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ri, la C.C. al P.C.R. a avut loc 
o consfătuire de lucru cu reprezen
tanți ai intelectualității maghiare din 
tara noastră, savanți, scriitori, pu-

ADEZIUNE DEPLINA Șl SATISFACȚIE PROFUI

Un număr mare de ingineri, teh
nicieni și salariati ai Stației de cer
cetări pentru securitate minieră din 
Petroșani întruniți miercuri după-a- 
tnlază în cadrul unei adunări de
partid deschisă, și-au exprimat de
plina adeziune fată de măsurile a- 
doptate de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. In cuvîntul de deschidere 
a adunării, ing. Colibaba Eugen, di
rectorul instituției, referindu-sc la 
justețea măsurilor elaborate de ple
nară, a arătat printre altele : „Parti
dul nostru, animat de un profund 
spirit creator, promovînd și apli- 
cînd nobilele idei ale dreptății și 
eciiilătil sociale, nu ezită să înlătu
re 
tat 
cii.
ti u 
list

nu ezită să
formele învechite care au persis- 
în- sistemul de retribuire a mun- 
Partidul militează continuu pen- 
respectarea principiului socia- 
de retribuire a fiecărui salariat 

după cantitatea și calitatea muncii 
depuse. Numai munca poate să fie 
și trebuie să (le sursa de venituri 
materiale a fiecărui salariat. De-a 
lungul anilor, o seamă de distincții 
sau titluri științifice, însoțite și de 
remunerații materiale, s-au transfor
mat pentru unii într-un scop mate
rial. într-un izvor de privilegii, care, 
odată 
dere 
sebi 
fice.

Luînd cuvîntul 
lor ce au urmat, 
Dîrlea, șeful secției 
muncii a spus: 
salariatilor caro 
ții sau titluri onorifice în funcții de 
răspundere și de conducere este o 
dovadă de apreciere deosebită. In 
etapa actuală, o remunerare în plus 
a acestor distincții nu era echita
bilă. Măsurile preconizate de parti
dul nostru sînt binevenite contri-

obținute, 
calitativă a 
în domeniul

determinau o scă- 
rnuncii — înde-o- 
cercetări! știinti-

în cadrul discutii- 
medicul Gheorghe 

de medicină a 
,,însăși promovarea
au obtinut distinc-

buind la introducerea unor relații 
de înaltă etică între toti membrii 
societății noastre.

Salariatii care prestau prin cumul 
mai multe funcții — a spus în con
tinuare medicul Gh. Dîrlea — și-au 
dat singuri seama că nu puteau a- 
sigura același randament în 
funcțiile".

Inginerii Alexandru Dicu,
laboratorului aeraj, Sabin Tat, șeful 
laboratorului exploatări, Dumitru Io- 
nescu, șef de secție și dr. ing. 
Gheorghe Micheș au exprimat, de 
asemenea, în cuvîntul lor. totala a- 
deziune fată de măsurile preconiza
te de plenara C.C. al P.C.R., legi
ferate în cadrul actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Subliniind faptul că măsurile
doplale de plenara C.C. al P.C.R. 
privesc activitatea de cercetare, 
științifică, ing. Mihai Pătrașcu, di
rector adjunct științific al S.C.S.M. 
a spus apoi: „Are o deosebit de 
mare importantă ansamblul de mă
suri pentru aplicarea deplină a 
principiului repartiției după cantita
tea și calitatea muncii fiecăruia. De 
asemenea, e binevenită și măsura 
prin care în activitatea de cerceta
re științifică. începînd cu acest 
ne vom putea recruta 
rect dintre absolvenții 
de mine din Petroșani,
lor în activitatea de cercetare 
tifică nemaifiind condițională 
vechimea în producție".

Tn încheierea adunării, 
pantii au trmis o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 

încrezători în
a partidului,

Petroșani și-au 
lor do a contribui 
înfăptuirea idealurilor 

nostru.

an, 
cadrele di- 
Insti tu tulul 

atragerea 
tiin- 

de

bliciști, artișL, lie didactice și alțl 
oameni de cultură.

La consfătuire au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculesc.u:Mizit, 
Janos Fazekaș, Leonte Răutu, MHiai 
Cere, Dumitru Popescu.

In cadrul dezbaterilor, participau Ții 
la consfătuire și-au exprimat satis
facția și adeziunea deplină fată de 
politica naționala marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru, fața de 
preocuparea consecventă a P.C.R. 
pentru dezvoltarea democratici so
cialiste, pentru asigurarea realizării 
în fapt a egalității în drepturi a tu
turor oamenilor muncii,, fără deose
bire de naționalitate, pentru înflo
rirea continuă a patriei socialiste 
comune. Au fost făcute cu acest pri
lej o serie de propuneri valoroase 
pentru îmbunătățirea muncii în dife
rite domenii ale activității științifice 
și culturale din tara noastră. Parii-* 
cipantii la întîlnire au exprimat ho- 
tărîrea intelectualității maghiare, a 
tuturor oamenilor muncii maghiari 
din România de a-și sporj aportul 
la întărirea prieteniei și conlucrării 
frățești între poporul român și oa
menii muncii de naționalitate ma
ghiară, la înfăptuirea marilor sar
cini ale construcției socialismului în 
patria noastră.

In cadrul discuțiilor au luat cu
vîntul Gali Erno, Hajdu Gyozov 
Szasz Janos, Kovacs Gyorgy, Deme
ter Janos, Szilagyi Dezideriu, Domo-» 
kos Gez.a, Csehi Gyula, Suțo Andras, 
Meliusz Joszef, Fodor Șandor, Erdos 
Pal, Bodor Pal, Nagy Istvan, Szab» 
Gyula. Kanyadi Șandor, Fazekaș Ja
nos, Cseke Gabor, Jordaky Lajos, 
Kantor Lajos, Sisak Ernest, Balogh 
Edgar, Erdelyi Istvan, Takacs Ludo
vic, -Galfalvi Zsolt, Jancso Sterner.

In încheierea consfătuirii a vorbit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

corespunde ■ nici un efort în slujba 
societății. De asemenea, desființa
rea sistemului cumulării de funcții 
remunerate va duce la înlăturarea 
deficientelor ■ în îndeplinirea sarci
nilor, la promovarea cadrelor tine
re, dornice de muncă ' și afirmare. 
Socialismul, este incompatibil 
obținerea de venituri pe altă 
decît prin muncă I" — a arătat 
biterul.

Tovarășul Ghlnea loan, șeful 
organizatorice a, Comitetului 

municipal de partid a subliniat în 
cuvîntul rostit importanta deosebită 
a măsurilor' adoptate de plenara 
C.C. al FLCR., arătînd că ele se în
scriu pe linia traducerii în viață a 
principiilor socialismului, a hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea și Confe
rinței Naționale a Partidului, 
resc încrederea 
patriei noastre 
nou imbold în 
cerea în viată 
vîrșirii construcției socialiste.

In încheiere, a fost trimisă o 
legramă 
partidului, 
Ceaușescu 
cipantii Ia 
Spitalului 
primă adeziuneâ deplină față 
măsurile adoptate de Plenara C.G. 
al P.C.R. din 19 iunie 4968.

CU 
cale

In atelierul electric al E. M. Aninoasa. 
etalează măiestria profesională.

Miercuri după-amiază a avut 
adunarea de partid deschisă a 
muniștilor de la Spitalul. 
Petroșani. Partlcipanții l-a adu-nare
și-au exprimat deplina lor aprobare 
față de măsurile stabilite de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. arătînd că, 
hotărîrile adoptate dovedesc ■ încă 
o dată capacitatea partidului de a 
oglindi în politica sa cerințele ac
tuale ale dezvoltării societății noas
tre socialiste.

In cuvîntul. de deschidere a adu
nării. de- partid, secretarul organi
zație! de bază tov. dr. Viorica Mu-n- 
teanu, a arătat printre altele că- țara 
noastră a obtinut succese istorice pe 
drumul dezvoltării forțelor de pro
ducție, în 
cialiste,
poporului, sporirea nivelului de cul
tură, înflorirea multilaterală a per
sonalității .umane, constituie țelul 
fundamental al socialismului, al tu
turor măsurilor partidului nostru.

Dr. lonită Dumitru, dr. Radu Ioan, 
dr. Lăpădatu Emil, dr. Martinovici 
Mihai și aiti participant! la discuții 
au reliefat, în cuvîntul lor, că le
garea retribuției direct de cantita
tea și calitatea muncii prestate va 
contribui la aplicarea cu consecven
tă și eficientă a principiului socia
list al retribuției, în scopul ridică
rii bunăstării materiale a oamenilor 
muncii, afirmării principiului echită
ții sociale.

Doctorul în medicină Eșanu Iosif, 
directorul Spitalului unificat din Pe
troșani, a vorbit despre unele ano
malii în aplicarea sistemelor de re
munerare, s-a referit la problema 
indemnizațiilor (ixe acordate pentru 
titluri științifice.

„Titlurile științifice au fost și 
sînt dobîndite prin muncă. Este e- 
chitabll ca de ele să se tină 
la ocuparea unor funcții, dar 
nerarea lor cu indemnizații 
înseamnă o retribuție căreia

te- 
Comitetului Central al 

tovarășului Nfcolae 
personal, prin care, parti- 

a
unificat Petroșani își ex- 

de

adunarea de partid

S Un colectiv artistic 
valoros

© Monumente uitate i 
De ce?

