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Necazurile mari ale 
o noi colectiv mic !

Joi s-au reluat 

in ședință plenară
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Lucrările de deschidere a 
noii mine Bărbătenii se în
scriu în acțiunea de punere 
în valoare a noi potente in
dustriale, adaugă încă o 
stea pe llrmamentul capaci
tăților extractive ale bazi
nului nostru carbonifer.

Noua mină, așezată pe va
lea pîrîului Mierleasa în 
sus, la poalele unora din 
ultimele ramificații sudice 
ale masivului Retezat, își 
anunță deocamdată o pre
zentă ttravă: cîteva con
strucții industriale (mai mult 
provizorii) la suprafață, un 
început de șantier' al 
T.C.M.M. și două guri de 
galerie care pătrund spre 
s t r ăf-undu rile p ă mi n t u l ui.
Primii pași at noii mine! 
Sint însă pași care vestesc 
de acum puternica dezvoltare 
viitoare, marile bătălii din 
subteran pentru smulgerea 
neprețuite! bogății — căr
bunele.

Două galerii ! Plasate pe 
orizonturi diferite, ele ur
mează să străpungă mărun
taiele pămîntului, răzbătând 
pînă în cîmpul minier al Lu- 
peniului pentru a face legă
tura între cele două exploa
tări : de aceea, și dinspre 
Lupeni vin în înlîmpinare 
două galerii -isemănătc.are

Apoi/ urmează executarea 
lucrărilor miniere între cele 
două orizonturi' și întreaga 
gamă de pregătiri pentru 
punerea în valoare, prin ex
ploatare cu abataje, a zăcă- 
mîntului de cărbune.

Iată deci, cum ceie două 
modeste galerii cu profil 
simplu, armate metalic, con
diționează direct întregul 
ansamblu de pregătiri pen
tru exploatarea straielor de 
cărbune — de realizarea sau 
nerealizarea în timp util a 
acestor două galerii, legături 
cu I.upeniuL depinzând ne
mijlocit întreaga dare in 
exploatare, la termenele pre
văzute în proiecte, a noii 
mine Bărbăfeni I

Importanța deosebită a a- 
cestor lucrări ar trebui să 
ducă la execuția lor de ur
gentă, să se acorde o ma
ximă atenție față de ele So
cotite ca simple galerii, ele 

«s>

înaintează însă într-un ritm 
nesatisfăcător, mai ales fi
nind- cont că lucrările de 
deschidere a minei Bărbăle- 
ni cunosc deja o întîrziere 
apreciabilă față de sarcinile 
trasate !

...Galeria direcțională de 
pe orizontul 715. Aici lu
crează brigada de înaintări 
a lui Szilagyi Alexandru. O 
brigadă bună, dornică- de 
realizări mari : randamentul 
ei, nu ar face însă cinste 
nici unui... melc I

— Piatra este grozav de 
tare, galeria înaintînd prin 
roci cristaline care opun o 
rezistență deosebită — spun 
cu amărăciune șeful de 
schimb Bercea Octavian și 
maistrul miner Cîrciumaru 
Mihai. Pentru perforarea 
unei găuri de 2 m adîncime,

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

De ce ?
Printre alte mostre ce ni le oferă viata coti

diană, avem parte și de unele produse ale na
turii sau muncii care își ocupă locul meritai iti 
raport cu preferințele și exigentele oamenilor.

De pildă am observat că restaurantul „Mine
rul" din Petroșani e mul! mai căutat decit 
„fratele" său mai mic din Lupeni. De ce ? Pen
tru că fată de berea caldă ce-o oferă acesta 
din urmă, celălalt oferă consumatorilor bere la 
gheată la orice oră. Pentru că plătind același 
preț pentru berea străină, nu o bei direct din 
cutia de carton ci din frapierele pline de ghea
tă. Simplu - ca bună ziua. Dar și întrebarea ur
mătoare e simplă : De ce metoda sau mai bine

Jurnal 
«slt&seSin

zis gheafa nu e răspîndită în toată Valea ? Sau 
e chiar așa caniculă că se topește pe traseu ?

Sau alt caz : n-am nici o îndoială că orice 
consumator preferă grătarul de la crama „Odo- 
beșli". De ce ? Pur și simplu pentru că e mai 
gustos, mai... grătar, decîl cel oferit să zicem 
de restaurantul „Cina". Și atunci mă întreb: 
de ce o reletă mai bună, un mod superior de 
preparare nu sînt aplicate pretutindeni? De. ce 
alifia oameni, pentru aceiași bani, sint puși 
in situația să consume un simulacru de grătar?

Hai să vorbim și despre pîine. Rar om care 
să nu laude plinea fabricată la Lupeni. Bine 
coaptă și cu un gust unanim apreciat, se caută 
de toți cei care trec pe aici. Pină aici e foarte 
bine. De ce însă metoda, meșteșugul, aș zice 
arta brutarilor din Lupeni nu se difuzează în 
toate amănuntele §i ca o experiență rodnică, 
de mul! verificată ? De ce?

Sint întrebări și întrebări, dar sînt și sugestii 
care s-ar putea extinde și în domeniile urba
nismului, construcțiilor, artizanatului ele. Speci
ficul produselor locale este, metaforic vorbind, 
cartea de vizită a unui oraș, a unui local. Ca 
'ilare rezultatul muncii și fanteziei celor care 
ajută la dezvoltarea specificului trebuie să con
tribuie din plin la satisfacerea celor mai va
riate și complexe cerințe ale vieții de fiecare 
zi cit și la dezvoltarea și rafinarea bunului 
gust.

Nicu POPA

Decada q doua
si speranțele 
ultimei decade

Am intrat în ultima decadă a tri
mestrului II. îndeplinirea planului 
de. producție pe luna iunie va în
tregi realizările de pînă acum. Dar 
aceste realizări, vor fi din nou ho- 
tărîte de eforturile ultimelor zile. 
Rămînerea în urmă pe C.C.V.J. după 
două decade este de 6 718 tone care 
trebuie recuperate în ultima deca
dă, în zilele -are au mai rămas pînă 
la sfîrșitui lunii.

Pe exploatări situația realizării 
pianului are aspecte diferite, șl a- 
nume :

Exploatarea Lupeni nu-și dezminte 
primul loc pe care-1 deține și ca 
urmare zestrea din prima decadă a 
crescut la 2 718 tone. Aici își spune 
cu competentă cuvîntiui organizarea 
superioară a lucrului, perseverenta 
în aplicarea și urmărirea celor mat 
eficace măsuri menite să asigure 
realizarea ritmică a producției.

Minerii aninoseni au făcut o în
torsătură de 180 de grade, reușind 
să recupereze minusul și să produ
că în plus 182 tone. Aici ritmicita
tea realizărilor la sectoarele I, II și 
IV ar elimina realizarea în salturi 
a planului. Exemplul sectorului III 
este convingător în acest sens.

Mina Petrila s-a străduit și a reu
șit să „ treacă de la minus, la plus 
684 tone. Se cere însă mai multă 
preocupare față de sectorul V, care 
apare din nou cu planul rieîndepli- 
nit.

(Continuare în pag. a 3-a)

Joi dimineața au.' fost reluate în ședință ple
nară lucrările sesiunii a X-a a celei de a V-a 
legislaturi a Marii Adunări Naționale.

Alături de deputați, la lucrările sesiunii parti
cipă numeroși invitați — activiști de partid și 
de stat, conducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, oameni de știință, artă 
și cultură.

Asistă șefi ai misiunilor diplomatice acreditați 
în România, ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

La sosirea în sală, deputății și invitații au în- 
tîmpinat cu vii și îndelungi aplauze pe conducă
torii partidului și statului nostru.

In loja din dreapta incintei au luat loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu-Miztl, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Gheorghe Rădulescu, Vasile Vîlcu.

In loja din stînga au luat loc 'membrii Consi
liului de Stat.

Lucrările ședinței au fost deschise de președin
tele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan. 
Voitec.

înainte de începerea lucrărilor, deputății și in
vitații au păstrat un moment de reculegere în 
memoria deputatului Traian Murariu, care a în
cetat din viață în timpul ce s-a scurs de .Ia ul
tima ședință plenară a actualei sesiuni.

Președintele Marii Adunări Naționale a anun
țat că Biroul Marii Adunări Naționale a primit 
din partea Consiliului de Minister noi proiecte 
de legi, pe care le propune a fii incluse în or
dinea de zi a sesiunii.

Marea Adunare Națională a adoptat, cu com
pletările făcute, următoarea ordine de zi :

1. Proiectul Codului penal al Republicii Socia
liste România.

2. Proiectul de lege privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Băncii române de comerț 
exterior.

3. Proiectul de lege pentru reglementarea 
unor condiții de remunerare a salariaților care 
îndeplinesc funcții de conducere tehnico-admi- 
nistrative și de specialitate.

4. Proiectul de lege privind controlul prove
nienței unor bunuri ale persoanelor fizice, ne- 
dobîndite în mod licit.

5. Proiectul de lege cu privire la regimul ju
ridic al terenurilor fără construcții din perime
trul construibil al municipiilor și orașelor.

fi Proiectul de lege pentru completarea art. 
10 al Legii nr. 2 din 1968 privind organizarea 
administrația a teritoriului Republicii Socia
liste România.

7. Proiectele de legi pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a Marii Adunări Na
ționale.

(Continuare în pag. a 3-a)

in plenul sesiunii de 
examene la I. M. P.

TREPTE

Amfiteatrele: spațiu pentru zboruri cutezătoare, ferestre larg 
deschise spre orizonturi fecunde !

Amfiteatrele: treptele lor cioplite în marmura luminii sînt 
treptele noastre spre viitor.

Sub bolțile lor gîndurile prind rezonanțe ample și năzuin
țele certitudinea împlinirilor.

In acest cadru, ecourile recentelor hotăriri privind perfecțio
narea Școlii românești au căpătat o consistență tulburătoare, pre- 
lungindu-se cu vuiet viu în inimile și conștiințele tinere. Pregă
tirea generațiilor noi pentru universul de mîine implică respon
sabilitate. înțelegere, dăruire. Partidul o cere. Și noi trebuie să 
răspundem.

14 iunie... Sî-nțem în planul sesiu
nii de exanrane. Pereții coridoare
lor Institutului de mine reverbe
rează amestecul confuz de voci, 
unele mai îmgrijorate, altele mai 
calme, toate însă aflate în puterea 
semnului de întrebare pe care-1 ri
dică întotdeauna examenele...

Bilanțul la zi : din 1965 de pre
zențe, promovările reprezintă ■ un 
procentaj de 78,5. Un procentaj 
bun, dar perfectibil. Nu prin dimi
nuarea exigenței examinatorilor, oi 
prin intensificarea studiului, prin 
sporirea ambiției studenților de a 
răspunde cât mai bine la confruntă
rile iminente.

★

Amfiteatrul A4. Examen Ia disci
plina Geodezie susținut de grupa 
1503 a anului IV mine, secția topo
grafie. Cei 18 studenți prezentați 
pînă în momentul intervenției noas
tre au promovat, jumătate dintre ei, 
cu medii peste 7. Remarcăm succe

sele studentelor Drucher Beatrice și 
Ghimpău Ana.

— Au șanse mari să promoveze 
toți — ține să precizeze examinato
rul, prof. ing. Bonea Ioan. Am reu
șit, într-o oarecare măsură, să-l 
cunosc. Obișnuiesc, Ia sfîrșitui fie
cărei prelegeri, să rezerv cîteva mi
nute inițierii unor colocvii ad-hoc, 
în urma cărora mă conving de a- 
dîncimea de pătrundere a studenți
lor în esența fenomenelor, de as
pectele ' interpretării acestora, de 
integrarea logică a formulelor în 
contextul problematicii expuse. De 
aici deduc și laturile care trebuie 
perfecționate în predare. Și apoi, în 
acest mod, mențin studenții într-o 
stare de permanentă concentrare și, 
ceea ce este mai Important, ajung 
șă-i cunsoc cît de cit, să-ml dau 
seama de capacitatea fiecăruia de a

Ing. Traian MULLER 
asistent I.M.P.

