor
birilor, Milton Obote a rostit o cu- 
vîntare după care cele două delega
ții își vor continua activitatea cu 
ușiie închise.

Agențiile de presă, 
apropiate celor două 
latează că pe agenda 
figurează, între altele,
gate de alegerea președintelui, po
sibilitatea admiterii de observatori, 
condițiile încetării ostilităților, pre
cum și cele privitoare la realizarea 
unui acord definitiv între părțile în 
conflict. Reprezentanții celor două 
guverne, relatează agenția Reuter, 
se mențin în principiu pe pozițiile 
enunțate anterior: guvernul federal 
consideră esențială renunțarea de că
tre lideri biafrezi la actul procla
mării independenței provinciei orien
tale și acceptarea noului sistem de 
organizare teritorial-administrativă a 
Nigeriei, în timp ce Odumekwu O- 
jukwu apreciază că independența 
Biafrei nu este negociabilă. Pe de

sud-vietnamezi
SAIGON — Continuindu-și seria 

acțiunilor ofensive asupra bazelor 
militare americane și pozițiilor tru
pelor americano-saigoneze, în cur
sul dimineții de joi patrioții sud- 
vietnamezi au atacat cu foc de 
mortiere unitățile saigoneze care 
apără podul „Y", situat la peri
feriile capitalei sud-vietnameze. La 
sud de podul „Y", patrioții au lovit 
cu obuze de mortiere postul de

—•—
Centru
meteorologic
com
automatizat

se tin lanț
poliție Tran Van Chau și au rănit 
mai mulți polițiști saigonezi. Can 
Tho, cel mai mare oraș din Delta 
Mekong, a fost, în cursul aceleiași 
zile, ținta unui atac cu mortiere 
declanșat de unități ale F.N.E. Alte 
atacuri de artilerie au fost efec
tuate asupra pozițiilor americano- 
saigoneze de la Thuong Duc, in 
apropierea marii baze americane 
de la Da Nang și asupra aerodro
mului de la Chu Lai, situat la 80 
kilometri sud de Da Nang. însem
nate distrugeri materiale au fost 
cauzate aeroportului de la Chu Lai 
și instalațiilor bazei militare de la 
Tay Ninh, unde este dislocată 
prima brigadă americană de infan
terie. Un important atac al patri- 
oțllor sud-vietnamezi a fost sem
nalat
vest de Saigon. In ajutorul trupelor 
americane de aici au fost trimise 
elicoptere.

dintre reprezentanții R.D. Viet
nam și S.U.A au căpătat deja un 
anumit stagiu. Dificultatea esen
țială pe care o intîmpină aceste 
convorbiri rezidă în încercarea per
sistentă a reprezentantului S.U.A. 
de a eluda subiectul unic și clar 
definit al acestor convorbiri pre
liminare : determinarea încetării 
bombardamentelor și a tuturor ac
telor de război americane împo
triva R.D. Vietnam. Negociatorii 
americani au adus la masa con
vorbirilor tot felul de probleme re
lative la conflictul vietnamez, dar 
s-au abținut în chip straniu de la 
abordarea efectivă a problemei 
încetării necondiționate a bombar
damentelor și actelor de război. 
Dimpotrivă, ei au readus în dis
cuție cunoscutul argument ameri
can al „reciprocității", pe care re
prezentantul R.D. Vietnam l-a res
pins categoric și pe drept cuvînt. 
Pentru R.D. Vietnam nu se pune, 
evident, chestiunea de a oferi 
„ceva" forțelor agresoare pentru 
încetarea acțiunilor lor împoriva 
Vietnamului de nord. Convorbirile, 
pe care nimeni nu le consideră 
ușoare și de scurtă durată, se află 
totuși într-o desfășurare activă.

rite de majoritatea grupărilor 
dreapta mai mici. Desigur, coaliția 
de centru-stînga se va putea, strict 
aritmetic vorbind, reconstitui in 
noul parlament, unde creștin-demo- 
crații, socialiștii unificați și republi
canii dețin peste 55 la sută din 
mandate. Dar nu este exclus ca 
pierderile masive înregistrate de 
Partidul socialist unificat, consi
derat a fi principalul învins în aces
te alegeri, să determine o recru
descență a disensiunilor din interi
orul partidului cu privire la opor
tunitatea participării la coaliția de 
centru-stînga. Aceste disensiuni au 
fost virulente cu cîțiva ani în urmă 
și reanimarea lor ar putea crea 
dificultăți în calea reluării coaliției.

Agitația socială 
din Franța...

de

la numai 58 kilometri nord-

Alegerile generale 
din Italia...

altă parte, după părerea liderilor 
biafrezi, noul sistem de organizare 
teritorial-administrativă, preconizînd 
împărțirea provinciei orientale în trei 
state federale, îngustează teritoriul 
locuit de tribul Ibo.

După părerea unor observatori 
politici dintr-o serie de capitale a- 
fricane, condițiile politice și milita
re în care se desfășoară convorbi
rile de la Kampala oferă puține șan
se de reușită a acestora în ciuda 
declarațiilor celor două delegații că 
sînt hotărîte să depună eforturi în 
vederea sistării operațiunilor milita
re și realizării unui acord echitabil 
pentru părțile în conflict.