S Feriți-vă de „moder 
nism“ în muzică!

Comerțul cu mobilă în Vaiea Jiu 
Iui, a înlimpinat multe greutăți din 
cauza lipsei unui depozit corespun
zător în care să fie păstrate, in con
diții optime, numeroasele qarnituri 
de mobilă de toate tipurile sosite 
pentru desfacere în bazinul nostru. 
Intr-adevăr, prescripțiile 
producătoare de asemenea 
prevăd, în mod expres, 
mobilei in încăperi 
de razele directe 
geruri puternice, 
atmosferă etc.

Din lipsa unui 
z-ător, la Petroșani se „păstra" mo
bila direct în piață, sub cerul liber, 
expusă soarelui, ploii... Nu era de 
mirare că apoi își pierdea luciul

spațiului 
la Pe 
a fi so- 
sosit l>s

iabricilor 
bunuri 

păstrarea 
închise, ferite,

ale soarelui, de 
de umezeala din

propriety

crăpa lemnul, spre marea 
a cumpărătorilor I

Iată insă că problema 
pentru depozllarea mobilei 
froșani este pe punctul de 
Iuționată. In aceste zile, a
Grupul II de șantiere documentau i 
pentru construcția unui mare de
pozit de mobilă, care să 'fie dat >»r 
folosință anul viitor. Noul depozit va 
fi ridicat pe un teren —
a I.R.V.A. (în continuarea clădirii de 
pozitutui O.C.I.), iar primele lucrări 
vor începe încă in trimestrul țnmălor.

Prin această construcție se re
zolvă problem i depozitării, păstră
rii în bune condițiuni a mobilei tri
mise spre desiacere în bazinul nos
tru carboniîer.rom li ■
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parltci- 
către

Nicolae 
politica

salarlații 
exprimat

depozit corespun-

valoroasele lucrări de 
la Muzeul Brukenthai. 
vor parcurge Vale-a 
vizitînd mănăstirile

vizita principalele 
Capitală după care, 
zile, vor admira II-

După cum am mai anunțat 
pe cititorii noștri în săptă-

seama

a

re detueid Jiului in jos... minunate priveliști se arată i
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unii care caută să „legifereze" 
petrece timpul liber. Cu clouă

om nu-șt poate Închipui dispariția totală a 
de slăbiciunea omului, unii „specialiș-

3®

Cred că nu are sens să se 
afacere dim viata omului, 
nu înseamnă, firește, că nu 
trăim mai mult. Există o 
de ipoteze cu privire la

Ceaușescu. 
științifică 
S.C.S.M. 
dorința 
lens la 
porului

itinerar 
de excursie
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O dală cu răsăritul soarelui de vară, apar in 
parcul de pe strada Republicii (singurul dc-altlel 
din Petroșani) „scaieți" care strică tot aspectul 
acestei oaze, unde bătrîni și tineri se destină 
deopotrivă.

Lasînd metafora la o parte constatăm cu stu
pefacție (și cu legitimă indignare) că spațiul 
ulii din parc destinat destinderii se reduce pe 
ri ce trece, datorită grupurilor care „bat" pînă 
la extenuare „șaizecișișase" sau cine știe ce 
altă drăcovenie, în care „asul", „popa" sau „ 
telul" capătă nuanța unor cuvinte de ordine.

la prima vedete, în afara faptului că aceste 
grupuri ocupă șase, opt bănci din inventarul

parcului și că pe lingă aceste „cuiburi" se 
nă un impresionant număr de „chibiți", trecăto
rul neavizat nu sesizează nimic jenant. Dar dacă 
încercăm să pătrundem mai adii:c in „atmosfe
ra" acestor grupuri de pierde-timp descoperim 
cu ușurință că „nevinovatele" scoruri „a la fot
bal" realizate de veritabilii cartofori se meta
morfozează în bani, in bani care au fost cîștigati 
cu muncă cinstită și care sînt suslrași poate din 
bugetul familiei.

Numai in acest an subscrisul, în calitate de 
'tecălor, am lost martor de trei ori la „finaluri" 
deloc 
șului" 
susțin 
rle a 
în urmă, un individ a fost bătut măr 
n-a fost „gentlemen" la completarea 
scont. Mar/i 25 iunie a.c., orele 15,10, 
voie de intervenția miliției pentru calmarea spi
ritelor înfierbîntate în jăratecul jocului.

Stimați gospodari ai Petroșaniului și păzitori 
ai ordine! publice, facefi ca atmosfera pură a 
parcului să pătrundă și în acest coif de junglă. 
Reda[i parcul îndrăgosltfilor, bunicilor și buni- 
celor care își plimbă nepo[eii printre rondurile 
cu flori, tuturor celor care caută un colt liniștit 
și umbros, o atmosferă care tonifică. Pliviți par
cul nostru de „scaieți".

Tiberiu KARPAT1AN

pașnice pe marginea împărțirii „mărua/i- 
la siîrșit de partide „nevinovate", cum 

acest mod 
săplămini 
pentru că 
taxei de 
a fost ne-

Amenajarea parcului și a bazei sportive „fi August 
din I.upeni, vor fi terminale pînă la 10 iulie a.c. A- 
cesta este angajamentul celor 120 
care la 20 iunie și-au început aici 
că voluntar-patriolică.
țiați '
Rusu

In
loan,
Kyraly Zoltan, se pregătesc de plecare
neretului
Bumbești — Livezeni.

Și acțiunile voluntar-patriotice ale tinerilor 
continuă. In tumultul clocotitor, tineresc se
caractere, sensul muncii primește noi valențe înnobi- 
lînd omul angrenat în activitatea creatoare.

In ziua de 3 iulie, un grup 
format din 34 do elevi de la 
Școala generală nr. 4 din Pe
troșani, avînd drept conducă
tor și... ghid pe profesorul 
Chtș loan, pornesc într-o fru
moasă. excursie prin tară. Ex
cursioniștii vor trece prin Si
biu unde vor avea prilejul să 
admire 
artă de 
De aici 
Oltului,
Cozia și Curtea de Argeș. A- 
poi, vor 
muzee din 
timp de 4 
toralul.

La întoarcere, itinerariul 
va străbate Valea Prahovei.

mina trecută, cu începere din 
22 iunie a.c. I.C.O. Petroșani 
asigură în fiecare duminică 
transportul din Petroșani Ia 
cabana Rusu, cu un autobuz 
care circulă din oră în oră a- 
vînd stafia de plecare în Pia
ța Victoriei din Petroșani. 
Costul unui drum Petroșani — 
cabana Rusu sau retur este 
de 6,50 Iei. Prima cursă — Ia 
ora 7. Ultima, de la cabana 
Rusu, Ia ora 20.

de tineri entuziaști 
activitatea de mun- 

Pină in prezent au fost eviden-
Graur loan, Berna loan, Malțatiek Constantin, 
V. ș.a. 

același timp 24 de tineri printre 
Masznak Antonio, Gîf-Deac Ion,

care : Grama 
Macarie Viorel, 
pe șantierul ti-

pentru a participa la construirea șoselei

lupeneni 
formează

Reamintim cititorilor :
Autobuz pe ruta 
Petroșani — 
cabana Rusu

Fabrica de conserve din Ha
țeg își extinde activitatea pe 
zi ce trece. Se acordă atenție 
lărgirii gamei produselor. Pe 
lingă conservele din legume 
și fructe nou produse, au 
fost recent introduse în fa
bricație : conservele din car
ne de porc, pastă de măcieșe 
și pastă de coarne.

Nicu SBUCHEA 
corespondent

Francisc GAL
activist U.T.C.

k -y

Actiunea de înfrumusețare a localităților continuă și-n aceste zile' 
de vară. In clișeul nostru : un aspect surprins de pe strada principală 
a Petroșaniului.

eului său. Proîitînd
ti" din S.U.A. oferă clienților lor „viață veșnică". Leonard 
Hoit din statul Ohio oferă oricui, pentru suma de 8 500 do
lari, șansa de a trăi 1 00o de ani. Cu ajutorul unor camere 
speciale de dormit el se străduieșfe să transforme moartea 
reală în moarte fictivă. Și se găsesc destui naivi care să-l 
creadă. Există oare în experiențele lui Hoit măcar un grăun
te de rațiune ?