(Continuare In pag a 3-a)

u". Ioc cunoscut, 
minerilor din Lupeni

familiar
— cen

trul orașului. Acesta și-a 
schimbat mult înfățișarea in 
ultimul timp. Cel mai impună 
tor edificiu, Palatul cultural 
„Minerul" a fost renovat. De 
asemenea, au fost lărgite tro
tuarele, aleile de flori s-au 
înmulțit. Iar scuarul din piața 
„6 August" cu trandafirii săi 
incintă ochii trecătorilor.

A început 
adîncirea 
puțului nr. 1 
Piscu

Pentru deschiderea în 
cime a straielor din zona 
toarelor III 
ninoâsa au 
de adînclre 
Piscu.

Adîncirea 
orizonturile 
se încadrează în pl 
perspectivă al minei,
pul menținerii unui coeficient 
optim între rezervele deschise, 
pregătite și cele în exploatare.

Pregătiri pentru noul an școlar
In vederea începerii în 

bune condițiuni a noului a.n 
școlar 1968—1969, la Lu
peni se efectuează în majo
ritatea școlilor reparații ca
pitale și curente.

Consiliul popular ai orașu
lui Lupeni a alocat în acest 
scop fondurile necesare, în 
sumă de 410 000 lei, care 
au fost repartizate la toate 
școlile din localitate.

La Școala generală nr. 3 
echipa condusă de zugravul 
Neag I. a terminal reparați

ile la două etaje, iar prin 
ritmul în care lucrează pre
zintă garanția că pînă la 1 
Iulie reparațiile în întreaga 
școală vor fi terminate.

Lucrările de reparații ca
pitale — tencuieli exterioa
re, repararea acoperișului -- 
au început și la Școala ge
nerală nr. 2.

Concomitent cu reparațiile 
curente la clădiri, cadrele 
didactice planificate pentru 
activități școlare, au început 
repunerea în bună stare a

materialului didactic, aranja
rea lui pe discipline.

Conducerile școlilor ma
nifestă,. de asemenea, preo
cupare pentru repararea mo
bilierului și aprovizionarea 
cu combustibil.

Aceste pregătiri vor asi
gura condițiile pentru înce
perea în bune condițiuni a 
noului ah școlar.

înv. Emil TETILEANU
Lupeni

I
A

In 
laboratorul 
de aeraj 
ai S.C.S.M.

In laboratorul de aeraj al 
Stației de cercetări în dome
niul securității miniere, se fac 
ample investigații pentru de- I terminarea caracteristicilor op
time de funcționare a ventila
toarelor miniere, a capacității 
lor anttgrizuto.ase, pentru a 
corespunde cerințelor de ac
tivitate în subteran.

In clișeu : Aspect din tim
pul efectuării unor măsurători 
în laboratorul de aeraj al 
S.C.S.M.

adîn- 
sec- 

și IV, la mina A- 
început lucrările 

a pulului nr. 1

între
rar ea 

de

Medalion 
literar

după-amtază;
bibliotecii Casei de 
a sindicatelor din Petro- 
a fost expusă o confe- 
— medalion despre: viața

în
GUI

a 75
lui

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura aerului a fost de plus t4 

grade la Petroșani și plus 1.3 grade la Paring. (In cursul 
nopții s-au înregistrat valori de plus 13 grade și, respectiv, 
plus 9 grade). Ieri maximele au fost la Petroșani de plus 
24 de grade, iar la Paring de plus 18 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vreme insta
bilă. Posibilități de averse însoțite de descărcări electrice.

Mocuriic mondiale dc unt 
ating nn „nivel 
îngrijorător

Stocurile mondiale de unt au atins 
la sfîrșitui anului 1967 „nivelul în
grijorător" de 450 000 tone, respec
tiv cu 100 000 tone mai mult decît 
în anul precedent, s-a semnalat în 
articolul „Economie și statistică a- 
gricolă", publicat 
de F.A.O. La ora 
actuală, 200 000 to
ne pot fi conside
rate ca excedenta
re, apreciază ex- 
perții, iar pentru 
anul 1968 se pre

vede r producție crescută și o con
tinuare a tendinței actuale de de
pășire „sensibilă" a debușeelor. Nu
mai Franța a produs 33 800 tone din 
sporul de 46 700 tone al țărilor Co
munității economice europene. In a- 
ceste țări se află la ora actuală a-

Din
11 TMIE K 6EIEIE

pr.oa.pe jumătate din totalul rezer
velor mondiale. Creșterea producției 
pe anul 1967 a fost de 4 la sută în 
raport cu anul precedent, ceea ce 
reprezintă cea mai mare creștere în
registrată din 1961.

Producția fran
ceză de unt pe a- 
n-ul 1967 a . fost a- 
preoiată la 530 000 
tone, fată de 492000 
tone în 1966.ORepublica Federa
lă a Germaniei a 

produs 515 000 tone, față de 500 700 
în 1966, iar Italia — 69 000, față de 
68 600 tone în 1966. Doar Olanda, 
oare a redus de la sine putere pro
ducția de unt în favoarea cele.i de

(Continuare în pag. a 4-a)
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Mieii uri 
sala 
tură 
șan.i, 
rtnță
și activitatea scriitorului 
Marin Sadoveanu.

închinată aniversării 
de ani de la nașterea
I. M. Sadoveanu — figură 
marcantă a literaturii române 
contemporane — expunerea a 
prezentat auditoriului princi
palele aspecte ale activității 
de poet, cronicar dramatic și 
scriitor, desfășurate de auto
rul „Sfîrșiiului de veac în 
București". Expunerea s-a bu
curat de apreciere.

Posturi telefonice
puhlice

două chioșcuri de 
cel din vecinătatea 

T.A-.P.L. și la chioș- 
capătul cartierului

Oficiul P.T.T.R. Petroșani a 
instalat posturi telefonice pu
blice Ia 
ziare — 
sediului 
cui din
„Carpați", la maternitate și la 
biroul de primire al secției 
cizmărie de la complexul co
operației meșteșugărești (pen
tru fiecare convorbire se per
cepe o taxă de 25 bani).

In curînd vor fi instalate și 
Urme care vor marca aceste 
posturi telefonice.

Lucrări
in avans

1
'S

l.a puțul de aeraj vest al 
minei Uricani, se lucrează 
intens la săparea și betona- 
rea gulerului puțului. Exe
cutarea într-un timp cil mai 
scurt a acestei lucrări, va 
permite constructorilor de 
la T.C.M.M. să înceapă mon
tarea turnului de extracție 
pentru ca apoi, minerii, să 
înceapă adîncirea puțului 
pînă la orizontul 500 m,
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O CRIMA PERFECTA Gmci am n

de

0 capti
vantă pie-
să poli-
țistă pe
scena tea
Irului pe

Paulina Codreanu șî Vaier Donca în „O crimă perfectă".

In aprilie 1963, Maria Tănase, cîn- 
tăreața de neuitat, străbatea orașele 
țării, mergind, ca de obicei, pînă în 
cele mai îndepărtate cătune, pentru 
a duce faima artei interpretative ro
mânești, pentru a încălzi cu melo
diile pe care știa atît de bine să 
le interpreteze sufletele miilor și 
miilor, de Iubitori ai inepuizabiiluhil 
■nostru I fotelor. Artista întreprindea 
un turneu cu ansamblul „Taraful 
Gorjulni", turneu pe care nu a reu
șit însă — din cauza unei boli ne
iertătoare — să-l ducă pînă la ca
păt. După' mai multe spectacole, a 
participat cu greu la concertul pre’J' 
zentat muncitorilor din Hunedoara. 
Apoi a fost nevoită 
grabă spre București, 
apariție pe scenă... '

Internată în spital,
zile, s-a adresat surorilor spitalu
lui făcîndu-le invitația să cînte, să 
cînte împreună cu ea o melodie 
mult îndrăgită încă din tinerețe: 
„Zice-ti fetelor, îngîn.at după mine 
„Marioără de la Gorj". Atunci a 
cîntat artista pentru ultima oară.

Nu mult după această întîmplare, 
publicul care a preluit-o în mod 
deosebit pentru remarcabilele ei în
sușiri artistice, care a apreciat-o sin
cer pentru marele ei talent, a con
dus-o pe ultimul ei drum...

Maria Tănase a început să cînte 
de la „impunătoarea" vîrstă de 4 
ani, Era în anul 1917 cînd a fredo
nat cel dinții cîintec pe care l-a 
învățat de la tatăl său.

Cîntecele de jale și bucurie au

intr-un a din

troșăiiean
CRONICA DRAMATICA șarja. In sfîr- 

s-a apropiat 
dovedind

acordat revistei 
regizorul Bernard 
mai multor filme 
referindu-se la ro- 

avenluri,

Intr-un interviu 
.„Contemporanul", 
Borderie autorul 
de „serie neagră",
manele și. peliculele de 
spunea că acestea „desemnează un 
anume specific și o anume atmos
feră foarte personală, fiind vorba 
aici de un permanent „suspense" 
care ține mai mult de atmosferă de
cît de momentele cheie".

Am ales această declarație a re
putatului regizor, drept introducere 
în cunoașterea sensurilor piesei' 
dramaturgului francez contemporan 
Robert Thomas- „O crimă perfectă", 
pentru că, la lei ca și-n acest gen 
de filme (cu deosebirile care le vom 
enunța ulterior), situațiile de „sus- 

se succed aparent pe neob- 
însă în 

'novitabili-

ne-au transmis, prin această piesă, 
putința colectivă (cu unele mici re
zerve) de a dimensiona la valoarea 
lor reală, intrinsecă, personajele, 
Ideile și problematica textului. Pen
tru că, dacă cu alte ocazii se putea 
vorbi de o oarecare contradicție în
tre potențialul artistic și text (gene
ratoare de fisuri incurabile), de data 
aceasta integrarea-n rol a fost mai 
facilă. Iar mijloacele de expresie 
folosite (cu aceleași mici excepții) 
au rimat, în mare, cu dinamica in
terioară a actorilor. Considerăm, de 
aceea, că regia a fost îndeajuns de 
elocventă în deslușirea sensurilor 
piesei, iar actorii s-au străduit (fie
care după potențe) să facă față ro
lurilor. Că piesa ar fi putut fi mult

că-1

de 
Da- 
bu- 
am- 
un

tru strădania de a nu 
șit, Mircea Pînișoară 
curajos de personaj, 
înțelege, că-1 vrea viabil.

Despre scenografia, realizată 
Emit Moise de Ia Teatrul „Al. 
vila" din Pitești, numai lucruri 
ne: a surprins destul de reușit 
bianța corespunzătoare, aducînd
spor de expresie în favoarea piesei.

In concluzie, viz-ionînd „O crimă 
perfectă", veți asista la trei acte de 
teatru în care virtuțile, indubitabile, 
do netăgăduit ale spectacolului în 
general, estompează orice insatisfac
ții pe care le-ar aduce nefructifică- 
rite depline , ale rolurilor.

Și. cu asta,- „acta est fabula" I Sta
giunea s-a terminat. S-o așteptăm 
pe cea viitoare.

sau roman 
„Crima perfectă" (sau „A 

împușcătură"), ult:ma montare 
stal „Valea Jiului"

Petroșani în actuala stagiune, 
la bază o enigmă, o necunoscu- 
care-i adevărul ? Acest 
căutat de spectatori 

desfășurării rliunii

adevăr 
în tot 

oiesei 
existenta unul
mînă ițele în- 
fel de fel de 

deznodămîntu], 
e regula 1) nu

k

pense" 
servate, spectatorul avînd 
permanentă sentimentul 
lății lor.