MOSCOVA. — La Minsk a început 
construcția unul centru meteorolo
gic complet a'utomatizat. Pe întreg 
teritoriul R.S.S. Bieloruse se ampla
sează stații meteorologice automate, 
care vor transmite prin radio da
tele referitoare la starea timpului 
spre centrul din Minsk. Aici ele vor 
fi prelucrate de mașini electronice 
de calcul. Aceleași mașini vor pre
lucra și datele transmise de sateliți 
meteorologici, de nave și de avioa
ne aflate în diverse zone ale Pă- 
mîntului. După prelucrare, mașinile 
electronice de calcul vor transmite 
rezultatele la centrul din Moscova, 
întregul sistem meteorologic auto
mat va intra în funcțiune în anul 
1971 și va ți prototipul centrelor 
meteorologice care vor fi create pe 
întregul teritoriu al U.R.S.S.

au permis evidențierea unor im
portante mutații în sinul corpului 
electoral. Progresul continuu al 
forțelor de stînga, consolidat cu 
prilejul fiecărei consultări electo
rale de după război, devine un fac
tor esențial al vieții politice itali
ene. Obținînd sufragiile a aproape 
o treime din totalul celor peste 
30 milioane de alegători italieni, 
Partidul comunist și Partidul Soci
alist aî unității Proletare se dove
desc a fi nu numai principala for
ță de opoziție din Italia, dar și 
baza unei alternative autentice la 
actuala coaliție de centru-stînga. 
Este adevărat că alegerile au mar
cat și o creștere remarcabilă a 
popularității partidului democrat — 
creștin pe seama pierderilor sufe-

a crescut constant in amploare 
în decursul ultimelor zile. Mai întîi 
au fost mișcările studențești pen
tru o reformă a învățămintului. 
Treptat, o amplă acțiune revendi
cativă a cuprins industria și servi
ciile publice, paralizînd în bună 
măsură viața economică și conco
mitent. sau în consecință și alte 
sectoare de activitate. Mișcarea 
grevistă reflectă neîndoielnic sen
timentul de insatisfacție și dorința 
de înnoire prezente în păturile 
societății franceze. Dar, în general, 
revendicările greviștilor vizează 
chestiuni concrete de ordin lâcal și 
diferă, prin urmare, de la o între
prindere la alta. Nu este vorba 
deci — cel puțin deocamdată — de 
o acțiune în favoarea uneia sau 
mai multor revendicări generale, 
trăsătura de unire a întregii miș
cări constituind-o dorința de re
înnoire. Nu este mai 
rat, însă că această 
repercusiuni pe plan 
formațiunile opoziției 
sificot activitatea, far
cenzură împotriva politicii econo
mice și sociale a guvernului, pre
zentată în Adunarea națională de 
Federația 
cialiste și
Francez, 
pidou la

puțin adevă- 
mișcare are 

politic. Toate 
și-au inten- 

moțiunea de

Stîngii Democrate și So- 
de Partidul Comunist 
a pus cabinetul Pom- 

o serioasă încercare.

N. RATEȘ

TAT EA PE C

CU CONDIȚIA 
SĂ AIBĂ BANI aii

Acord în domeniul dezvoltării 
semnat de cinci țări latino-americane

LA PAZ - Cei cinci miniștri de 
externe din țările latino-americane 
care s-au întrunit într-o conferință 
la Santa Cruz (Bolivia) au semnat 
un acord preliminar cu privire la 
cooperarea dintre țările lor în do
meniul dezvoltării. Este vorba de 
miniștrii Argentinei, Boliviei, Bra
ziliei, Uruguayului și Paraguay-ului. 
Ratificarea acestui acord se va

luni de la 
instrumen- 
depuse în 
va fi sta-

cartierul general al orga- 
create de cele cinci țări, 
prevede, între altele, ela- 
unui studiu privind navi-

face în termen de șase 
data încheierii sale, iar 
tele de ratificare vor fi 
capitala Braziliei, unde 
bilit și 
nizației 
Acordul 
borarea
gația pe patru importante fluvii din 
aceste țări respectiv fluviile Para
guay, Parana, Uruguay și Plata, 
precum și crearea unui sistem de 
legături rutiere și de comunicații 
în zona respectivă. Se prevede, de 
asemenea, efectuarea unor studii 
în vederea modernizării porturilor 
Buenos Aires și Montevideo.

— •-----

MIAMI. — Un tiiidi m vîrstă de 
15 ani, Ernest Grissom, elev al șco
lii de arte grafice din Miami (statul 
Florida), a fost chemat în fața Con
siliului profesorilor pentru încălca
rea disciplinei școlare. Pentru a se 
„apăra" de observațiile profesorilor, 
Grissom a scos din buzunar un pis
tol, a tras asupra celor prezenți, ră
nind pe unul dintre profesori, după 
care a fugit. Pe unul din coridoarele 
școlii a întîlnit un elev, care, în- 
cercînd să-l oprească, a fost și el 
rănit grav. Atît profesorul, Norward 
Dean, cît și elevul se află într-o 
stare critică la un spital din Miami 
După cum se vede, în S.U.A. și un 
elev își poate procura cu ușurință 
un pistol adevărat, cu condiția 
aibă bani.