La această întrebare, omul de știință sovietic Vasili Ku- 
previci, președintele Academiei de Științe a R.S.S. Bielo
ruse, a răspuns în cadrul unui interviu.

o teorie 
această 

Procesul îmbătrîni- 
omului nu a fost 
la capăt.
se afla tnolabol'.s-

— Nu cred în succesul unor ase
menea experimente — a spus el. 
Omul de știință rus Porfiri Bahtne- 
tiev a studiat starea de anabioză — 
înlăturarea semnelor vizibile ale 
vieții — pe 
Experiențele 
cununate de 
nici ca alȚi 
obtinut rezultate în

semnelor vizibile
calea răcirii corpului. 
Iul nu au fost însă in
succes și nu am auzit 

oameni de știință să fi 
acest sens. Ia

primul rînd nu s-a dovedit încă po
sibilitatea ’ ca organismul uman să 
treacă în stare de anabioză și după 
aceea să-și poată relua funcțiile 
normale, 
facă o 1 
Acea -.ta 
vrem să 
mulțime
modul cum s-ar putea prelungi viata

■omului. Din păcate, 
intific fundamentată în 
vintă nu există, 
rii organismului 
încă studiat pînă

La baza vieții
mul. Fiecare ființă vie se reînnoieș
te continuu. Tocmai prin aceasta se 
deosebește tot ceea ce este viu de 
ceea ce nu are viată. Esența însăși 
a vieții conține mișcarea perpetuă. 
Oare omul moare pînă la capăl ? 
Nu. El continuă să trăiască prin co
piii săi sub forma pe care știința a 
denumit-o ereditate. S-au studiat ră
mășițele omului de la Cromaqnon 
— unul din strămoșii posibili ai o- 
mului. Organismul lui este identic 
cu al nostru. Do aici pornește și
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Mii colectiv
PAVEL DANvalorosartistic

alese
hunedorean, cu dansul te- 

,,Nuntă ca la Cimpa", core- 
ansamblulul folcloric nparți-

Note de lectură

Maria Pă- 
la Cimpa se 
care nu sea- 
ar putea să-și

SIMPOZION
Azi după-amiază, la oru 10, 

in sala marc a Casei de cul
tură a sindicatelor din Petro
șani, va avea loc un simpo
zion Închinat „Centenarului 
exploatării industriale a căr
bunelui in Valea Jiului". Vor 
expune : prol. I. Poporogu, di-

rectorul Muzeului mineritului, 
ing. Matei Chirimhu și ing. 
1. Opriș.

In continuare, actorii Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
vor prezenta un spectacol, cu 
comedia lui Aurel Balanga 
„Opinia publică".

Intrarea gratuită.

Pe ecrane

Dacă localitatea Cimpa este bine 
cunoscută în prezent pe harta cul
turală a județului Hunedoara, aceas
ta se daloreșle în cea mai mare mă
sură faptului că aici există un co
lectiv cu o puternică tradiție artis
tică, care, ani de zile, a cimentat 
ceea ce cu multă răbdare și iscusin
ță a modelat educatoarea Maria Pă- 
frășcoiu. Pasiunea artistică, împleti
tă cir dragostea, de muncă, sînt co
ordonatele caracteristice ale 
Instructoare artistice care a 
mat colectivului de interpret! 
fiștii amatori din Cimpa — o
gere ma! profundă a necesității de 
a se dărui activității cultural- 
arlistice. In timp ce la alte așeză
minte culturale din 
multe formații s-au 
altoie — asemenea 
nlfă flutur — au „murit" după o 
singură apariție în public, Ța cămi
nul cultural din Cimpa activitatea 
artistică a formațiilor s-a menținut 
și se menține.

Se poate spune, fără rezerve, că

a ceste!
imprl-
— ar-
înțele-

deceniu ? Nu s-a 
Valea Jiului nici un
sau vreun concurs

desfășu- 
festival 
Ia care 
fi parli-

Ionel, Șoit Mariana, Chișcă Viorica. 
Spectacolul a fost regizat de tov. 
M. Pătrășcoiu care a interpretat și 
rolul soacrei.

Echipa de dansuri populare s-a 
prezentat, în cadrul Festivalului tine
retului 
matic 
grafia
nînd tot educatoarei M. Pătrășcoiu. 
Succesul de care s-a bucurat acest 
colectiv, s-a confirmat în mai multe 
împrejurări, printre care amintim 
spectacolul susținut în cadrul pro
gramului cultural-artistic de la Sil- 
vașul de Jos.

In prezent, aceste două formalii se 
pregătesc intens în vederea 
pării la fazele județene care 
vea loc în luna Iulie.

Considerăm că, prezența
formații la cele două faze superioa
re ale concursului constituie pentru 
artiștii amatori de la căminul cul
tural din Cimpa un puternic element 
stimulator. Și, înlr-adevăr, ce poate 
fi mai 
penlru 
zultate

(28 IUNIE — 7 IULIE,
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partici- 
vor a-

acestor

Pavel Dan 
perioada interbelică 
lin, 
tind fi
volum, 
de la 
Urcan 
impun 
ca pe 
lentat.

scriitor ardelean din 
a trăit pu- 

întreaga sa operă literară pu- 
ușor adunată într-im S'ngur 
Dar cîteva nuvele („Zborul 
cuib", ,,Inmormintarea lui 

Bătrîpul", „Iobagii" etc.) îl 
definitiv pe lărîmul literar, 
un scriitor deosebit de ta-

Valea Jiului, 
destrămat, tor 

crisalidei deve- 
au „murit"

datorită educatoarei 
trășcoiu, colectivul dc 
comportă ca un izvor 
că niciodată. Dar, cum
înceteze activitatea un colectiv de 
teatru care a pus în scenă peste 10 
spectacole, sau echipa de dansuri 
și fluierași, care a fost prezentă la 
toate săibătorile și evenimentele din 
ultimul 
rat în 
artistic
colectivul din Cimpa să nu 
cipat, obținînd rezultate dintre cele 
mai bune și mai apreciate.

Astfel, în cadru] manifestărilor ar
tistice care s-au desfășurat anul a- 
cesla, formația de teatru a partici
pat cu piesa: „Soacra cu trei nu
rori" de Gh. Vasiliu la concursul bie
nal I. L. Caragiale, calificîndu-se 
pentru faza județeană, ce va avea 
loc luna viitoare în comuna Pul. 
Dintre cei mai buni interprețl amin
tim pe Moîan Ion, Ceina Ion, Lomă- 
nar Ion, Hamz Lucia, Cocolan Maria, 
Bălănescu Ana, Caj Viorel, Negoi

dezrădăcinării (temă 
pare, a scriitorilor 

o 
Mama".

PANORAMIC TEATRAL

nelor"

frumos și mai satisfăcător 
el decît obținerea unor re- 
bune și cu prilejul „exame- 
de la Pui (6 iulie, formații

teatrale) și Hunedoara (7 iulie, faza 
finală a Festivalului tineretului hu- 
nedorean)I

Cornel HOGMAN

Dintre toate nuvelele sale, cea 
ma! remarcabilă pare a fi „Zborul 
de la cuib". Dan aduce în această 
nuvelă tema 
predilectă, se
ardeleni). Un profesor primește 
telegramă : „Tata mort.
Constată cu uimire apoi că vestea 
îl lasă aproape indiferent. Caută 
reîntoarceri în trecut, cheamă în a- 
jutor amintirile! Zadarnic însă. Orice 
legătură spirituală, Teală, între el 
și sat a dispărut.

Urcan — cel mai realizat perso
naj din opera lui Pavel Dan — pare 
a fi coborît din legendă. Nu are ni
mic „eroic" în el. 
respiră acest erou ! 
personaje sînt doar 
decor, necesare doar
te în prim plan, prin contrast, măr
turia eroului central.

O caracteristică a scrisului Iul 
Pavel Dan este aceea că majorita
tea personajelor sînt „pe drum", în
tr-o continuă și lentă mișcare. Pen-

Dar cîtă forță 
Toate celelalte 

clemente de 
pentru a scoa-

Din trecutul mișcării teatrale

teu un scriitor mai speculativ, 
carea ar fi constituit un prilej 
minat de a face admirabile tablouri 
de natură. Dar Pavel Dan nu poeti
zează natura, asemeni lui Hogaș 
sau Aiecsandri, ci vede în ea doar 
mediul în care se „zbat" eroii săi.

Toți eroii săi, cu o conștiință ceva 
mai ridicată, sînt melancolici, resem
nați, pesimiști, incorigibil' visători.

„Iobagii", ultima nuvelă a lui 
Pavel Dan este un admirabil me
saj uman de încredere în for
ța „celor de jos", de dragoste ne
țărmurită pentru cei „multi și obi
diți". Nuvela nu are un erou prin
cipal, sau mai exact are trnu.1, dar 
colectiv: iobagii. Și poate, în pute
rea de a individualiza masele stă 
forța acestei nuvele. Despre Pavel 
Dan s-a scris din ce în ce mai mult, 
în ultima perioadă (între altele și o 
foarte bună monografie a Monirăi 
Lazăr). Iată cîteva dim rîndurile în
chinate lui Pavel Dan și operei sale, 
de criticul literar Florian Potra.

„Cinste, respect intransigent pen
tru adevăr, iubire nelimitată pentru 
cei umili și zdrențăroși, dispreț față 
de stăpîni, încredere în forte ce re
prezintă viitorul — acestea sînt a- 
tributele concepției literare a Iul 
Pavel Dan, elementele realismului 
său critic, subliniate într-o operă do 
reală valoare artistică".

Producție a studioului 
gralic București, filmul 
scrie pe generic numele unor cu
nosc»// și indrăgifi actori români, 
printre care amintim pe Dem 
lescu, Ovid Teodorescu, Toma 
giu, Tudorel Popa.

In cîteva cuvinte, subiectul 
lui:

lntr-o fabrică de daniele, în care 
lucrează peste 5 000 de femei, c- 
xistă o seefie de sport și un respon
sabil. Olimpian, dar... nici o perfor
mantă sportivă. Olimpian descoperă 
din întimplare un tinăr inginer, pe 
Tudor Vidu, care este campion de 
box. In cuhnea fericirii, îi oferă cele 
mai bune 
pentru că

(30

cinemato-
„K.O." în-

Rădir-
Cara-

lilmu-

condiții de antrenament 
se vede de ia plecînd ct>

Olimpiada din

limp de Flintă, 
al fabricii, Tu
sa interpreteze

campionul său la 
Mexic.