Ca orice film, piesă 
polițist, 
doua
a Teatrului de 
rî I n 
ere 
fi : 
este
cursul 
foenlru că se simte 
, -inova" care are în 
Legii intrigi), îșl fac 
presupuneri privind 
fire însă (după cum
se adeveresc. Spre deosebire de alte 
romane sau filme ale genului în ca
re spectatorii (sau cititorii) îi recu
ri osc pe vinovați, în această piesă 
țși spre meritul oi) spectatorii nu 
r'lă decît în ultima scenă adevărul, 
<■ moscut dar nedemascat de cele- 
ITte personaje cu mult înainte. Și 
i'-nlru că am început cu compara
ții, să mai facem una : spre deose- 
b:re de romanul de aventuri, în ra

finai doar mesajul ideii de 
triumfă, în piesa lui Robert 

reușită a . genului, osie 
final happy — end-ul, a- 
este proclamat singurul 
Polițistul Oliver,

declarat lînăra și 
cu ochii gelosului de 

e-n vacanță, simte și

supec- 
frumnasa 
profesie, 
află tot 
acesteia.

mai bine realizată, e altceva 1 Nu-i 
deloc ușor să desfășori pe scenă o 
suită sprintenă de replici Inteligen
te, să dai prospețime și spontanei
tate personajelor, să le miști cu vioi
ciune sau cu eleganță, să imprim! 
unui spectacol o linie și o culoare 
de piesă polițistă — gen cunoscut, 
avînd multe similitudini cu romanele 
polițiste arhicunoscute!

Trecînd la interpretare, trebuie să 
specificăm din capul locului că n-au 
existat vîrfuri. Cele care ar fi tre
buit să existe au fost teșite în mare 
măsură. Florin Blănărescu (în rolul 
polițistului Olivier Lenoir), deși a 
avut o partitură nu prea complexă, 
în linie, a fost bine ancorat în pie
să. simțindu-se ca acasă, dar și-a 
fisirrat rolul în timpul trecerilor 
bruște de la sinceritate la izbucnirile 
temperamentale. Fisuri foarte mici 
dar vizibile. Artrită talentată, Pau
lina Codreanu, în 
se afla 
sonajnlu:

copoiul e 
a limit 
binele I 
perfec- 
într-un 

ale

=r<' în
1 ne
Thomas, o 
preferat în 
il'că binele 
învingător, 
tîndu-și 
soție, 
deși
f'-i dubios în comportarea 
Pentru că or-lcît ar fi Suzanne de 
„infernal de inteligentă" (cum o ca
racterizează autorul) și gata 
oricînd de a împușca pentru a-și a- 
tinge scopul, Olivier
mai abil. Pentru că autorul 
(potrivit genului) să-nvlngă

Spectacolul cu „O crimă 
fă" debutează șl se menține
ritm încordat, cu multe reacții 
personajelor neîntrezărite, mărturi
sește și existenta (în mare măsură) 
a unor bune și îndrăznețe intenții 
regizorale. Atît regia (Constantin 
Dicu) cit și colectivul actoricesc

25 iunie 1968, la ora 20, 
a Casei de 
din Petroșani, 

valoroși ai 
din București 

i comedie a 
lui Gheorghe 

.NICNIC". Din distribuție fac

Marti, 
în sala de spectacole 
C'illură a s'ndicatelor 
un- colectiv de actori 
Teatrului de comedie 
va prezenta spumoasa 
Ancăl Bursan și a 1 
Panco , 
parte: Amza Pellea, Sanda Toma,

trezit. încă de mic copil, un puter- tail soliciiînd să 
nic ecou în sufletul Măriei. Ea le : vă ■ .place,. vă rog 
cînla cît era ziua de mare în fun
dătura Livada cu Duzi .din mahalaua 
Cărămidari a Bucureștiului de altă
dată în care și-a petrecut copilăria. 
Și tot aici citea într-un mod cu to
iul aparte proța și recita versurile 
'din manualele pe școală și mai ales 
stihurile fără număr pe care le 
legea și le învăța cu o .pasiune 
.întîlnită. ș . ■ <
j Mai tîrziu ai avut prilejul să

. ascultată de un grup de scriitori, 
gazetari, pictori și muzicieni. „Far
mecul simplu, uman, asociat cu do
tarea ei naturală, ne-a îndemnat să 
o îndrăgim, s-o urmărim 
sprijinim prin mărturia 
noastre prietenești, prin 
atmosfere 
utilă mai 
afirmare", 
Bourean-u.
Maria Tănase 
șirile artistice 
scenă. Și a pășit, 
într-un spectacol 
buș-expr.es", în 
de Constantin Tănase. Era în iunie 
1934... Mai tîrziu, cu trei ani, Maria 
Tănase s-a prezentat la radio, la 
Ora satului cu un taraf de șase lău-

prielnice în 
ales oricărui

amintește
tolii au
să-și valorifice însu
și

î.și
Cu

S3

cu- 
rar

și s-o 
aprecierilor 

crearea unei 
lumea artei, 

început de 
poetul Radu 
sfătuit-o pe

să pășească pe 
pentru prima oară, 
de revistă, „Cără- 
compania condusă

fie audiată.' „Dacă; 
să-mi d-ati voie să 

c.îint’și eu", s-a' adrefcat timidă Maria 
Tănase . celor de 1-a radio. Și a plă- 
'ciu't... A' plăcut mult, cî-ntînd melo
diile „Cine iubește și lasă", „M-am 
jurat de mii de ori", „Șapte săptă- 
mînii din post", „Ce-i mat dulce ca 
al vița".

In 1938, după ce 
tind la festivitatea încheierii cursu- 

.,rilor de vară ale Universității popu
lare .din Vălenii de Munte, Nicolae 
lorga s-a adresat tinerei cîntărete 
astfel: „Te felicit din inimă, dom
nișoară cîntăreață! Ești o adevă
rată „pasăre măiastră" care știe să 
„zică" cîntecele noastre cum pînă 
la vîrsta mea de aproape 70 de ani 
n-am 
bÎT.uiești 
mare și 
nit: să 
cîntecul 
Iu! au.tenitic, unde îmi 
acum, după ce te-am auzit, 
poartă fără scrînteală pașii siguri și 
sprintena ai tinereții dumitaile. 
siu-nea aceasta pe 
n-o știi încă 
o știm noi, 
nul cel mai 
dnmitale".

a ascultat-o cîn-

nimeni. Trebuie să 
că dumneata ai o 

misiune de înde-pli- 
cîntecul românesc,

auzit pe 
pentru 
nobilă 
readuci
poporului nost™, pe făgașul 

dau seama 
că te

Mi- 
c-are dumneata 

în toate rosturile, dar 
trebuie să fie îndem- 
puternic în osteneala

Sînt și eu numai © femeie
LA CINEMA 7 NOIEMBRIE PETROȘANI (23—27 IUNIE)

Producție a studiourilor din R. F. a Germaniei, 
filmul „Sînt și eu numai o femeie" prilejuiește 
spectatorilor o plăcută revedere cu marea ve
detă a ecranului mondial, Maria Schell.

Martin Bohlen, fotograf de modă, este pără
sit de logodnica sa, care îl reproșează că „nu 
poale face fericită o femeie". Jignit, Martin îi

propune să demonstreze doctoriței inexactitatea 
celor afirmate. Pentru a o cunoaște, devine pa
cientul ei. Durpă multe ezitări, Lilly KonJg ce
dează insistențelor lui Martin, care joacă rolul 
unui îndrăgostit timid, pentru a-1 ajuta să se 
vindece. Pînă la urmă însă doctorița și pacien
tul se îndrăgostesc înlr-adevăr unul de altul.

îndemnuri
lot mai

peste lio- 
Paris, 

la Milano, Belgrad sau So
arta ei inimitabilă a cucerit 
publicului do pretutindeni 

considera „minunea întruchi-

multilaterală și coni- 
în viața noastră ar- 
Tăna.se a jucat deo- 
și comedie, revistă și 

în cî- 
ne- 

Artistă emerită, profesoa-

. ...inti-adevăr, Maria Iziiianc a ur-j 
mat cu strășnicie sfatul înțelept al 
marelui savant și al tuturor celor 
care-i călăuzeau pașii, cu 
folositoare, spre succese'’ 
strălucitoare.

Nu numai în tară, ci și
tarele patriei, la New York, 
Londra, 
fia, cu 
inimile 
care o
parii cîntecului popular".

Personalitate 
plet originală 
tlstică, Maria 
potrivă dramă
operetă, apărînd totodată și 
teva filme românești. Cîntăreată 
întrecută, 
ră și laureată a Premiului de Stat,
ea a desfășurat în tot timpul o acj 
tivitate plină do însuflețire, consti
tuind mereu nn exeninln vin pentru 
tinerele generații.

Mihail Sadovea-nu o socotea pe 
Maria Tănase „ca cel dinții autentic 
rapsod al acestui pămînt"... Este 
poale cel mai frumos și mai sem
nificativ omagiu adus regretatei ar
tiste de la a cărei moarte se împli
nesc la 22 iunie cinci ani...

Sandu NAUMESCU
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V. TEODORESCU

IMSflilB

IMPRESII

Nedeia
de ia
Silvașul
de jos

pe estrada nedeii de la Silvaș.

Foto t R. BALȘAN

frumoasa, 
zi de săr- 
în aceste
— cultul

dinte canin,
cu viață,

dărimăturite statuilor, 
ale mele.

Roselli este autorul 
valoroase „Istorii a 
în care este redată 

romane
în secolul al

,.Nunta ca la Cimpa"

PĂȘEȘTE
■ ÎNCET

încercarea de a 
permanent în limitele per- 

(Suzanne Lenoir), are cî- 
teva scăderi pe măsura înaintării în
acțiunea piesei, părînd în final (etnd 
ironia, neexprimată nuanțat 
diosul din personaj îi pretind 
deosebite) oarecum depășită.

In rolul „recelui" Patrice, 
Donca, deși în aparență pare
trivit, și-a schițat rolul cu destulă 
gravitate interioară dar 
secvențe. InterpTetînd 
cularului" Edouard, cu 
lipsite ticuri de veche
colac Gherghe a plăcut totuși pen-

șl o-
forțe

Vaier
nepo-

și cu incon- 
Tolul „partl- 
aceleași ne- 
factură, Ni-

Iunie Darie, Laureat al Premiului de 
stat, Valentin Plătăreanu, Virgil 
Ogășanu și Constantin Vintilă. Di
recția de scenă a spectacolului a- 
parține Maestrului emerit al 
Laureat al Premiului de Stat, 
Ghelerter, iar scenografia este 
nată de Ion Popescu-Udriște.

artei,
Moși
sem-

6 Duminică a lost o zi 
| Dar la Silvaș a fost și o 
g bătoare și bucurie. Există 
I locuri o străveche datină 
j boului — care izvorăște de la înce-
g puțurile Istoriei acestui popor, păs- 
| trată de la strămoșii noștri romani 
I și atestată de o placă de marmură 
I descoperită la Sarmizegetasa. Fe- 
E tele și feciorii din sat au plecat, in 
8 sîmbăta de dinaintea nedeii, să cu- 
| leagă florile cîmpului, macii din 
| grîu, trandafirii din ogradă, albăs- 
I trelele din cîmpii. Din toate acestea, 
I bătrînii satului au împletit o cunu'- 
I nă, pe care a doua zi o vor ani-na 
I de coarnele boului.
| In ziua încununării boului, toi sa- 
£ tul era îmbrăcat sărbătorește.
I participant la această 
| tradițională, ! am rămas 
I de aspectul sărbătoresc 
I Peste tot — verdeață 

S ferestrele caselor 
| măiestrit în culori vii, 

seli,
ț n-ale.
ț trîni,

i care 
: In
i mai frumoși bol din sat. Zece călă

reți și un bătrîn care purta steagul 
j tricolor erau urmați de o mulțime 
| de tineri și bătrîn i, fete și femei. Cu 
I toții au pornit pe ulița satului, spre 
• locul încununării. Doi bătrîni au

Ca 
manifestare 
impresionat 
al satului, 

și flori, la
covoare țesute 

oameni ve- 
îmbrăcați în costume tradițio- 
Au fost prezenți tineri și bă- 
din toate părțile județului, fie- 
cu portul și obiceiurile lui. 
jurul amiezii au fost aduși cei

bou- 
spre 
agri

legat ap-oi cununa de coarnele 
Iul fetes. Boii s-au îndreptat 
curtea gazdei — Cooperativa 
cola de producție — unde boul în
coronat a fost purtat pentru a face... 
turul de onoare. De trei ori l-au a- 
ptecat cu botul într-o farfurie plină 
cu boabe de grîu 1 Cel mai bătrîn 
om din sat a adus elogiul fertilită
ții, aruneînd grîu și 
prezenți.