Incidentele 
din universitățile americane continuă

NEW YORK. — In mai multe u- 
niversități din S.U.A. au continuat 
miercuri Incidentele dintre studenți 
și poliție. La Universitatea Coluin- 

abia din New York, unde poliția

Elicopter explodat
în zbor

NEW YORK. — Un elicopter 
merican cu 23 de persoane la bord 
s-a prăbușit miercuri seara în a- 
propiere de Paramount (California). 
Elicopterul a explodat în zbor, iar 
persoanele aflate la bord — un grup 
de turiști și trei membri ai echipa
jului — și-au pierdut viața. Elicop
terul zbura la o altitudine 
metri.

a-

operat 131 de arestări, iar inciden
tele s-au soldat cu 62 de răniți, 
rectorul a hotărît suspendarea cursu
rilor.

i
Noile grefe 

de inimi
Houston

sînt reușite

treprinderi agricole capitaliste. Re
forma agrară poartă marca ,,made 
în S.U.A.", căci a fost impusă de 
imperialismul american.

Clasa muncitoare industrială din 
Ecuador nu este prea numeroasă. 
Din 220 000 de angajați, doar 80 000 
lucrează în industrie.

Ecuadorul se situează pe primul 
loc în lume în ce privește produc
ția de banane, 60 la sută din aceasta 
ajunge însă peste hotare (fiind prin
cipalul articol de export), și doar 
o zecime este consumată în tară.

Țara trece în prezent printr-o pe
rioadă de instabilitate politică. Par
tidele politice tradiționale își pierd 
pozițiile. Fostul partid socialist s-a 
scindat în două: o aripă a format 
majoritatea orientării de centru, iar 
cealaltă înclină spre poziții da 
stînga.

După căderea dictaturii, în tară a 
luat amploare mișcarea democrată; 
o mare parte dintre intelectuali an 
vederi de stînga.

In alianță cu mișcarea democrată 
și cu toți oamenii cu vederi înain
tate, comuniștii folosesc orice po
sibilitate de luptă pentru libertatea 
patriei lor, împotriva predominării 
monopolurilor americane. La ultimele 
alegeri municipale (din 1966), pentru 
candidatii comuniști au votat 14 000 
de persoane. Recent, acest partid a 
adresat un apel populației tării în 
care cheamă la crearea unei largi 
coaliții a tuturor forțelor patriotice 
și democratice și totodată să voteze 
în cadrul alegerilor generale de la 
2 iunie pentru candidatii partidului 
Uniunea popular-democrată.

0 nouă coloană 
de participant! 
la „Marșul săracilor 
a sosit la Washington

WASHINGTON. — O nouă coloa
nă a participanților la „Marșul să
racilor" din S.U.A. a sosit miercuri, 
în capitala americană. înainte de a 
se instala în „Orașul speranțelor", 
construit simbolic în parcul memo
rial Lincoln de pe malurile Potoma- 
cului, cei- peste 350 de demonstranți 
au participat Ia 
niormîntui fostului 
Kennedy. Cei mai 
ticipanți sînt negri
lui Mississippi și mici fermieri din 
statul Alabama.

o procesiune ia 
președinte John 

mulți dintre par- 
din delta fluviu-

cel mai bine.

de 457

primele rîndtiri ale demonstranților se află so-

S.U.A. : „Marșul 
drepturi civile și o 
albe.

IN CLIȘEU : In.
ția victimei asasinatului de la Memphis — dna. Luther King.

săracilor" — impunătoare manifestație pentru 
viată așezată pe temeiuri egale cu ile populației

— Starea sănă- 
John Fierro, care 
supus unei opc-

HOUSTON, 
tăia lui Luis 
marți a lost 
rafii de transplantare a inimii,
este excelentă. au declarat 
medicii de la spitalul St. Luke 
din Houston. La numai 24 de 
ore de la operație, Fierro a 
primit vizita sofiei și fiicei 
sale. El a băut chiar și un 
pahar de citronadă. In pieptul 
lui Fierro, care suferea de mai 
multă vreme de deficientă co
ronariană și de anevrlsm ven
tricular, bate acum normal i- 
nima unui tînăr de 17 ani. 
decedat in urma unei hemora
gii cerebrale. Fierro este cel 
de-al patrulea pacient operat 
la acest spital și cel de-al 
15-lea in lume. Dr. Cooley, șe
ful echipei de chirurgi care 
a efectuat operafia, a decla
rat că dintre toți pacienții săi 
de pînă acum Fierro s-a com
portat

buletin medical al ace- 
spital care se referă la 

sănătății pacientului
Thomas, căruia la 3

iu iași 
starea 
Claire 
mai i-a fost grefată inima, a- 
rată că acesta face plimbări 
prin cameră și a trecui la a- 
limentafin normală.
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