Solicitat in aceiași 
responsahi Iul ari ist ic 
dor Vidu, acceptă
rolul lui Hamlet pentru că își do
rea de mult să tic artist, asemenea 
logodnicei sale, călărea/ă la circ. 
Dar. este incapabil să memoreze 
utila text și, ia prima repeti/ie, re
nunță. Tudor se mulțumește cu ro
lul unui logodnic nefericit 
scheci care, pentru 
sătorie, se salvează

Evenimentele iau 
tură neașteptată.

Dar, despre cele 
va vorbi... ecranul 
7 Noiembrie.

într-un 
a scăpa de ca
pe fereastră, 
insă o în'orsă-

ce urmează, vă 
cinematografului

wW®uI locatar**
IUNIE — 2 IULIE, LA PETROȘANI)

După 23 August 1944, activitatea 
artistică în rindtirile muncitorilor se 
desfășoară sub îndrumarea sindica
telor. Paralel cu activitatea artisti
că de amatori, Valea Jiului continuă 
să Sie vizitată de trupe de teatru din 
București și din țară, 
demnă de inferes, se i 
tril .inului 1946, cînd 
a sindicatelor unite 
chiderea uniri teatru

O acțiune, 
naște la sîîrși- 
comisia locală 
hotărăște des- 
pentru munci

torii din bazinul Carbonifer. Inslifu- 
ț<„ iși începe activitatea sub numele 
de ..Teatrul 
lui' de pe 
sindicalelor 
1947. Trupa 
tur'ori

muncitoresc Valea Jiu- 
lîngă comisia locală a 
miile, la 1 ianuarie 
a iosl lormală din a-

lalentați care Ia începui, au

lost scoși din producție și plătiți de 
întreprinderile la care lucrau, și din 
actori profesioniști proveniți din di
ferite părți ale țării. După un timp, 
s-a ținut o examinare cu toi perso
nalul, in UFma căreia salarizarea s-a 
făcut după un punctaj, prin consi
liul sindical. Printre amatorii care 
au făcut parte din colectivul artis
tic, amintim pe George Racoți (di
rector 
nescu, 
Dorina
Jampa, 
s-au adăugat actorii 
Jean Conslanlinescu 
lonescu, Mimi Denre, Vladimir Hîncu 
(regizor), Mircea Zabalon și alții.

și regizor). Vasile Constanti- 
Geo Bucur, Dem. Stănescu, 
lotta, Mia Martonia, Mary 

, Panel Topar și alții. Lor Ii 
adăugat actorii profesioniști 

(Jacosla), Clara

șefului de 
„Năpasta" 
scăpai de 

„Nunta pe
Colonași,

I
I
I

un fapt Ia zi, incon- 
Fa se manifestă în su- 
și adîncime. Aceasta 
importanță deosebii», 

contribuie din plin

(Vipia 
Ilunia- 

fnsă u- 
în raod

sini mai mici și situa- 
locuri greu accesibile, 
cităm însă că Ia fiecare 
și cărămidă din aceste

Acțiunea de conservare și 
punere în valoare a monu
mentelor istorice și a locuri
lor legate de trecutul neamu
lui este 
IcstabiJ. 
praiață 
are o
deoarece 
Ia modelarea dragostei de ța
ră, ia lormarea respectului 
pentru lupta înaintașilor noș
tri.

Mii și mii de oameni se a- 
propie cu sfințenie de monu
mentele de ia Cosleșli. de cele 
de la Sarmizegelusa 
Traiană), de Castelul 
ziior și de altele. Sînt 
riele monumente care,
straniu, se găsesc la periferia 
atenției forului corespunzător. 
Comitetu! județean pentru cul
tură și artă. E adevărat că a- 
ceslea 
te in 
Să nu 
piatră
monumente a curs o picătură 
din sudoarea unui străbun, de 
fiecare piatră e legal un fir 
al istoriei noastre. Și aceasta 
obligă !

Celatea Colț din apropierea 
văii Riultii Mare a fost ridi
cată cîndva în calea celui mai 
puternic inamic al Europei su
dice și centrale din acea vre
me. Curajul de a se opune, 
cu ajutorul zidului, fierului șl 
vitejiei, dezlănțuitului imperiu 
turcesc, ne umple de respect 
și mindrie penlru străbunii ca
re au apărat aceste locuri. Ce- 
lalea Colț, prin extraordinara 
sa așezare și panorama ce se 
deschide la poalele ei, a im
presionai se pare și pe scriito
rul irancez 
a vizitat-o 
lui trecut.

De altiel, 
fele culese

Jutes Verne care 
la sfîrșitnl veacu-

o seamă din da
niei Ie-a folosit

,,Noul locatar", producție a stu
diourilor poloneze, este o peliculă 
distinsă cu Premiul criticii interna
ționale la Festivalul international al 
Ulmului de la Mannheim

Pentru a-și putea termina lucra
rea de doctorat, Ludwig, un linăr 
cercetător științific. se stabilește In
tr-o vită din apropierea Varșoviei, 
unde speră să pășească liniște. 
Dar vila ii oleră multe surprize. Lo
catarele ei. Maria, Kazimira și Mar
gareta își fac imediat simfilă

zen/cr, solicitindu-i pe rînd partici
parea la intrigile pe care le urzeau 
una împotriva celeilalte. Cu răbdare, 
și curiozitate, Ludwig le ascultă. 
Cinci insistentele lor devin de ne
suportat fuge, pregătind în pivn'fă r> 
bombă caie va exploda și va dis
truge casa in lipsa locatarelor, 
gară insă iși dă seama că a calci 
greșit timpul exploziei și ar fi |j 
astfel in pericol viata fostelor șale 
vecine. Revine și scoale bomba.

fn
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după nori — ta elaborarea 
romanului „Castelul din Car- 
pați", carie în care vorbește 
cu multă simpatie despre ro
mâni. Arum însă...

Prinse sub colțul timpului, 
meterezele cetății se macină 
încet, încet iar raiea de ac
ces e tot atit de dificilă, ca 
în... vremurile ei de gîorie.

Pacostea acelor paraziți 
nemuririi (zecile de semnături, 
zgirteluri și scrijelituri) s-a 
extins și asupra cetății Colț. 
Intrarea în cetate s-a lărgit 
datorită pietrelor ce cad de 
la locul lor, iar bălăriile nu-și 
găsesc toc mai bun să crească 
decît in cetate. Unde-s confe
rințele, pliantele, afișele pri
vind ocrotirea monumentelor 
istorice ?

Turnul situat pe dealul de 
lingă Hațeg are, «Ie aseme
nea, o istorie bogată, care se 
leagă — spune legenda — de 
regele dac Oroles. Dărimat, 
părăsii și apoi reclădii pe vre
mea năvălirii 
esie acum în 
trus mul! în 
răsărit, unde 
mai mari, păstrează urme ale 
unor grinzi de stejar care ii 
întăreau corpul altă dată.

In Valea Pucioasă, lingă Cio- 
peia, se mai văd și astăzi rui
nele unui pod roman. Noroc 
că lucrătorii care au moder
nizat drumul actual nu au pu
tut să-i dărîme 1 Deși se pare 
c-au încercat... In apropierea 
Iui — spun bătrinii, amintin- 
du-și legendele — erau chi- 
nulți și uciși iobagii fugiți 
pe moșii. Și aici ar trebui 
semn care să perpetueze 
respectul nostru amintirea 
rerii strămoșilor.

In răstimpul în care a funcționat, 
Teatrul muncitoresc Valea Jiului a 
prezentat peste 100 de spectacole, 
vizitate de un public entuziast, cu 
piese și adaptări din dramaturgia 
românească și universală. Printre 
piesele montate amintim „Patima ro
șie" de M. Sorbul, „Piaton Crecet" 
de A!. Korneiciuk, „Fata 
gară" de Dem. Stănescu, 
de I. L. Caragiale, „Am 
soacră-mea" de P. Guști, 
datorie" de Constantin
„Scampoio" de Carto Nicodemi, „În
curcă lume" de A. de Hertz, „Mitică 
Popescu" de Câinii Petrescu și al
tele. Pe lingă aceste piese, an fost 
realizate și spectacole de revistă, 
cu momente vesele axate pe reali
tățile din Valea Jiului. Cu toate a- 
ceste spectacole pasionații anima
tori au făcut numeroase turnee in 
tot județul Hunedoara. După o acti
vitate rodnică acest leatru munci
toresc s-a desființat, Ia începutul lui 
1948, penlru 
se înființeze

Importanța 
muncitoresc 
nu numai in 
cutui local
permanent, variate și realizate la un 
nivel artistic mai ridicat țață de 
producțiile sporadice ale amatorilor, 
ci și in faptul că a creat un climat 
artistic favorabil, în rindurile pasio
nalilor de leatru locali.

ca peste cîteva luni să 
actualul Teatru de stat, 
deosebită a Teatrului 

Valea Jiului a consîat 
faplul că a oferit publi- 
spectacole cu caracter

1

Lucian STROCHT

NOUTĂȚI e
co
nt i-

IN COLECȚIA .Biblioteca pentru 
toți" a apărut romanul Hrislos răs- 
tingnit a doua oară al scriitorului 
grec Nikos Kazanlzakis (autorul lui 
Alexis Zorba).