Parada cost-umelo’r 
lor populare a fost 
vernisaj al măiestriei

apă peste rol

obiceluri-
adevărat

întreceri de amatori, formațiile de 
la Hațeg, Ghelar, Romos, Toplita, 
Orăștie, Hunedoara, Ilia, Petroșani, 
Brad etc. De Ia Petroșani au parti
cipat fanfara și taraful Casei de 
cultură a sindicalelor și dansatorii 
de la căminul cultural din Cimpa. 
Prezența acestora și programul pre
zentat au contribuit la buna 
șurare a serbării cîmpenești.

Multi din cei prezenți au 
risk că Silvașul de mult nu 
trăit o asemenea sărbătoare,
tr-adevăr nedera de la Silvaș s-a 
bucurat de aprecierea unanimă a 
tuturor celor prezent'.

desfă-

mărto- 
a mal 
Și în-

Descaiță-te Ia ușa cortului. 
Zgomotul pașilor tăi, 
ar putea să-l strivească. 
Desculță, 
pășește încet peste 

rămășițele statuilor 
și ai grijă 
să nu te înțepi 
îmlr-un 
scăpat 
printre 
cîndva 
Pășește încet, 
vorbește în șoaptă. 
Pășește încet, 
ai grijă 
să respiri cit mai puți», 
să nu prindă viață, 
cioburile de statui, 
cîndva ale mele.- 
Pășește încet, 
Vorbește în șoaptă, 
ai grijă, 
dacă pleci 
să mu uiți ușa 
Noaptea mi-a

@ In colecția „Romane de ieri șl 
azi" a apărut recent „Romanul 
Fminescu" de Cezar Petrescu. In 

volume, intitulate „Lncealăiul". 
Nirvana" și „Carmen Saeculare", 

Cezar Petrescu prezintă detaliat via
ța romanțată a marelui poet ijomân.

@ In romanul „Cu singe rece" al 
scriitorului american Truman Ca
pote, cititorii vor avea prilejul să 
cunoască, scrise obiectiv, inteligent 
și spiritual, semnificațiile și dimen
siunile unei crime săvîrșite cil mult 
sînge rece. Romanul a apărut în 
Biblioteca pentru toți.

@ Romanul „Leviathan" al Iții Ju
lien Green este o amplă autobio
grafie morală contemporană; din 
care reținem aspirația nobilă și pa
tetică către o unitate morală a unul 
suflet torturat 
litătii absolute.

© Acad. Al. 
unei ample și 
limbii române" 
documentat evoluția limbii 
de la origini și pînă 
XVII-lea. '

@ In colecția „Monumente ale pa
triei noastre", Vasile Drăguț a edi
tat cartea' „Vechi monumente jhune- 
d.orene". O carte care interesează pe 
toți iubitorii artei românești 1 !

pentru

și a 
un 

artistice popu
lare, al gingășiei și gustului
frumos.

Pe platoul de la marginea 
s-au întîlnit apoi, în cadrul

șa tulul
unor Prof. Cornel HOGMAN

deschisă.
furat

multe cioburi 
di» sfaiuile cîndva ale mele.

@ Vocea tînărului inter'1-ol gălă- 
tean de muzică ușoară Alexandru 
Jula este binecunoscută disco fiii lor. 
Noul disc cu „Soția prietenului 
meu", „De ce-ai plecat ?", „Floare 
albă din Pireu" și „Nn te mai juca' 
îi pune în valoare perfect calitățile 
vpcale incontestabile.

@ Patricia Cahil împreună cu or
chestra Festivalului de la Brașov, 
dirijată de Richard Oschanitzky, a 
imprimat un disc valoros. în 
virtutiite vocale ale cîntăreței 
gleze sînt puternic reliefate.

© Teatru pe disc 1 Drama 
S. Delavrancea „Luceafărul",

daptată pentru Imprimare de Dan 
Nasta, prilejuiește ascultătorilor o 
întîlnire cu măiestria interpretativă 
a| unor actori români valoroși ca 
George Demetru, Ion Marinescu, Bo
ris Ciorne', George Mărutză, Tudo- 
rel Popa ele.

care
en-

B.
Iul 
a-

Radu SELEJAN

Tiberiu KARPATIAN

ultima compe-
pe tară rezervată foto-

în alb-negr-u o- 
înlins . spațiu 

expoziției, ceea 
fantezia, țesută 
umbre rămîne

Fantezia, gingășia, grația, 
simțul artistic și o apreciabilă 
doză de rafinament în desco
perirea frumosului inedit, și-au 
dat întîlnrre, zilele trecute, în 
foaierul Casei de cultură din 
Petroșani. O adevărată oază 
de prospețime și optimism 
pentru vizitatorul ocazional, 
cît și pentru amatorul de artă 
fotografică, dornic să-și con
frunte părerile în acest dome
niu cu cete mai recente rea
lizări ale fotografilor, amatori 
din toată tara.

Expoziția volantă, cuprinzînd 
selecțiuni din 
titie
grafilor amatori, a poposit zi
lele trecute în orașul nostru. 
Evenimentul se cere neapărat 
consemnat la rubrica „manifes
tări lăudabile!1, 
crările expuse, 
majoritate, sînt 
un înalt nivel 
tematică foarte 
riată în același

larg registru de execuții teh
nice.

Fotografiile 
cupă. cel mai 
din 
ce 
din 
pe

tunam/smului 
temporari. Fotografiile realizate 
pe marile șantiere ale con- . 
strucției socialiste au o valoa
re nu numai documentară, ci 
aduc în atmosfera sălii de ex
poziție un crîmpe! din efer
vescența și noblețea muncii 
creatoare.

Pe lingă ținuta artistică ce 
se cere neapărat subliniată in 
contextul oricăror păreri pe 
marginea acestei expoziții, pu
blicului iubitor de acest gen 
de arfă i se mal rezervă o 
surpriză plăcută. Selectarea, la 
București, a urmi număr ma
re de lucrări provenind de la 
fotoamatori dim 
atestă prestigiul 
pc acest tărîm, 
continuarea unor 
diții formate în 
ril-or care își desfășoi 
vitatea pe lîngă Casa 
tură din Peirosao: 
sindicalelor din L-uper 
rile lui Dengel Hansgcorg, 
Balașco Gheorghe și VînătoTu

dor, Micloș -Iosif, Costea Si- 
mion și Fisgus Sicgfrid din 
Lupani întăresc' cu prisosință 
plăcuta constatare.

Am lăsat la urina, în mod 
intenționat, prezentarea a două 
dintre revelațiile expoziției. 
Sub aspectul conținutului, lu
crarea „Prin viață" realizată 
de medicul Albini Inii" din 
Cluj este un poem modern 
cîritat la porțile vieții, închi
nat vieții. Orice argument în 
favoarea interpretării acestei 
lucrări mi se pare de prisos. 
Ea! vorbește de la sine și se 
cerc înțeleasă. Cealaltă reve
lație, care de data aceasta vi
zează 
vulu-i,

suprafața 
denotă că 
lumini și 

mai departe limbajul preTaraful clubului 
sindicatelor din U- 
ricani interpreted 
„momîrlăneasca" la 
spectacolul fazei 
municipale a Fes
tivalului tinerelu
lui hunedorean.

ferat al mînuiitorilor aparate
lor de luat vederi. Dozarea 
ingenioasă a nuanțelor celor 
două culori, stabilirea .propor
țiilor în funcție de tema abor
dată au condus la realizarea 
fotgrafiilor „Inimă industrială" 

Vintilă ■ Dumitru din Sucea- 
„Obstacol" de Fodor Tra- 
din Cluj, „Profil în stîncă" 

Deac Ion din Baia Mare și 
de Iahoda Ladss- 

adevărate

deoarece 
în marea 

realizate 
artistic, < 
bogată și 
timp,

de
va, 
ian 
de
„Rara avis
Iau din Timișoara, 
stampe gravate de ochiul as
cuțit al celui sensibil la pre
zența frumosului, pe canavaua 
hîrt-iei fotosensibile.

In general, expozanții se 
recomandă ca atenți observa
tori ai frumosului cotidian și 
sensibili tălmăcitori al poeziei

Valea Jiului 
activității lor 

precum și 
frumoase Ira- 
cadriii cercu

ri! acl:- 
de cul- 

și clubul 
Lucră-

mai mult latura afecli- 
se pare că se materia- 
în cele citeva fotogra

fiilor: care pe lingă o 
paietă policromă dove- 

o deosebită grijă 
temelor abordate.

expr.es
T%25c4%2583na.se
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18,00
>

ZE

Necazurile mari ale
unui colectiv mic I
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ma-

★

în 
la

10,00
11,00

E- 
al

20,40
21,00
21,15

lecția a 21-a. 
pentru tineret.

Dialog despre cultură.
Reflector. ,
Filmul artistic „Ocolul" — producție a stu
diourilor din R. P. Bulgaria.
Seară de romanțe.

II,30
17,*30

Una dinlre cele mai harnice răsucitoare de Ia „Vis- 
coza" Lupeni — Hanță Ana — recent decorată cu 
Medalia Muncii.

puternice aplauze a 
tovarășul Ion Gheor- 
membru al Comitetu- 
al Prezidiului Perma- 
al P.C.R., președintele

o coroană de tăiere mai mare, de 
un tip mai perfecționat, cum sînt 
cele de la sonde, pentru a obține 
randamente sporite, a ajuta la 
rirea vitezelor de înaintare!

iși popasuri. „Pe 
itinerar turistic.
circulației r.uțiere. 
limba spaniolă — 
— revistă literară

22,35
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

Primit cu 
luat cuvîntul 
ghe Maurer, 
lui Executiv, 
,nent al C.C.
'Consiliului de Miniștri, care a pre
zentat expunerea la Proiectul Codu
lui penal al Republicii Socialiste 
România.

Deputatul Traian Ionașcu, preșe
dintele Comisiei juridice, a prezen
tat apoi raportul acestei comisii la 
Proiectul de lege.

A început apoiXdisc îția generală j 
la Protoctul Codului periM, la care1 
au luat cuvîntul deputății Ion Savin, 
prim-serretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Nagy Istvan, scriitor, 
Athan'ase Joja, vicepreședinte al A- 
rademiei; ministrul justiției, Adrian 
Dimitriu, deputății Nlcolae Hudițea- 
nu, președintele C.A.P. din comuna 
Comana, județul Constanța, Iosit 
Uglar, prlm-secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular jude
țean, Viorica Bulugiu, inginer la 
C.A.P. Bragadiru, județul Teleorman, 
fon Stănescu, președintele Consiliu
lui Securității Statului, Constantin 
Motoroiu, prim-secretar al Comite-

tului municipiului Tîrgoviște a)
P.C.R., primarul orașului, Miron Ni-
colescu, președintele Academiei, 
duard Eisenburger, redactor-șef
revistei Karpaten Rundscliau.

In ședința de după-amiază,
continuarea, discuției generale 
Proiectul Codului penal au luat cu
vîntul deputății : Alexa Augustin, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România, Ladistou Bany-al, 
director adjunct științific al Institu
tului de istorie „Nicolae Iorga" al 
Academiei, general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului forte- 
loi ârrpate, • secretarul Cohsiiitâgl

Superior Politic al Armatei, Demos- 
tene Botez, scriitor, Cornel onescu, 
ministrul afacerilor interne, prof. 
Mihail Roșianu, G. Paraschlvescu- 
Bălăceanu, vicepreședinte al Aso
ciației juriștilor, Alexandru Grecu, 
președintele Comitetului Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile de 
transport și telecomunicații, prof. 
Mihail Gbelmegeanu, Coloman Ke- 
lemen, tehnician la uzinele „Electro- 
precizie"-Săcele, județij'l Brașov; și 
Eugenia Gabriela.’ Sifnioh, directoa
rea Liceului nr. 1 din Iași.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerprf's) '

18,20
18.30
19,00
19.30
19,50
20,00
20,20

Decada
a doua si9

speranțele
ultimei
decade

(Urmare din pag. 1)

853 tone produse 
plan. Șl aici, se 
atenție din partea 
fatS de sectoarele

i i
La Lonea, lucrurile merg bine, 

ritmicitatea făcînd parte Integrantă 
din preocupările de flecare zi. Con
secința sînt cele 
pînă acum peste 
here o mai mare 
conducerii minei,
II și IV, ale căror posibilități n-au 
fost încă suficient valorificate.

Realizările minei Vulcan oscilează 
de la o decadă la alta „motivate" 
mai ales de carențe organizatorice 
în activitatea sectoarelor V șl VI, 
care încă n-au revenit la linia de 
plutire-.

Nici un sector al minei Uricanl 
n a realizat planul după două deca
de. Restanta de '705 tone cere In
tensificarea activității în decada a 
treia.

Mina Dîlja cu un minus de 2 925 
tone nu a reușit încă să înlăture 
toate deficiențele care stlnjenesc rea
lizarea ritmică a planului. Urgen
tarea punerii în funcție a abalaja- 
Tor cameră din cadrul sectorului TI, 
blocurile IV șl VI ar duce la creș
terea linlet de front. De asemene-a, 
urmărirea realizării planului de că
tre brigăzi, întărirea disciplinei sînt 
factori care ar putea schimba tn 
bine mersul producției.

La mina Paroșeni restanta fală de 
plan este de 6 709 lone. Completa
rea efectivului Ia abataje și unele 
măsuri energtce, vor putea duce în 
final la un început de redresare.

Luna iunie se apropie de sfîrșit. 
Ultima decadă va hotărî din nan 
realizarea lunară a planului. RSrat- 
nerea în urmă poate șl trebuie re
cuperată, astfel ca planul G.G.V.J. pe 
trimestrul II șl semestru! ! să fie În
deplinit.

se „consumă" un cap detașabil de 
burghiu armat cu plăcuțe de metal 
dur-vidia I Și, pentru că pușcarea 
frontului, profil simplu, necesită 
25—28 găuri ca stînoa tare să poa
tă fi ruptă, la o singură avansare 
se consumă cca 25 capete de per
forat cu vtdia. Acestea apoi trebuie 
scoase iar 3fară din mină, ascuțite 
șl reintroduse, aproape în fiecare zi.

— Am primit perforatoare noi, 
arată minerul Dragomir Toma. îna
inte lucram cil tipurile G.P.17 șl 
C.P.29. Randamentul era slab. Acum 
ave-m perforatoare de lipul P2, mai 
grele, cu randament ceva mai 
bvn, dw care fac un zgomot infer
nal, de nosuportat. După perforare, 
cînd Ieșim din mină nu mai auzim 
ntraic, nu putem să ne înțelegem cu 
oamenii, acasă cu familia... creîndu- 
ne o tensiune nervoășE ce macină 
rezistența ontuluil, ca0^clfatea lui de 
muncă.

-- Bslgada este dotată cu o mașină 
de încărcat, adusă de la Uricani. 
Este o mașină oBosită, cu capaci
tate redus® de pîoduoțile: nu poate 
tardnta suficient de energic în fron
tul pufc&t, nu poate ridica decît cu 
muRc opinteli cupa complet încăr
cată .— spune lăcătușul Kovacii Iu- 
Hu, demonstrația prafctlcă de încăr
care In 
deajuns

...Cea 
orizont
către brigada tul Lasz.lo Alexandru 
— un colectiv, de asemenea renu
mit prin dtrzenla -Iui în muncă. Șl 
aloi însă, (în afară de mașina de 
Încărcat) se ridică aceleași proble
me acute la care minerii nu pot 
găsi rezolvarea.

— Am încercat șl o săpare prea
labilă cu freza — spune șeful de 
schimb Pește,can loan. Rezultatele 
nu au fost însă pe măsura așteptă
rilor. Dar, decît nimic...

— Diametrul forezel, de 165 mm 
ni se pare prea mic — arată arti
ficierul Erșek Ștefan. Ar fl necesară

schimbul respectiv fiind 
de concludentă.
de a doua galerie, pe un 
superior, este executată de

Calificarea
muncitorilor
preocupare
la I.I.L

Pentru mărirea producției șl ridi
carea calității produselor întreprin
derii și în 
și binale, 
constituie 
8a I.I.L.

In prezent în cadrul 
iii funcționează un 
care pentru meserie 
bilă șl binale, care 
de un număr de 20 
ducerea ■ cursului a fost încredințată 
Inginerilor Scroban Ioan 
Gheorghe.

Zilele trecute au primit 
de muncitori calificați 11 
care timp de 10 luni au 
regularitate cursurile de 
și au obținui calificative 
la examenul final.

In cadrul cursului s-<au 
în mod deosebit tinerii 
Elena și Brînză Pantilie.

special a celei de mobilă 
calificarea

o preocupare
muncitorilor 
uermanentă

întreprinde- 
curs de califi- 
de tîmplar.l rno- 
este frecventat 
de tineri. Con-

1 carnetele 
I lucrători 

urmat cu 
calificare 

de trecere

— @ —

Curs de limba engleză — lecțiile 13 și 14. 
Tv. pentru specialiștii din medicină. îngri
jirea copilului prematur, 
închiderea emisiunii de dimineață.
Pentru (iei mici. A.B.C. — De ce? Florile. 
Curiozități, rarități din botanicăCum se 
face un ierbar.i t ț ■ ■ ■'! q
Drumuri 
sare" — 
Buletinul 
Curs de
Albatros
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.
Actualitatea agricolă.
Studioul muzical: Rossini.

©©
e
©

cu 
la 

mari ce îi îngreu- 
Slntetizînd

purtate pe îndelete 
colectiv de aici, au scos 
necazuri 
munca. Sintetizând proble- 
iată aspectele care reies mal

Discuții 
micul 
ive3’ă 
nează 
mele,
pregnant, ca deosebit de arzătoare, 
pentru urgentarea lucrărilor de des
chidere de la noua mină Bărbăteni!

CERINȚA PRIMORDIALĂ 
ORGANIZAREA DE 
RAPIDE, DE 100—150 
RIE PE LUNĂ I

Pentru aceasta, e necesară intro
ducerea de cărucioare — 
pneumatice de perforaj cu 
dament superior actualului 
Totodată, trebuie 
optime 
pentru 
ventilai 
fonice !
încărcat (eventual noi), permanenti
zarea perforării frontului cu fore- 
za, încercarea unor explozivi mai 
puternici care să aibe capacitatea 
necesară de rupere — în raport cu 
tăria stîncii — ca și alte probleme 
•asemănătoare. își așteaptă încă re
zolvarea I Și, încă ceva: este im
perios necesară numirea unui ingi
ner Ia lucrările de deschidere a 
noii mine Bărbăleni. In prezent, In
ginerul care conduce activitatea de 
aici este Ia Paroșeni.

Soarta deschiderii minei Bărbă
teni se hotărăște însă Ia... Bărbă
teni. Deci acolo, la Bărbăleni este 
necesar să fie un inginer care 
lupte efectiv penlni 
țiplelor probleme 
muncii.

Se așteaptă un
multilateral din partea combinatului 
carbonifer pentru a aduce pe făga
șul realizărilor cerute, lucrările de 
deschidere a noii mine Bărbăteni!

ESTE
ÎNAINTĂRI
M.I.. G ALE

coloane 
un .ran- 
perîoraj. 
mijloacegăsite

de atenuare a zgomotului, 
protejarea oamenilor — e- 
cu căști, apărătoare anti- 
Dotarea cu mașini bune de

să 
rezolvarea mul- 
ivile în focul

sprijin masiv,

TREPTE
(Urmare din pag. 1)

discerne, de a limpezi, de greutățile 
pe care le întîmpină, de felul 
care se 
sens.

De la

în
poate interveni în acest

aflăm 
și de 
exclu- 
preda- 

importante

șef lucr. ing. Dima Nlcolae 
și asist, ing. Floruța Stanca 
că ultimele ședințe de curs 
Seminar au fost dedicate, în 
sivitate, sintetizării materiei 
te, elucidării celor mai
probleme care, cu siguranță, după 
absolvire se vor Impune cu strin
gență în exercitarea profesiunii.

De fapt acela va fi marele lor e- 
xamen și ei trebuie să fie bine pre
gătit! ca să-i poată face față.

Asistăm la o dispută aprigă. Pro
tagoniști : profesorul examinator și 
studentul Solcan Cristian. In final 
— satisfacții de ambele părți. Viito
rul inginer topograf, stăpîn pe sine 
șl pe materie, a răspuns cu sigu
ranță. Primește nota 9 șl ne surîde.

«S3

Ștrandul din Paroșeni 
și~a redeschis porțile

■Ă

în amfiteatrul A6, în care își sus
ține examenul de acționări șl auto
matizări grupa 2123 a anului IV E- 
lectromecanică minieră, în aceste 
clipe, predomină liniștea. Se aude 
doar zgomotul cretelor cu care cei 
ce urmează să. răspundă își schițea
ză, pe tabla neagră elemente ale 
chestionarului de pe bilete.

In scurtul răgaz, conf. dr. 
geratu Profir și asist, ing. 
Ion, ne demonstrează faptul
constatat o creștere calitativă a asi
milării cunoștințelor de către stu
dent!, o schimbare evidentă în pro-

ing. De-
Mirlță 

că s-a

SPRE VIITOR
cedeele acestora de a învăța. Stu
dierea literaturii de specialitate au
tohtone și din țările cu minerit dez
voltat, tinde să se generalizeze.

— Studenții care se prezintă la 
examene -sînt bine pregătiți, selec
tarea acestora se efectuează aproa
pe de la sine — subliniază c-onf. 
dr. ing. Degeratu Profir. Noi aici 
doar ne convingem de modul de 
aprofundare a cunoștințelor. Bine
înțeles, mai sînt și rare excepții.

In continuare luăm contact, o 
dată mai mult, de preocuparea ca
drelor didactice de a tine cursul la 
zi, de a fi în pas cu ultimele cuce
riri ale științei și tehnicii mondiale. 
Nevoile de azi și de mîime ale socie
tății noastre revendică specialiști de 
înaltă clasă, cu solidă și vastă pre
gătire, sensibili la tot ce e 
capabilii să dea acestuia 
să-l amplifice.

— Importantă, mai ales
catedra noastră — adaugă conf. dr. 
ing. Degeratu Profir — este 
ța actuală de modernizare 
ratoarelor, de procurare 
lor noi. In cadrul orelor 
lucrărilor practice căutăm 
pe studenți în situația de 
ta singuri utilajele și
ie creăm o conjunctură similară cu 
aceea întîlnită în activitatea pro
ductivă, cînd viitorul inginer va fi 
pus în alternativa de a opta pentru 
o singură soluție. Multi sînt, teore
tic, bine puși la punct, dar încă le 
lipsește curajul. încrederc-a deplină 
în sine. Ne străduim, pe cît putem, 
să le dezvoltăm acel potențial mo
ral cu oare să poată fi în stare să 
înfrunte cu îndrăzneală încercările.

intervenim în decursul lucrării nu
mai atunci cînd studentul e gala să 
facă o mișcare greșită: Stai 1 Ce se 
întîmplă dacă procedezi astfel ?

Sîntem martori apoi la răspunsul 
competent al studentului Molnar 
Ștefan care este notat cu 9. II feli
cităm. DaT studenții 
Pop luliu 
mai mult 
mult.