Cărbunele 
acest izvor de lor/ă, 
ce azi, învins, îmi cade la picioare, 
cărbunele — 
născut din treapta vremii 
pe care noi pășim victorioși, 
cărbunele 
o uriașă irffj'ă, 
in mina mai\ puternică, mai marc, 
cărbunele — 
în care zac milenii 
cu ochii negri înspre noi întorși, 
cărbunele — 
tumult dc energie, 
cuprins in mozaicul subteran, 
cărbunele — 
comoară nesecată 
din care evuri noi vor răsări, 
cărbunele — 
această feerie, 
crescind vertiginoasă an de an, 
cărbunele — 
e inima mea, toată, 
și inima-mi mai caldă va zvicni.
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di

tătare, arest turn 
plină ruină; dis- 
partea dinspre 

precipitațiile sînt

de
un
în

du-

Viorel MORABU 
medic

M. MUNTEANU

C. PASCU

Maria DINCA

NOI VOLUME de literatură 
ginală au intrat în aceste zii 
librării : Poezii de Dragoș 1 
ceanu, Moartea calului troian 
suri) de N. Dragoș, 
(versuri) de Constanta Buzea, 
cert minus unu (versuri) de Florin 
Mihai Petrescu, Liniștea furtunii 
(versuri) de Constantin Salcia, Din 
partea pămîntului și a mea (versuri) 
de Gabriel Pamfil, cunoscutul roman 
al lui M. Drumeș, Elevul Dim3 din- 
tr-a Vll-a, Don Juan din Grădina 
Icoanei (nuvela) de Paul Everac.

PENTRU COPII au intrat în libră
rii : Zbor de noapte (roman) de C. 
Mateescu, Ce aduc zorile (povestiri)

Un extaziat după incantațiile, ca
re pretindea că i le produce muzica 
ușoară ritmică, ne mărturisea că pen
tru a-1 înțelege, pentru a ajunge să 
adulăm la maximum ca el, modu
lațiile (!) ritmurilor noi, trebuie nea
părat să fim, în primul rînd, „moder
niști". Neputînd trece peste faptul 
(destul de grav) că un tînăr cu pre
tenții de cunoscător al muzicii nu 
sesizează deosebirea dintre „modern" 
și „modernist', am vrea să arătăm 
aici, în cîteva cuvinte, de ce și 
cum au ajuns să fie confundate a- 
ceste noțiuni. Notațiile de fată nu 
intenționează nicidecum să epuizeze 
acest subiect, mult discutat și... dis
cutabil ! Vor fi doar pur și simplu 
cîteva observații. Observații care 
și-au manifestat dorința de a fi 
transpuse pe hîrtie imediat după au
dierea celor cinci formații orches
trale de muzică ușoară, apărute în 
ultimul timp la cluburile sindicate
lor din Vale. Scriam, nu demult, că 
lormațiile petroșănene „Cvintetul co
lor" și „Atlas", formația petrileană 
„Sincopa", cea din Lonea „Metro
nom" și cea din Lupeni (fără nume, 
de altfel mai modestă, dar nu din 
punct de vedere valoric, ci din cel 
al... excentrității, al bizareriei) în
cearcă treptat (șl bine fac!) să se 
impună categoric, să devină, dacă se 
poate, centrul vieții muzicale din o- 
rașeîe în care viețuiesc. Vor reuși

Sînt aceste formalii pregă- 
așa măsură îneît să reușeas- 
de cît, să mențină treaz tn- 
în jurul lor, acum în peri-

însă ? 
tite în 
că, cit 
leresul
oada cînd emisiunile, de același gen, 
din studioul televiziunii, datorită 
valorii lor, au devenit inimitabile? 
Informindu-ne de la unii compo-

Reflecții

în interpre- 
numeroasele

tineri entuziaști! De ce? Nu se gă
sesc cadre specializate care să le 
corecteze deficiențele 
tare, care să-i învețe
legi ale muzicii pe care nu le știu 
și să le spună că-s „moderniști"? 
Dimpotrivă, există. Dar nu li s-a 
cerut sprijinul. Pentru că, dat fiind

rrpiii-VA n 
DEDMSlT ÎN MUZICA!

mirarea inițială în țața neînțelegerii 
termenilor de „modera" și „moder
nist" ni s-a .transformat in conster
nare. Poate tocmai de aceea am ți
nui să spunem în aceste însemnări 
că, printre altele, a li modern în 
muzică înseamnă, după cum spunea 
și scriitorul Alexandru Mirodan, „să 
înregistrezi apariția unor sunete — 
ritmuri generate de societatea indus
trială și pe care Haydn nu le putea 
auzi, să le incluzi în 
— pentru exprimarea 
pelezi la instrumente 
chiar dacă acestea vor 
zistența auditoriului".

A fi „modernist", mărturisea tot 
A. Mirodan, înseamnă a introduce 
în orchestră, alături de. vioară si 
pian, o mașină de spălat „Alba 
Lux"! Revenind la orchestrele des
pre care am vorbit le 
componentilor (dacă știau) 
nem (dacă n-au știut) că, 
fi moderni (în general, dar
zică) trebuie să fie oameni 
pului și nu să apară drept 
ai timpului. Căutînd să apari 
rat drept modern imiți pe
prinzi din zbor ceva impropriu tie, 
nu ai cunoștință de adevărul t m- 
pului, nu trăiești înăuntrul acestui 
adevăr ! Și-atunci, ești modernist !

Dar să știți „modern'știi" respiră 
un fals cras 1

V. TEODORESCU

compoziție și 
lor — să a- 
metalice noi, 
întîmp'na re-

Lucia Demetrius, Peștii în 
păci (povestiri) de Titel Consta! 
nescu, Prințul Lăcustă do Heliu rit 
Hosling (traducere din limba germa
nă), Comoara din fînlîna lupului de 
Larlsa Pismena (traducere din lim
ba ucrameană).

1N COLECȚIA 
rut Cinci pur 
Christie.

a apă-
Agatha

■A

TINERII ATRAȘI de știință 
în librării doua cărți rare îi 
leresa : 
politică) 
artă și 
lor din 
vis la descoperire Despre 
știință- (Ed. medicală) 
Hans Selye, directorul 
de medicină și chirurgie 
fala de la Universitatea 
real, lucrare scrisă sub 
note, către un fînâr

găsesc 
va in-două cărți rare

Arta însușii ii științei (Ed. 
în care oameni de știință, 

cultura se adresează tineri- 
tara noastră; și alta, De la 

omul de 
semnală de 

institutului 
experimen- 
dln Moni

tor ma unor 
cercetător.

Ședința
cenaclului
literar

nen(i ai acestor formalii nou create, 
despre pregătirea lor muzicală, am 
constatat că n-au o asemenea pre
gătire de specialitate. Interesant! 
Totuși, demnă de apreciat Intenția! 
Ceea ce însă am aflat în plus, și 
ne-a produs stupoare, a fost faptul 
că nimeni (în afara orchestrei din 
I.upeni, de care se ocupă A. Ba- 
ranyi) nu le conduce pașii acestor

orches- 
orches- 
concep 
învețe 

Eronat I Orice cunoscător al

faplul că aceste genuri de 
tre n-au în genere dirijori, 
tnanjii nici nu... acceptă, nu 
c-ar putea cineva să-i mai 
ceva !
muzicii va putea orlcînd să le de
monstreze clar, documentat, cite 
Inadvertențe săvîrșesc în interpreta
re datorită imitației la care recurg. 
Poate tocmai aflînd aceste lucruri,

la ora 
bibliotecii Casei 

sindicalelor din 
avea Ioc ședin- 
literar. Vor citi 
lor creații llte-

reamintim 
și le spu- 
pentru a 

în m-u- 
ai (im- 
oameni 
neapă- 
cineva,

Duminică dimineața.
10. în sala 
de cultură a 
Petroșani, va 
ța cenaclului 
din ultimele
rare PALII ȘOMĂȘESCU (ver
suri) șl GHEORGHE PRAȚA 
(proză). Recenzanțil lucrărilor 
literare vor fi prol. Margareta 
Chioreanu și Petru Eana.

Pot participa la ședințele 
cenaclului literar toți iubitorii 
literaturii din Valea Jiului.
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RadioEXAMENELE TELEVIZIUNE SÎMBĂTÂ 29 IUNIE
VINERI 28 IUNIE

DE ADMITERE 11,00

reflecțiiprilej
11,30

17,30

18,30(Școalabăii zile de puter-

Pe teme P. C

PETROȘANI
OFERĂ SPRE VÎN7.ARE

21,00
21,15

18,00
18,20

plîngeau, 
su pă ra li 

ale amă-

consta- 
majori- 
și llm- 
scăzut

și popasuri, 
circulației ru-

pre-
M0‘ 
isto- 
pen- 
14,40

copii); 11,25 
opere; 12,00

12,30 Intîl- 
populară și 

13,00 Ra-
Buletin me-

limba spaniolă
22-a).

cei mici. „Țara
- Monumente ale

muzical.
autori : „Intru-

întreprinderea forestieră

LUPENI. Intrarea oraș
dinspre Bărbăteni prezintă 
panorama frumosului cartier 
de blocuri Viscoza I—II.

părinții! In ziua a- 
i rezultatelor coridoarele lorfo- 
de părinți și elevi; în fata lis- 

obicei, înghesuială.

din stocurile disponibile, întreprinderilor socialiste și

Doar cîteva zile au trecut de la 
comunicarea rezultatelor examene
lor de admitere în licee teoretice și 
do specialitate.