Vlad Dumitru, 
și Grogloth Ladlslau, pot 
și trebuie să, poată mai

Cînd am 
geologie si ras- 

ta vi an 
Mine, sec-

nou și 
viată și

pentru

în încăpe- 
mine- 

raf- 
pereți, 

me-

e

©

5,00 Buletin de știr’; 5,05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață; 6,00—8,25 Muzica și ac* 
tualițali; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,00 Buletin de știri;

. 9,05 La microfon, melodia Tre
ierată; 9,30 Unda veselă; io.00 
Cîntece studențești; 10,30 E- 
misiune muzicală de la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Inșir-le mărgărite (emi
siune pentru copii); 11,25 Pa
gini celebre din opere; 12,00 
Muzică ușoară; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal. Sport; 13,20 Soliști șt 
orchestre de muzică ușoară; 
14,00 Emil Rotundu își pre
zintă rolul preferat; 14,15 Că
lătorie în istoria civilizației;' 
14.40 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Piese pentru 
flaut și pian; 15,15 Cîntece șt 
jocuri populare; 15 30 Auto
mobil Club; 16,00 Radiojurnal, 
Sport; 16,20 Cîntă Jean Pău* 
nescu; 16,30 Corespondență 
specială; 16,45 Simfonietta de 
Ion Dumitrescu; 17,15 Memo
ria pămîntului românesc; 17,35 
Cîntă Benone Slnulescu, Ma- 
r.ioara Tănase și Nicolae Flo
rian; 18,00 Buletin de știri; 
18,02 Știință, tehnică, fantezie;
18.20 De la operetă la operă; 
19,00 Radiogazeta de
19.30 O melodie pe 
dumneavoastră; 20,00 
de știri; 20,02 Cronica
20,12 Soliști de muzică popu
lară; 20,30 Cîntă Doina Badea 
și Tom Jones; 20,55 Noapte 
bună copii; 21,00 Romanțe; 
21,25 Muzică gșoară de pre
tutindeni; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport;
22.20 Formația I-Ioria Mocules- 
cu; 22,30 Moment poetic; 23,00 
Carnavalul ritmurilor; 23,40 
Muzică populară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—6,00 Estrada noc
turnă.

seară; 
adresa 
Buletin 

literară;

PROGRAMUL II :

a

îendin- 
a labo- 
ulllaje- 
șfectate

să punem 
a exploa- 

laboratorul,

și Galan

oră matinală. După cum 
din clișeu, ștrandul Aso-

I E încă o 
se vede șl 
clației sportive Energia — Paroșenl, 
cu toate că are apă încălzită prin 
termofioare, nu cunoaște aflufență 
mare. Faptul este explicabil. Fiind 
zi de lucru și devreme, doar cîțiva 
elevi, aflat! în vacantă, joacă polo 
sau se hîrjonesc în apa limpede și 
'•aldă a bazinului. La ștrand sînt to- 
Hiși mult mai mu Iți oameni. Lucrea
ză la amenajarea și înfrumusețarea 
lui. După ce au montat țevile la 
‘ernioficare. an amenajat trambulina,

sudorii Popescu loan și Neceoi loan 
lucrează Ia gardul metalic de la fa
țadă. Aflat In concediu, Niță Cornel, 
operator principal la secția cazane, 
a muncit zi de zi la amenajarea 
ștrandului. împreună cu Ungureanti 
Romulus, Bruner Hervin, Hancu loan, 
Mihăilă Patriciu, Kovari Franclsc șl 
multi alții au gazonat o parte din 
teren cu glii. Acum se amenajează 
un teren de volei, se vor construi 
8 cabine, un vestiar și un chioșc 
rn răcoritoare.

intrat în laboratorul de 
mineralogie tocmai 

pândea studentul Gabor 
din (jrupa 1160 a anului 1 
ția exploatări.

Soarele care pătrunde
re, sclipirile eșantio-anelor de 
rale și roci frbmos rîndni'te în 
tu.rile dulapurilor de lînoă 
glastrele cu flori din colțurile
șei la care stau studenții concentrați 
asupra biletelor — toate concură la 
crearea unei atmosfere sărbătorești, 
pline de prospețime.

— Formă derivată simplă a siste
mului cristalografie rombic sau or- 
torombic, macropinarnidul se obține 
tăind muchiile laterale opuse un
ghiurilor optuze stibtituindii-le prin 
cîte o față dreptunghiulară .. înlo
cuind colțurile prin fele tniunohlu- 
lare, crietalul ia înfățișarea unul a- 
c-operiș de casă, purlînd astfel de-, 
numirea de dom...

Chipurile examinatorilor conf. 
Popa Valeria și șef Iiict. ing. Ungu- 
reann Nicolae. asciilfînd expunerea 
studentului, trădează marea salis- 
faotie a datoriei împlinite.

Intre timp, Gabor Octavian 
epuizat subiectele. Pentru 
exemplar în care n răspuns 
te nota 10.

— Preferăm la seminarii 
număr redus de teme să fie 
tute și lămurite exhaustiv
continuă șirul gîndurilor șef lucr. 
Ungureanti Nicolae. Fără să devină 
haotice, este indicat ca aceste în- 
tîlnirl să constituie prilejuri pentru 
schimbul liber al Ideilor, să se poa
tă eventual savura o 
teligentă care să fie 
curie a spiritului.

Ne despărțim cu 
de interlocutorii noștri,
continuă... In cîmpul de atracție ire
zistibil al noilor și marilor răspun
deri și exigente, plămădirea schim
bului de mîine al mineritului româ
nesc continuă...

ușoară; 11,30 Cîntece 
populare; 12,00 Bu-< 
știri; 12,07 Sulta t 

Re major de Johan
Bacii; 12,30 Selec- 
operetele lui Lppez;

o

evidențiat
Roșoveanu ei), 

ne 
ne- 

a 
se

Petroșani
hiimește înscrieri pentrw Școala 

comercială profesională waiă din 
Petroșani, oare pregătește vînzători 
de predase alimentare.

Condiții de înscriere : .

— Candidații (băieți în special, iar fete numai pentru 
completarea locurilor) să aibă diploma de absolvire a școlii 
generale de 8 ani, vîrsta li—18 ani, să domicilieze de pre
ferință în raza municipiului Petroșani.

ÎNSCRIERILE LA' CONCURSUL DE ADMITERE SE FAC 
PÎNĂ LA DATA DE 30 IUNIE A. C„ IAR EXAMENELE AU 
LOC ÎN ZILELE DE 4 ȘI 5 IULIE, LA LIMBA POMANA ȘI 
MATEMATICA (SCRIS ȘI ORAL).

Cei interesați se vor adresa serviciului personal a! O.C.I.. 
Alimentara, str. Republicii nr. 90, Petroșani.
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un fel de
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rău
unea
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7,00 Muzică populară; 7.30 
Buletin de știri; 7,39 Muzică; 
7,45 Matineu muzical; 8,00 
Jocuri populare; 8,10 Tot îna
inte; 8,30 Buletin de știri; 8.35 
Poemele s’mfonice „Pronieleu" 
și . Hamlel." de Franz ÎLiszt;
9.30 Concertul pentru vioară 
și orchestră de Dumitru papo- 
ia.nu; !0,00 Buletin de : știri; 
10,05 In excursie cu muzica 
ușoară; 10,30 Tezaur muzical 
(emisiune pentru școlari); 10,55 
Muzică
și jocuri 
letin de
111-a în
Sebastian 
Huni din
13 00 Melodii de Radu Șeîrban;
13.30 Muzică populară; 14.00 
Radiojurnal; 14,08 Concert de 
prînz; 15.00 Portrete muzicale;
15.30 Caleidoscop muzical; 
16,00 Cîntă Edith Pleha; 16,15 
Melodii populare; 16,30 O o- 
peră în 30 de minute : „Viată 
scurtă" de De Falia; 17,00 Ra
diojurnal; 17,15 Cîntece de 
George Grigoriu; 17,40 Radio- 
publicitate; 18,30 Mituri și le
gende; 18,50 Două cîntece de 
Sandie Shaw; 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 Orchestra de : mu
zică populară „Doina Argeșu
lui" din Pitești; 19,80 Odă lim-> 
bii române; 20,00 Transmisiu
nea concertului de închidere 
a stagiunii simfonice a Filar
monicii de stat din Cluj; 22,30 
Pagini cunoscute din muzica 
de dans; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Melodii magazin; 24,00 
Voioșie și ritm; 0,55—1,00 Bu
letin de știri.

0X1. PMOUSE
PETROȘANI

Primește înscrieri pentru Școaia 
comercială profesională, 
absolveați ai școlii genserale 

de S am ssb vîrsiă de asii.

Cei interesați se vor adresa serviciului personal din str. 
Republicii nr. 90, telefon 1329.

In sfîrșit și Școala generală nr. 8 
Vulcan — Paroșeni va avea curte. 
După multe tergiversări, lucrători ai 
cooperativei „Deservirea" Lupeni au 
început împrejmuirea școlii, far 
elevii amenajează curtea. Gardul 
din beton și plasă de sîrmă, va a- 
vea o lungime de peste 300 de 
metri, iar curtea o suprafață destul 
de întinsă, puțind servi atît ca 
ren de joacă' pentru elevi în 
creație, cît și loc de desfășurare 
unor lecții de educație fizică.

te- 
re- 

a

Din nou STRADA. Cu majuscule 
și nu simplu „strada". De ce ? Pen
tru că e lungă și unică (în felul 
pentru că, vrem nu vrem, zilnic 
poartă pașii pe caldarîrou-i cînd 
ted cînd brăzdat, pentru că e 
NOASTRĂ și ne bucurăm cînd i
pune cîte o nouă diademă, și o de- 
plîngem cînd colbul verii o învă
luie peste măsură.

Cu toate că o întîlnim zilnic, chiar 
la ore matinale, de fiecare dată ne 
grăbim să-i descoperim o nouă tră
sătură. Și cît de satlsfăcuti ne în
dreptăm spre treburile 
după ce am descoperit 
noapte" a răsărit o 
(mai cu gust lucrată
vechi), un imobil zugrăvit în culori 
optimiste, atrăgătoare, o nouă uni
tate comercială, o vitrină aranjată 
mai acătări.

Ne-am bucurat, de ce să făgă
duim, cînd pe frontispiciul hotelu-

cotidiene, 
că 

firmă 
decît

,,peste 
nouă 
cele

a apărut un indicator
vor mai

lui
(de-acum turiștii nu 
funda intrarea la hotel cu ușa 
„Hai la noi"), cînd 
sornicăried a apărut 
ceas public, care pe 
trăgătoare, modernă,
ora exactă. Ne bucurăm văzînd 

de pe strada noastră 
dezbracă încetul cu 

sigur) de o „tradiție" 
virtutea căreia exteri-

deasupra i 
(în sfîrșit!) 
lîngă forma 
mai indică

optic 
con- 

de la 
cea

un 
a- 
ș!

că

al „Băncii", sau cu- 
definit a restauran- 
au dispărut. Dar, 
noastră, au rămas... 
parcă, anume pen-

unele clădiri 
principală se 
încetul (dar 
perimată în
oarele trebuie vopsite în culori în
chise (?).

Dispar culorile anemice care te 
indispun și care nu au adus nici
odată prospețime în tabloul citadin. 
Și privind așa, zi de zi, am desco
perit (cu cită plăcere) că griul spă-

lăcit, inexpresiv 
loarea greu de 
tulul „Carpați", 
spre stupoarea 
sîrmele... lăsate,
tru a degrada, estetica străzii. Să ne 
explicăm.

Deasupra străzii, în decursul ani
lor, s-a format o veritabilă plasă 
care bruiază neplăcut vederea spre 
azurul cerului.' Corpuri de iluminat 
demodate împreună cu nelipsitele 
„cuburi" ale droselelor atîrnă dea
supra capetelor trecătorilor, pe niș
te cabluri de susținere întinse dea- 
curmezișul, aidoma unor funiculare 
în miniatură. Pe sub streșini și dea
supra firmelor unităților comerciale 
un adevărat păienjeniș de circuite

pozarea unor cabluri telefonice, 
pentru 
beton, 
scopul

așezarea' de conducte cînd 
cînd de otel, dar niciodată 
sistematizării iluminatului 

pe strada principală. Dacă

de joasă și înaliă tensiune se ba
lansează între izolatorii cît gutuile 
oltenești și țin în alertă întreg echi
pajul I.J.E.H.-ului în perioada cînd 
pornesc lavinele de pe acoperișurile 
țuguiate.

In' anii trecuți trotuarul a fost 
desfăcut de nenumărate ori ba pen
tru 
ba 
de 
cu
public de 
totuși într-o bună zi, vom găsi tro
tuarele spintecate (pentru cine știe 
a cîta oară ?) și vom zări pe un
deva un tambur cu cablu electric, 
semnatarul rîn, durilor de față sau 
oricare ortac de breaslă se va grăbi 
să-și scoată pixul și carnetul și să 
noteze un titlu lapidar, să zicem, 
„6 inițiativa lăudabilă și din par
tea secției I.J.E.H.". Așteptăm I

T. K.

PETROȘANI

amgafeaza

Un revizor contabil 
principal [| hftplinira (HJI- 
jiilof legal».

•■5

Alte informații se primesc zilnic la serviciul persona) al 
Insliiulnhii din str. Institutului nr. 20.
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Vizita tovarășului
Alexandru Bîrlădeanu

WASHINGTON. ’— Trimisul spe
cial Agerpres. Nicolae lonescu, 
transmite: La 19 iunie, Alexandru 
■Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Con
siliului National al Cercetării Știin
țifice, care întreprinde o vizită în 
S.U.A., însoțit de un grup de oameni 
de știință, a avut o întrevedere cu 
dr. Donald Hornig, consilier special 
al președintelui S.U.A., director ofi
cial pentru știință și tehnologie al 
Casei Albe.
• Cu acest prilej, a avut loc un larg 
schimb de păreri cu privire la 
poblemele cooperării tehnico-științi- 
fice dintre România și Statele Unite. 
Din partea română la întrevedere au 
participat Corneliu Bogdan, ambasa
dorul tării noastre la Washington, 
precum și specialiști români.

Din partea americană au partici
pat Nathalian Davies, consilier la 
Casa Albă, și alte persoane oficiale.

Miercuri seara, ambasadorul Ro
mâniei Ia Washington a oferit o re
cepție la care au luat parte dr. Do
nald Hornig, Ernest Goldstein, con-

- ® —

Campania 
electorală 
din Franța

PARIS. — Campania electorală din 
Franța, în vederea primului tur de 
scrutin al alegerilor generale de la 
23 iunie, se apropie de sfîrșit. Prac
tic. pînă la închiderea ei au mai ră
mas două ziile, ultima zt înainte de 
scrutin urmînd să fie liberă. întrea
ga desfășurare a acestei prime cam
panii a purtai în sine, încă de la în
ceput, amprenta ultimelor evenimen
te din Franța. Miercuri seara au a- 
părut la televiziune, în mod succe
siv, Guv Moliei, secretarul general 
al S.F.I.O. și vicepreședinte al Fe
derație! Stîngii Democrate și Socia
liste, Roland Leroy, membru al Bi
roului Politic al P.C.F. In numele 
grupării majoritare .,Uniunea pen
tru apărarea Republicii" au luat cu- 
vîntul Maurice Schumann, ministru 
pentru problemele sociale, și Andre 
Fanton. In general, cuvîntăille elec
torale ale acostor personalități poli
tice nu au adus nimic nou fată de 
cele precedente ale liderilor poli
tici care au făcut cunoscut încă la 
începutul campaniei electorale pro
gramul și tactica electorală a for
mațiunilor politice pe care le re
prezintă.

+
PARIS. — Primul ministru» al 

Franței-, Georges Pompidou, a avut 
miercuri după-amiază o întrevedere 
cu reprezentanții presei franceze. 
Cti acest prilej, el a prezentat un 
scurt bilanț al situației poFtlce șl 
sociale din Franța. ,.fn prezent. a 
spus premierul francez, reluarea lu
crului s-a generalizat. Mai continuă, 
însă, unele greve într-o serie de 
m.ari întreprinderi din industria au
tomobilelor sau cea a electronicii. 
Școlile primare șl secundare și-au 
reluat activitatea".

în S.B.I.
silier special al președintelui S.U.A., 
Glenn Seaborg, președintele Comi
siei pentru energia atomică a S.U.A., 
ambasadorul Walter Stoessel, adjunct 
al asistentului secretarului de stat, 
Leland Haworth, directorul Funda
ției Naționale de Științe, Harold Lin
der, președintele Băncii ,,Import Ex
port", Haward Samuels, subsecretar 
la Departamentul Comerțului, mem
bri ai Congresului S.U.A., oameni 
de știință, reprezentanți ai cercuri
lor economice și financiare, șefi și 
atașați științifici ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Washington, 
fruntași ai comunității române din 
Statele Unite, ziariști.

fasffiull *8
Securitate a adoptat 
proiectul de rezoluție 

privind neprolif erarea 
armelor nucleare

NEW YORK. — In cadrul ședin
ței de miercuri seara. Consiliul de 
Securitate a adoptat cu zece voturi 
pentru și cinci abțineri (Algeria, Bra
zilia, Franța, India și Pakistan) pro
iectul de rezoluție, prezentat de 
U.R.S.S., S.U.A. si Marea Britanie, 
în care sînt enunțate garanțiile date 
țărilor nenucleare de către puterile 
nucleare semnatare ale tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare.

R. S. Cehoslovacă

Adunare a activului 
miliției populare 
din întreaga țară

PRAGA. — La Fraga a avut loc 
o adunare a activului miliției popu
lare din întreaga tară.

in cuvîntarea rostită la adunare, 
Alexander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C.. a relevat rolul impor
tant pe care îl are miliția ca o parte 
a forțelor armate, și în primul r'înd, 
ca o parte componentă impor- 

I fantă a activului politic al partidu- 
I lui.

Vorbitorul a •subliniat că conținu
tul principal al noii, faze de dezvol
tare în care a intrat Cehoslovacia 
trebuie să constea în traducerea în 
viață, prin acțiuni concrete, a telu
rilor programului de acțiune a parti
dului. în stabilirea democrației so
cialiste pe o bază trainică. în întă
rirea rolului social și autorității 
partidului. Alături do principiile de 
bază ale politicii noastre interne, a 
continuat vorbitorul, noi vom apăra 
pe cele ale orientării noastre exter
ne, alianța și prietenia noastră cu 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste. Practica va demonstra că 
respectarea condițiilor specifice ale 
țărilor socialiste nu poate aduce 
daune prieteniei trainice și unității 
acestor țări, ci, dimpotrivă, numai 
foloase.

Adunarea activului miliției popu
lare a adoptat o rezoluție prin care 
asigură conducerea de partid și de 
stat de întregul său sprijin în reali
zarea sarcinilor ce îi revin în pe
rioada actuală.

ATENA. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Joi dimineață miniștrii cabinetului grec și-au depus denri» 
siile premierului Papadopoulos pentru a-i da acestuia posibilitatea 
să treacă Ia o remaniere a guvernului. Cauzele acestei remanieri 
tehnice nu au iost anunțate.

Do-uă oro mai tîrziu, noii miniștri, 
în frunte cu premierul Papadopoulos, 
au depus jurămîntul în fața regen
tului Zoitakis.

In noui cabinet au fost introduși 
10 noi miniștri și miniștri adjuncti 
în marea lor majoritate tehnicieni. 
A fost creat un non post de vice- 
premier. care a fost încredințat fos
tului comandant al corpului do ar
mată din Salonic, Dimitrios Patilis, 
care a jucat un rol important în lo
vitura de stat militară din aprilie 
1967. Au fost înlăturați din guvern 
o serie de membri ai vechii gărzi, 
printre care Papadimitrakopoulos, 
fost ministru al comerțului, Totomis, 
fost ministru al comunicațiilor, 
Poulantzas, fost ministru al preve
derilor sociale. In general, în noul

guvern nu a intrat nici un >m po
litic al fostelor partide din Grecia. 
Posturiile cheie sînt deținute în con» 
tinuare de inițiatorii loviturii mili
tare de la 21 aprilie 1967: Gheorgldos 
Papadopoulos — prim-minlstru și mi
nistru al apărării naționale; Stilia- 
nos Patakos — viceprember și minis
tru de interne; Pa.naiotis Piplneiis 
— ministru al afacerilor externe; N. 
Makarezos — ministru al coordonă
rii economice.

Intr-un comunicat al purtătorului 
de cuvînt al guvernului, Stamato- 
poulos, director general al presei 
Președinției Consiliului de Miniștri, 
se arată că „noul cabinet este for» 
mat din elemente hotărîte să înfăp
tuiască țelurile regimului instaurat 
la 21 aprilie 1967".

«a
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JAPONIA : Linia de asam
blare a automobilelor La uzi
na Mitsubishi, unui din gigan- 
tii industriei japoneze a con
strucțiilor de mașini.

12 000 de studenți 

japonezi In grevă

TOKIO. — Agenția France Presse 
anunță că peste 12 000 de student! 
de la nouă facultăți ale universită
ții din Tokio au declarat joi grevă 
de protest împotriva pătrunderii po
litiei- în incinta universității. Stu
denții au cerul anularea sancțiuni
lor dictate de conducerea universi
tății împotriva unui număr de 17 
conducători ai studenților care au 
cerul efectuarea unor reforme. In 
sprijinul satisfacerii cererilor formu
late, studenții au ocupat amfiteatrul 
universității. Politia a intervenit, la 
cererea rectoratului, pentru a de
gaja incinta amfiteatrului.

Vîeinamd de syd

Patriot!! continuă seria
9

atacurilor asupra pozițiilor
americano-saigoneze

SAIGON. — Continuindu-și seria 
atacurilor asupra pozițiilor america
no-saigoneze, unitățile Frontului Na
tional de Eliberare din Vietnamul 
de sud au atacat miercuri cu foc de 
mortiere cinci localități de pe cu
prinsul țării. Mai multi militari a- 
mericani au fost uciși sau răniți, în 
timpul unei explozii la un depozit 
de muniții de la baza aeriană ame
ricană de la Tan Son Nhut. Incer- 
cînd să lovească pozițiile patrioți- 
lor sud-vietnamezi, avioane „B-52" 
au efectuat mai multe raiduri de 
bombardamente la numai 56 kilometri 
nord de Saigon.

Un comunicat dat publicității de

’ Z~,y, -agenția V.N.A., care citează agenția 
de presă Eliberarea, arată că, în săp- 
tămîna care s-a încheiat la 7 iunie, 
în partea de nord a provinciei 
Quang Nam au fost scoși din luptă 
432 soldați și ofițeri americani șl 
au fost distruse 19 avioane. In ur
ma unei serii dc atacuri asupra po
zițiilor americano-saigoneze din pro
vincia Kan Tho, desfășurate între 
5 și 13 iunie, au fost scoși din luptă 
700 soldați și ofițeri inamici, au fost 
distruse sau avariate 10 avioane șl 
scufundată o navă de război. Patrio- 
tii au capturat o importantă canti
tate de arme și alt material de 
război.

I..AOS

0 nonă reducere
a ajutorului S.U.A. 
pentru străinătate

WASHINGTON. — Comisia pen
tru afacerile externe a Camerei Re
prezentanților a redus cu 600 mili
oane dolari programul S.U.A. de 
ajutor pentru străinătate pe anul 
fiscal 1968/69. Administrația John
son propusese spre aprobarea Con
gresului o sumă de 2,9 miliarde do
lar).

Thomas Morgan, președintele 
Comisiei a declarat că suma apro
bată de 2 364 225 000 dolari mai 
poate fi încă redusă cu prilejul dez
baterilor din Camera Reprezentanți
lor, deoarece numeroși membri, atît 
republicani, cît și democrats nu 
împărțășdsc punctul de vedere gu
vernamental.

Programul american de ajutor 
pentru străinătate a întîmpinat șl 
anul trecut rezistenta a numeroși 
membri ai Congresului care au in
vocat situația financiară grea prin 
care trece în prezent tara, în mare 
parte, din cauza războiului pe care 
S.U.A. îl duc în Vietnam.