Candidații a.i 
nice emztii. de speranțe și frămîn- 
lărf. La fel și..
fișări

' teau 
leior, ca dc 
După consultarea afișierului unii se 
îmbrățișau dc bucurie, 
erau fericiți. Alții plecau 
cu lacrimi în ochi, lacrim' 
răclunT nereușitei.

Ca orice concurs, examenul de 
admitere a constituit un prilej de 
verificare a cunoștințelor însușite 
în primii ept ani de școală, a mun
cii și eforturilir depuse de liecaie 
candidat pentru a se prezenta cît 
nnf bine pregătit.

Cele trei emisii, care au funcțio
nat în cădi ii Liceului Pelroșant, au 
remarcat buna preqălire a elevilor 
pr->veni(i de la școlile generale nr. 
1, nr. 2 și nr. 4 Petroșani șl nivelul 
scăzut al cunoștințelor elevilor 
provenili de la școlile nr. 8, nr. 5 
șl nr. 6.

Rezultate foarte bune au obținui 
elevii: Glie argintă Ecaterina, Tran
dafir Jenfca, Butulescu Valeriu și Pă- 
trașcu Carmen de la Școala gene
rală nr. 1 Petroșani. Niculescu Ele
na de la Școala generală Aninoasa, 
Chirimbu Mate! șl Giosan Rodica de 
la Șcrala generală nr. 4 Petroșani,

Drăghici Mibaela (Școala generală 
nr. 6 Petroșani), Nadăban Dănut 
(Școala generală nr. 2 Petroșani), 
Bardoczi Edita (Școala generală nr. 
1 Lupeni) și Ferenczi Mihai 
generală nr. 5 Petroșani).

Cu ocazia examenului, s-a 
tal o mai bună pregătire a 

la matematică 
un nivel mai 
la istorie.

______ școlilor generale nr. 
. 5 și nr. 6 vor trebui să anall- 
în mod serios rezultatele obți

nute de către absolvenții acestor 
școli, spre a putea lua măsuri, încă 
de la începutul anului viitor, pen
tru eliminarea lacunelor din pregă
tirea viitorilor absolvenți. Metodele 
folosite de către școlile care au ob
ținut rezultate foarte bune vor tre
bui generalizate și la restul școli
lor, pentru ca țoale școlile să dea 
absolvenți cu cunoștințe Ia nivelul 
cerul dc proqrama analiltcă.

Este în interesul învătămînlulu', 
al educației patriotice a elevilor, ca 

de

tatii elevilor 
ba română și 
de cunoștințe

Conducerile 
8, nr. 
zeze

Curs de limba engleză 
(lecțiile 15 și 16).
TV pentru specialiști. 
Ciclul „Medicină". Te
ma : Actualități în pato
logia cardio-vasculară. 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Pentru i 
mea" — 
naturii. 
Drumuri 
Buletinul 
tiere. 
Curs de 
(lecția a 
La porțile cunoașterii — 
emisiune pentru tineret. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Actualitatea agricolă. 
Studioul
Cărți și 
sul" de Marin Preda.

i Reflector.
> Filmul artistic „Omul cu 

ricșa".
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

calendarul zilei
VINERI 28 IUNIE

@ 1916 — A murit pictcrul Ștefan T.uchian (n. 1 II 
1868).

• 1867 — S-a născut Luigi Pirandello, scriitor și dra- 
maturq italian, laureat al Premiului Nobel.

@ 1919 — A fost semnat — la Versailles — Tratatul 
de pare cu Germania.

istoria patriei să fie însușită 
către elevi la fel ca și celelalte o- 
biecle de examen. In acest scop, 
profesorii de Istorie din școlile ge
nerale vor trebui să găsească noi 
metode de predare pentru ca lecții
le să devină cît mai atractive, pen
tru ca în anul viitor cunoștințele 
elevilor la acest obiect să se ridice 
la nivelul IuIutot cerințelor.

M. P-

De ia construcții gospodărești 
făcute fără aprobare, 
la un incendiu păgubitor

22 iunie 1968, ora 8 
locuința cetățeanului

PROGRAMUL I :
5,00 Buletin de știri; 5,05— 

6,00 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 
5,50 Jurnal agrar; 6,00—8,25 
Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poelic; 8,30 I.a m.creion, 
melodia preferată; 9.00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Unda ve
selă (reluare); 10,00 Cinlece 
de Gheorghe Dericțeanu; 10,30 
Muzică populară; 1100 Buletin 
de știri; 11,05 Inșir-te mărgări
te (emisiune pentru 
Pagini celebre din 
Portrete, muzicale; 
nire cu melodia 
interpretul preferat; 
diojurnal. Sport, 
teorologic; 13,20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară I 
Doina Badea, Huques Aufray, 
și orchestrele Sincron și Fredy, 
Balta; 14,00 Soliștii își 
zintă rolul preferat. Tltus 
raru; 14,15 Călătorie în 
ria civilizației (emisiune 
tru tinerii ascultători);
Din cîntecele și dansurile po
poarelor; 15,00 Buletin de șliri. 
Buletin meleo-rutier; 15,15 
Cîntece populare; 15,30 Auto- 
mobil-Club; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Noi înregistrări de mu
zică ușoară ale orchestrei Ca
sei de discuri Electrecord; 
16,30 Corespondentă specială f 
Mamaia '68. Radioreportaj de 
Sanda Pietrarii; 17,15 Memoria 
pămîntului românesc (reluare); 
17,35 Soliști și orchestre de 
muzică populară; 18,00 Buletin 
de știri; 18,02 Știință, tehnică, 
fantezie; 18,30 Melodii de Va- 

Vasile V, 
18,35 Duele din fi

de

sile Vasilacbe și
Vasilache;
pere; 19,00 Radiogazela 
seară; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin do știri; 20,02 Cronica' 
literară; 20,12 Inlerpreti al 
muzicii populare: Ion Luican; 
20,30 Din crealia compozitori
lor Ion Vasilescu și H. Măli- 
neanu; 20,55 Noapte bună, ca
pii; 21,00 Romanțe; 21,25 Mu
zică ușoară do pretutindeni; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me- 
teoroloqic. Sport; 22,20 .Gintă 
llinca Corbacev; 22.30 Moment 
noetic; 23,00 Parada ritmuri
lor; 23 40 Muzică pop ilară;
24 00 Rulotin do știri; 0 05— 
6.00 Estrada nocturnă. Buletine 
do știri și meleo-rutiere la o- 
rcle: 1,00; 2,00 și 4,00.

cooperatistede cumpănă, 
acționat 
a anun- 
P.G.I. a 
Aceasta

In acele momente 
cantonierul Greu Rușu a 
cu maximă promptitudine ; 
tal fără întîrziere formația 
Exploatării miniere Lonea. 
s-a prezentat delndată la locul in
cendiului și pompierii au 
cu multă pricepere reușind 
gă incendiul în scurt limp 
de furia flăcărilor bunurile 
ale șt locuințele minerilor 
tregul cartier.

In această acțiune de salvare 
bunurilor materiale ale minerilor 
dat dovadă dc curaj, bărbăție 
dîrzenie pompierii Mărgulescu Ioan, 
Gerna Ilie, Paraschiv Lazăr șl Bosn
ia Aristlcă.

Cinste lor!

in ziua de 
dimineața, la 
Solol loan din Lonea str. București 
nr. 8, a izbucnit un incendiu Cauza? 
Nerespectarea normelor de pază 
contra incendiilor de către cetățea
nul sus amintit, care a executat di
ferite anexe în jurul locuinței (pro
prietatea T.L.L.) fără nici o aproba
re legală și în care a introdus un 
atelier particular pentru diverse 
lucrări (tot fără aprobare!)

Incendiul s-a declanșat ca urmare 
a unui 
stalatia 
anexele 
Irică a 
nici o aprobare. Odată Izbucnit, In
cendiul s-a extins cu repeziciune; 
flăcările amenințau împrejurimile. 
Pericolul era foarte mare pentru în
tregul cartier, în care locuiesc cu 
familiile lor minerii ce lucrează la 
mina Lonea.

MATERIALE

PIESE DE SCHIMB

avem berechet de

CROCODILII...

Tenis de masă

va sta un meci

interesați

asociației

„scurtcircuit” produs în In- 
electrică pentru Iluminat în 
gospodărești. Instalația elec- 
fost tot o improvizație, fără

FOTOCRITIC1

— Aici pe piloni să facem 
colibă lacustră, vorbi rin 

puști mai dezghețat. Convo
cam apoi comitetele blocurilor 
D 2 și D 3 și le cerem să ne 
aducă vreo doi, Irei crocodili. 
Mocirlă 
broaște nu ducem lipsă, așa 
că lotul e n regulă...

— Dar crocodilii ne mușcă, 
interveni temătoare, o fetiță 
care pînă să meargă la școală 
mai are vreo doi ani

— Ce știi iu 1 Voi să adu
ceți toate păpușile rupte și 
să vedeți că o să hrănim cro
codili!. Numai să nr-l aducă... 
Sint sătul de promisiuni, vorbi 
din nou puștiul

Discuția de mai sus ara au
zit-o la Vulcan, lingă groapa 
de mocirlă (ce se vede in cli
șeul dintre blocurile D 2 și 
D 3. Și cum puștii sînt în
drăzneți și au îmaqinație, n-ar 
îi de mirare dacă va apare 
aici coliba lacustră pomenită.

Și cum uneori fantezia celor 
de la LIT. depășeșle pe cea 
a copiilor. pe neașteptate ne 
putem trezi șt <u crocodili. 
Mai știi...

Pînă atunci însă, ar li bine 
ca asemenea pete negre care 
întunecă aspectul noilor car
tiere. să iie șterse, iar copiilor 
să le amenajăm locuri cores
punzătoare pentru joacă.

DUMINICĂ 30 IUNIE:

8.30 Ora exactă. Cum va li vre
mea ?

8,40 Pentru copii și școlari.
10,00 Ora salului.
11.30 Tv. pentru specialiștii clin a- 

gricullură.
12,00 Telejurnalul de prim.
12,15 Închiderea emisiunii de dimi

neață.
17,00 7.ig-Zag — lelcmagazin du

minical.
19.30 l ele jurnalul dc scară.
19.50 Rapsodia Pomană. Acasă la 

George Coșbuc și iiviu Rc- 
biennu.

20,25 „Ginta un matele! la protă...“.
20,4.5 Cronica duminicală.
21,00 Festivalul dc cinlece „Oticul 

de Aur". Transmisiune de la 
Solia.

22.00 Film dc aventuri: „Bonoma".
22.50 lele jurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

1.UN1 1 IULIE:
17,30 Pentru noi, iemcile.

acționat 
să stin- 
salvînd 
maleri- 
din In-

a
au
șl

PIL maj. Ioan MITREA, 
ajutor Inspector P.G.I.

SPORT
Reprezentantele noastre
In faza finală

Timp de trei zile, orașul Oradea 
a găzduit etapa de zonă a campio
natului republican de tenis de masă 
rezervată copiilor. La această com
petiție, orașul municipal Petroșani 
a fost reprezentat de o echipă (la 
categoria fetițe de 10—12 ani) for
mată din Gyongyoși Ildico și Chin- 
ceșan Victoria.

Concurs popular 
de înot

Duminică 30 iunie, la ora 10, A- 
sociația sportivă „Preparatorul" Lu
peni organizează, Ia ștrandul termo- 
flcat din localitate, un mare con
curs popular de înot. Câștigători
lor li se vor oferi premii. După des
fășurarea concursului, în centrul a- 
tenției celor prezenți 
de polo.

A. S. Preparatorul 
pe cei 
pentru concursul de 
sediul 
ștrandului.

18,00 Actualitatea industriala.
18.30 Curs de limba franceză (lec

ția a 23-a).
19,00 Alma-Mater.
10.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 „Mult mi-e drag cintul și 

jocul".
20.20 Ce-afi dori să revedeji ?
20.45 Tele-Universitaleo.
21.20 Film artistic: „Amprenta".
22.45 7 ele jurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

MARȚI 2 IULIE :

17.30 Pentru cei mici. Povestiri pe 
degete : „Pățaniile lui Min- 
ciunilă".

18,00 Tv. pentru specialiștii din 
industrie.

18.30 Curs de limba engleză (lec
ția a 23-a).

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

Fronde.

• OBIECTE DE INVENTAR CU SPECIFIC FORESTIER

Cei

bile la
își are

interesați pot consulta listele cu reperele disponl- 

serviciul aprovizionare din cadrul întreprinderii care 
sediul în str. 6 Martie nr. 36 Petroșani, între orele

7—15,30. Telefon 1820.

Grupul școlar minier
L U P E N I
anunță:

minier Lupeni urmează a se 
minier cu durataIn cadrul Grupului școlar 

deschide o școală proîesională cu proiil 
de 3 ani unde se vor putea înscrie tineri absolvenți a 8 
clase — care nu au depășit vîrsta de 18 ani.

înscrierile se iac la sediul Grupului școlar minier Lu
peni pînă în ziua de 30 iunie a.c.

Informații suplimentare, la sediul școlii.

PROGRAMUI II:

mare

de la Oradea a atras 
tinere jucătoare din 
Tg. Mureș, Satu-Mare,

Lupeni anunță 
că înscrierile 
înot se fac la 

și la casieria

Competiția 
fn întreceri 
Oluj, Arad, 
Oradea și din alte orașe cu tradiție 
în această disciplină sportivă și care 
au dat patriei o serie de 
valoroși. Micuțele noastre 
re nu s-au Intimidat de 
adversarelor și, TÎnd pe 
reușit să învingă echipa din Hune
doara cu 3—1, iar pe cele din 
Satu-Mare, Tg. Mureș și Oradea cu 
categoricul 8—0, calificîndu-se în 
finală. Confruntarea finală, decisivă 
pentru cîștigarea zonei, s-a dat 
deci între reprezentantele noastre și 
cele ale orașului Cluj. Au cîștigat... 
clujencele cu 8—1.

Ocupînd locul doi In faza pe zonă, 
tinerele noastre tenismene au cuce
rit dreptul de participare la finala 
pe țară, care se va desfășura în Bu
curești, în zilele de 12—14 Iulie. In 
faza finală se vor întrece, pentru 
titlul de campioană la copii, primele 
două echipe din cele două

Dorim, din toată inima, 
„puștancelor" noastre I

20,26 Opinia dumneavoastră...
20,45 Seară de teatrul „Oameni și 

șoareci" de J. Steinbeck.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

MIERCURI 3 IULIE:

10,00 Curs de limba franceză (lec
țiile 15 și 16).

11,00 Curs de limba rusă (lecfiile 
15 și 16).

12,00 Tv. pentru specialiștii din in
dustrie. .

12.30 închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 Pentru cei mici.
18,00 Telecronica economică,
18.30 Curs de limba germană (lec

ția a 20-a).
19,00 „Șezătoarea celor trei gene

rații".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 „Cintec dulce românesc" — 

muzică populară.
20,15 Translocator.
20,45 Muzică pentru micul eeran.

jucători 
jucătoa- 
valoarea 
rînd, au

zone, 
succes

S. BĂI OI

TELE-
VIZIUNI

pentru 
săptămîna 
viitoare

INSTITUTUL DE MINE
PETROȘANI

Primește înscrieri pentru concursul de admitere la 
cursurile de zi și s.-----
tar 1968 — 1969 în cadrul

serale care vor funcționa în anul universi- 
următoarelor facultăți șt secții :

1. FACULTATEA DE
CURSURI DE 7.1

MINE

Secții:
Exploatări miniere 
Prepararea cărbunilor 
Durata de studii : 5

CURSURI SERALE
Secția :
Exploatări miniere
Durata de studii : 6

©

21,05
21,25

22,45
23,00

10,00

și minereurilor 
ani.

ani.
2. FACULTATEA DE ELECTROMECANICA MlNlER/\ 

CURSURI DE ZI

Secția :
Electromecanică minieră
Durata de studii: 5 ani.

CURSURI SERALE

Secția :
Electromecanică minieră
Durata de studii : 6 ani.
Informații suplimentare se pot cere de la secretariatul 

facultăților Institutului de mine din Petroșani, str. Institu
tului nr. 20, telefon 1050 și 1051.

7,00 Cît e Banatul dc 
— muzică populară; 7,3d Bu
letin de șliri. Buletin meleo- 
rutier; 7,39 Hora „Secerișul 
de George Stopliănescu; 
De la un joc la altul; 8,ld Tot 
înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,30 Buletin de știri; 
9,02 Fraomenle din rlpera 
„Contele Ory" de Rossini; 
10.00 Buletin de știri; 10,05 
Cîntă Anda Călnqăreanu și 
Mario Tessulo; 10.30 Tezaur 
muzical (emisiune pentru (șco
lari); 10,55 Concert de estradă; 
11,30 Mnz:că populară; P.00 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 12 30 Selectiuni d'n 
opereta „Vădio a veselă" -le 
f.oliar; 13,00 Pagini alese din 
muzica ușoară; 13,30 Album 
folcloric; 14.00 Radiojurnal. 
Buletin meleo-rutier; 14,08 
Concert do prînz; 15,00 Muzi
că ușoară; 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 Muzică ușoară 
de Gheraso Dendrinn; 1(6,15 
Cîntece de nuntă și jocuri 
populare; 16 30 O operă în 80 
minute : „Istoala" de Carl Orff. 
Emisiune de Amalia Brummer; 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Din repojto- 
riul soliștilor Giqi Marna $i 
Tom Jones;
dimir Horowitz; 18,30 lli'” 
turistic românesc; 18.50 D 
melodii interpretate de Lav 
Slăveanu; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Orchestra de muzică 
populară a Ansamblului Clo- 
cîrlia; 19,30 Odă limbii româ
ne (reluare); 20 00 Transmisiu
nea concertului de închidere 

i a stagiunii Filarmonicii „Geoî- 
qe Eneseu", dirijor Mircea Ba- 
sarab. In pauză Buletin de știri; 
22,00 Jazz; 22.30 Rilm și tine
rele; 23,00 Radiojurnal; 2'< 07 
Melodii-maqazin (reluare);
24.00 Dans în miez, de noapte; 
0,55—1,00 BiileFn de știri. Bu
letin meloc-rnt'er;

[II

8.00

18.00 Recital Vla-
■rar 
iuă 
nfa

Avanpremiera.
Telecinemateca: „Focuri
noapte".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

JOI 4 IULIE

în

11,00

de limba germană 
17 și 18).
de limba spaniolă

17 și 18).