Rezultatele alegerii» preliminare
din statul New York
• Senatorul Mc Carthy a obținut victoria

NEW YORK. — Potrivit ultimelor 
rezultate, senatorul Eugene McCarthy 
a obținut victoria în alegerile preli
minare desfășurate marți în statul 
New York și va dispune de votu
rile a 63 din cel 123 de delegați a- 
Ieși cu acest prilej pentru a parti
cipa la Convenția naționala a Parti
dului democrat, care va desemna 
candidatul partidului pentru alegerile 
prezidențiale din noiembrie. Agenția 
U.P.I. scrie că McCarthy desfășoară 
acum o intensă activitate pentru a 
convinge o serie de delegați nean- 
gajați să treacă de partea lui. Tot
odată, el dorește să-și cîștige adepti 
și în rîndul celor 65 de delegați 
pentru convenții care vor fi deși 
de Comitetul din statul New York 
al Partidului democrat. Celălalt pre
tendent la candidatura democrată, 
vicepreședintele Hubert Humphrey, 
a obținut doar șapte delegați, dar 
observatorii subliniază că decalajul 
dintre cei doi, așa rum s-a mani
festat la New York, nu reflectă 
raportul real de torte, care pare să 
încline în favoarea lui Humphrey. 
Humphrey, scrie de exemplu agen
ția Reuter, poate fl încă optimist 
dar, „alegerile din statul New York

au arătat cu claiitate lipsa de spri
jin fată de politica administrației, 
în special în ce privește politica ei 
vietnameză din partea membrilor de 
rinei ai Partidului democrat".

Acte provoca
toare împotriva 
R.P.D. Coreene

PHENIAN. — După cum ariimtă 
agenția Centrală Telegrafică Coreea
nă, în ultimul timp avioane ameri
cane de spionaj au efectuat zboruri 
de recunoaștere deasupra teritoriului 
R.P.D. Coreene, iar nave spion înar
mate au pătruns în apele teritoriale, 
comitînd diferite acte provocatoare 
cle-a lungul litrei de demarcație. La 
19 iunie, trupele americane au des
chis focul cu mitraliere și tunuri în 
două sectoare din centrul zonei de
militarizate. Agenția precizează că 
Armata Populară Coreeană a res
pins aceste acțiuni și atrage aten
ția că partea americană va purta 
întreaga răspundere pentru conse
cințele grave pe care Ie pot avea 
aceste acte.

Fartete Patet Lao au respins o serie
fe atari ale trapetor amemane

SEMNAREA UNUI ACORD
FRANCO-IRANIAN

TEHERAN. Miercuri seara, la 
Teheran a tost dat publicității un 
c-omunicat în legătură cu semnarea 
unu! acord franco-.iranlan.

După cum se precizează în acest 
doctune.nl, Franța va acorda credite 
Iranului, cu o dobîndă de 4 la sută, 
rambursabile în 15 ani. Aceste fon
duri vor fl folosite în cadrul celui

de al 4-lea plan de dezvoltare al 
Iranului în sectoarele energie elec
trică, radio și televiziune, precum 
și pentru extinderea rețelei fero
viare.

Franța va garanta, de asemenea, 
acordarea unor credite particulare 
rambursabile în 10 ani.

Stocurile mondiale de «t
ea

îngrijorător"

XIENG KUANG. — Agenția Khao- 
șan Paiet Lao anunță că în ultima 
vreme forțele Patet Lao au respins 
o serie de atacuri lansate de tru
pele americane și acoliții acestora 
în regiunile controlate de tortele 
patriotice din Laos. In cursul aces
tor lupte, patr-ioții laoțieni au pro
vocat inamicului, potrivit unor date 
preliminare, însemnate pierderi în 
oameni, tehnică militară și muniții. 
In provincia Saravane au fost scoase 
din luptă opt companii ale regi
mentelor 16 și 27, care au lansat la 
24 mai un puternic atac sprijinite 
de aviație în regiunile Va.pi. Din 
datele furnizate de comandamentul 
trupelor Patet Lao, în timpul acțiu
nilor militare desfășurate în această 
regiune între 24 și 31 mai, au fost 
uciși aproximativ 100 de soldați 
inamici. Atacurile lansate de agre-

sorii americani în regiunile Phou 
Khoal, Ban Buc, Tliapi, Ban Leng, 
Ban Kliao, Huoi Khang au fost res
pinse. Patrloții laoțieni au capturat 
tunuri, mortiere, puști automate, a- 
parate de radio-emisie, echipament 
militar și muniții. In provincia At- 
topeu, forțele Patet Lao au supus 
între 26 și -31 mai uinut puternic 
bombardamen-t aeroportul cu același 
nume și alte baze folosite ca puncte 
de plecare pentru atacurile efectua
te asupra regiunilor eliberate din 
Laos. Inamicul a suferit pierderi 
grele.

Potrivit unor date preliminare fur
nizate de agenția Khaosan Patet Lao, 
în perioada sezonului ploios, forțele 
patriotice laoțiene au scos din luptă 
aproximativ 4 000 de soldați ameri
cani și abați al acestora.

„O imixtiune scan- Fapt comic, dar semnificativ...
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brînză, a produs mai puțin în 1967 
decît în 1966, respectiv 97 800 tone, 
fală de 99 600 tone.

Unele țări, din afara Pielei comu
ne au adoptat și ele o politică de 
aulorestrictie. In Suedia, de exem
plu, producția a trecut de la 74 300 
tone în 1966,. la 65 100 tone în 1967. 
Danemarca, cea mai mare producă
toare europeană din afara C.E.E., a 
redus .producția de . la 159 600 tone, 
în 1966, la 155 700 în 1967. In 
schimb, în S.U.A., Australia și Noua 
Zeelandă s-a înregistrat o creștere 
sensibilă a producției de unt.

Toate acestea demonstrează că 
consumul a suferit contralovitura mă
surilor de sprijinire sau chiar de 
ridicare a preturilor interne toate 
pentru a ajuta producția, cu tot ex
cedentul rezervelor. Aceste măsuri, 
precizează raportul, „au restrîns e- •' 
vident debușeele pe piața internă”. 
Așa se explică de ce consumul a

scăzut in unele țări din cadrul G.E.E., 
scădere datorată în parte creșterii 
prețurilor în Franța, Italia și Olan
da. Același fenomen, datorat acelo
rași motive,. se constată și în alte 
țări europene. O situație aparte pre
zintă Anglia unde, datorită apari
ției pe piață a untului și a untului 
topit la prețuri reduse, consumul 
acestor ! două articole a crescut cu 
4 la sulă. In S.U.A, în schimb, s-a 
constatat o scădere a consumului de 
unt datorită în special tendinței 
crescînde de înlocuire a lui cu mar
garina.

Exporturile au crescut în 1967, în 
special cele ale Franței. Noii Ze- 
elande, Olandei! și Irlande-. In ce 
privește importurile, creșterea cea 
mai spectaculoasă a fost aceea în
registrată de Japonia, unde ele au 
crescut de Ia 7 000 tone în 1966, Ia 
20 000 tone în 1967. Dar și țările 
C.E.E. importă unt! In 1967, impor
turile lor au crescut cu aproxima
tiv 15 000 tone.

CUTREMURE 
ÎN PERU

LIMA. — Agențiile de pre
să continuă să transmită date 
cu privire Ia pagubele provo
cate de cutremurul care s-a 
produs miercuri în bazinul 
iluviului Amazoanelor din nor
dul statului Peru. Pină în pre
zent, in cele două orașe afec
tate in mai mare măsură de 
cutremur — Moyobamba și 
Chachapoyas — s-a constatat 
moartea a aproximativ 50 de 
persoane. Legăturile telegrafi- 
ce cu Moyobamba, capitala 
departamentului San Martin, 
au fost întrerupte. Aproxima
tiv 5 la sută din clădirile ora-
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șuiul au frist distruse, iar ci- 
teva sule de persoane au ră
mas fără adăpost^ Autoritățile 
din Moyogamba 5 gri declarat 
că cel puțin 10 cutremure mai 
mici au urmat sțismului pro
priu zis, ■ care a durat 70 de 
secunde.

In regiunea sinistrată (apro
ximativ 600 000 km pătraji) se 
efectuau lucrări arheologice. 
Recent au fost descoperite a- 
colo ruinele a- peste 30 de o- 
rașe, mărturie a civilizației 
pre-incașe, care exista în ur
mă cu 1000 de ani.

daloasă m treburile 
interne
ale Ciprului11

NICOSIA. — Secretarul general 
al Partidului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.), Ezekias 
Papaioannu, a adresat miercuri o 
scrisoare secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite, U Thant, 
în care protestează împotriva tiota- 
rîrii N.A.T.O. de a discuta proble
ma cipriotă în cadrul viitoarei reu
niuni a pactului nord-atlantic ce va 
avea loc în capitala Islandel. Docu
mentul menționează că ,,aceasta 
constituie o imixtiune scandaloasă 
în treburile interne ale Ciprului".

MADRID. — Un avion de tip 
| „F-100", aparținind forțelor ni-
| litare aeriene, americane, s-a 
I prăbușit mierCuri in apropiere 
6 de orașul Valencia. Pilotul a- 
H vionului a murit.

SANTIAGO DE COMPOSTELLA. — 
In orașul Santiago de Compostetla 
s-a petrecut joi un fapt divers, de 
factură comică, însă semnificativ 
pentru soarta multor artiștt din Spa
nia. Un pictor, Jose Conde Corbal, 
și-a expus pînzele sale într-unul din 
localurile orașului. Un tînăr, fiul pa
tronului unei firme de pompe fu
nebre, i-a oferit un sicriu în schim
bul unui tablou. Pictorul a primit 
tîrgul, aratînd că a făcut cea mal 
bună afacere din cariera sa. „Dacă

pictura nu-mi asigură mijloace de 
viată, cel puțin voi putea muri li
niștit" a spus el.

® NEW YORK. -Oceanol.jgli 
de la Universitatea din Oregon au 
anunlat ancorarea unei stațiuni me
teorologice denumită „Totem 11", în 
vîrful unui munte submarin la 183 
km vest de gurile fluviului Col nu
bia.

Fixarea stafiei, care are lorma 
unui cilindru de otel cu o lungime 
de 60 m, s-a făcut cu ajutorai a 
trei ancore în greutate de 15 tone.

Festival internațional ds televiziune
PRAGA. — La Praga s-a descins 

al V-lea Festival international de 
televiziune la care participă 45 de 
posturi de televiziune din 36 de țări. 
Regizorul Valeriu Lazarov de la Stu
dioul de televiziune București a fost 
invitat să facă parte din juriul fes
tivalului. Televiziunea din tara noas
tră va prezenta în cadrul festivalu
lui filmul „Demiurgii".

Concursul prevede participarea la 
programe distractive și Ia programe 
publicitare, astfel că premiul princi
pal ,,Zlata Praga”! va'fi'acordat pen
tru ambele genuri de filme. Vor fl

acordate, de asemenea, premii pen
tru cea mai bună regie, cel mai Imn 
scenariu și allele.
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Ciocniri între studenți 
și politie la Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO. — Aproxima
tiv 22 de persoane au fost rănite în 
timpul unei ciocniri dintre poliție 
și studenți, ce a avut loc la Rio de 
Janeiro. Poliția a operat numeroase 
arestări. Manifestațiile studențești de 
miercuri au paralizat activitatea co
mercială în centrul fostei capitale

braziliene. Comitetul studențesc de 
organizare a anunțat pentru vineri 
o nouă manifestație. Potrivit agen
țiilor de presă demonstrațiile de 
miercuri au fost cele mai puternice 
din luna aprilie. Studenții cer majo
rarea fondurilor destinate învăță- 
mîntului.

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani

Călduri 
neobișnuite 
în Polonia

VARȘOVIA. — Luna Iunie 
este în acest an neobișnuit de 
călduroasă în Polonia, unde 
mercurul termometrelor se ri
dică în aceste zile la peste 
plus 30 grade C. Cel mai greu 
Suportă căldurile locuitorii re
giunilor nordice ale țării, mal 
ales a regiunii Szczecinului, 
unde, miercuri la amiază, tem
peratura a fost de plus 35 

• grade C la umbră. Aici, potri
vit agenției P.A.P., din cauza 
căldurilor neobișnuit de mart 
au avut loc întreruperi ale 
muncii în diferite îr Deprinderi.
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