(leG-

(lec-

12,00
12,30

17,30

18,00
18,30

Curs 
tiile
Curs 
tiile
Telecronica economică, 
închiderea emisiunii de 
nea|ă.
Pentru cei mici: „Aia-Bala"; 
„Cupa de ciocolată".
Tv. pentru specialiști.
Curs de limba rusă (lecția 
a 21-a).
Studioul pionierilor. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

i Film serial: Vikingii.
i Artă plastică.
> Poșta Tv.

dimi-

21,00 întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care 
puns încă...

21,40 Teleglob.
22,00 Ecran literar —
22,30 Mari interpret/.
22,55 Telejurnalul' de
23,10 tnchiderea emisiunii.

nu s-o

Revista

noapte.

VINERI 5 IULIE:

11,30

18,00

18,20
18,30

răs-

Tv.

(lec-
18). 
specialiști, 
emisiunii de di-

10,00 Curs de limba engleză 
tiile 17 și

11,00 Tv. pentru 
închiderea 
mineajă.
Pentru cei mici A.B.C. — De 
ce ?
Drumuri și popasuri — emi
siune turistică.
Buletinul circulației
Curs de limba spaniolă 
fia a 23-a). 
Brăfara de aur. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

rutiere
(lec-

20,00
20,20
20,40
21,00
21.15
22,45
23,00

16,30

18,30

Actualitatea agricolă.
Studioul muzical.
Dialoo despre cullu'ă 
Relleclor.
Film artistic : „Sfidarea" 
Telejurnalul dc noapte.
1 nchideten cmisiun i i.

StMBĂTA 6 lULtr :

19,01)

„Cupa orașului București" h 
ciclism.
Mult c dulce și frumoasă — 
emisiune de limbă română.
Pentru tinerel. Concertul lau- 
realilor lestivakui/or interna
ționale ale tinerelului și stu
denților. Transmisiune de la 
Sofia
l'clc umalul dc seară.
Buletinul meteorologic.
Tele-F.nciclopedia.
Vom reveni... peste 6 lunii 
Film serial: Răzbunătorii. 
„Intermezzo".
Romantism... la alegere.
Telejurnalul de noapte 
închiderea emisiunii.
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© Semnarea unor acorduri de cooperare economică și
iehiaico>ștâin(ifică

RABAT. — Trimisul special Ager- 
pres, C. Benga, transmite: Ministrul 
afacerilor externe al României, Cor- 
netiu Mănescu, președintele celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunări Gene
rale a O.N.U., care la invitația gu
vernului regelui Hassan al II-lea 
al Marocului, se află într-o vizită 
fn această țară, a avut miercuri du- 
pă-amiază o convorbire cu Mohamed 
Benhima, primul ministru al Maro
cului. Au fost abordate probleme 
ale relațiilor dintre România și Ma
roc, reafirmîndu-se dorința recipro
că de a întări legăturile dintre cele 
două țări în
comercial și al 
Interlocutorii au 
unele probleme 
naționale supuse 
dunării Generale

In aceeași zi,
a avut o convorbire cu dr. Ahmed 
Laraki, ministrul afacerilor externe 
al Marocului, care a oferit apoi un 
dineu în cinstea ministrului român. 
Au participat primul ministru, dr 
Mohamed Benhima, membri al . gu
vernului marocan, funcționari supe
riori. precum și membrii delegației 
române.

După încheierea convorbirilor ofi
ciale româno-marocane, a avut loc 
semnarea acordurilor de cooperare 
economică și tehnico-științifică între 
România 
marocan 
prevede 
merci-ale
bllirea unei 
de lungă durată. România va furniza

Și 
și
Și

domeniile- economic, 
cooperării tehnice, 
discutat, totodată, 

ale situației inter- 
spre examinare A- 
a O.N.U.
Corneliu Mănescu

și Maroc. Ac-ordul româno- 
de cooperare economică 

extinderea schimburilor co- 
între cele două țări și sta- 

colaborări economice

Marocului ansambluri industriale 
unități complete, documentație 
echipament pentru construirea 
punerea în funcție a unor instalații,
va participa la prospectarea, exploa
tarea si prelucrarea unor resurse 
naturale marocane, printre care hi
drocarburi.

Acordul de cooperare tehnico-sti- 
ințifică stipulează între altele trimi
terea în Maroc de experți, specia
liști și tehnicieni români în dome
niul industriei șl agriculturii, iar la 
cerere specialiști în domeniul plani
ficării economice, acordarea de bur
se de studii sau specializare.

După semnarea acordurilor, Ahmed 
Laraki și-a exprimat speranța că ele 
vor constitui un punct important în 
cooperarea dintre Maroc și Româ
nia pe tărîm economic, științific și 
tehnic. Dorința fermă de cooperare 
dintre țările noastre, a spus Ahmed 
Laraki, ne permite să credem că re
lațiile dintre Maroc și România pot 
și trebuie să înregistreze rapid pro
grese importante în numeroase do
menii.

La rîndul său, ministrul afaceri
lor externe al României, Corneliu 
Mănescu, a spus : Progresul șl pros
peritatea popoarelor sînt de hecon- 
ceput în afara unul viu șl continuu 
schimb de valori în cadrul căruia 
fiecare națiune să se poată bucura 
de roadele colaborării internaționale. 
In acest spirit popoarele român șl 
marocan pot desfășura pe planul re
lațiilor economice, politice, tehnico- 
științifice și culturale o colaborare 
activă de natură să permită cunoaș-

terea reciprocă a creației materiale 
și spirituale spre binele dezvoltării 
lor sociale, economice și culturale.

Joi după-amiază, Corneliu Mlines- 
cu a oferit .un dejun în cinstea Iul 
Ahmed 
externe 
junului, 
mosferă
rostit toasturi.

Laraki, ministrul afacerilor 
al Marocului. In cursul 
care s-a desfășurat într-o 
cordială, cei doi miniștri

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmi
te : In continuarea vizitei pe care o 
întreprinde în Statele Unite ale A- 
mericii, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al României, președin
tele Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, Alexandru Bîrlă- 
deanu. însoțit de un grup de oa
meni de știință și de ambasadorul 
Corneliu Bogdan, a sosit la Cam
bridge, important centru universitar 
și științific al S.U.A.

La 26 iunie, oaspeții români au fă
cut o vizită la Institutul Tehnologic 
Massachusetts, unde au fost întîm- 
pinați de dr. Howard Johnson, pre
ședintele Institutului, precum și de 
numeroși profesori. Membrii delega-

ției s-au interesat de organizarea 
institutului, de principalele reali
zări și preocupări în domeniul ști
ințific și tehnologic al savanților și 
specialiștilor care lucrează aici. A 
fost exprimată dorința ambelor părți 
de a dezvolta colaborarea între a- 
cest Institut și institute de învăță- 
mînt superior din România.

La amiază, președintele Institutului 
a oferit un dejun in onoarea oaspe
ților.

In cursul după-amiezii, a fost 
zitată Universitatea Brandeis 
Waltham. Membrii delegației 
participat la un cocteil oferit în 
noarea lor de Consiliul științific 
universității.

economo

vi-
din

fl

at

au

Transplantare de cornee
CAPETOWN. — De la spitalul Groote Schuur din Capetown s-a 

aflat că a fost efectuată o transplantare de cornee, „Donatorul" este Eric 
Louw, fostul ministru de externe al R.S.A., decedat recent. Rezultatele 
acestei operații nu vor fi cunoscute pe deplin decît „peste cîtva timp", 
a declarat purtătorul de cuvînt al spitalului. Trebuie să treacă cel pu
țin trei săptămini pînă cînd va putea fi scos pansamentul de pe ochii 
pacientului. Se crede că persoana operată ar fi o femeie.

<<

Al 3000-lea avion

VARȘOVIA. - La 27 iunie ia 
Varșovia au\început lucrările celei 
de a 7-a sesiuni a Comisiei guver
namentale româno-poloire de cola
borare economică. Delegația guver
namentală a Republicii Socialiste 
România este condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia gu
vernamentală ronrâno-polonă de co
laborare economică, iar delegația 
guvernamentală a R.P. Polone de 
tovarășul Zenon Nowak, vicepreșe
dinte al Consiliului -de Miniștri, pre
ședintele părții polone în Comisia 
guvernamentală polono-română de 
colaborare economică.

La lucrările sesiunii participă ca
dre de conducere din departamente 
economice ale ambelor țări, consi
lieri și experți. Participă, de ase
menea, Tiberlu Petrescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Varșovia, și Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R P. Polone la Bucu- 
reșf;

tea. A participat, de asemenea, Ti- 
beriu Petrescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Polonia.

Corvorbirea dintre premierul po
lonez și vicepreședintele guvernu
lui român s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

lucrările pe 
acestea au 

ai delegației 
Uniunii Ge-

american doborît

în R. D. Vietnam

O-N.U. Rezolufia adoptată
de Comitetul special 
pentru decolonizare

YORK. — După inde- 
încercări și transfor-

Procesul infenfaf 
unui grup de ofițeri 
greci

NEW YORK. — Comitetul special 
O.N.U. pentru decolonizare a adop
tat rezoluția propusă de un grup de 
țări afro-asiatice șl de Iugoslavia, 
în care se cere Consiliului de Secu
ritate să facă demersurile necesare 
ca Portugalia să garanteze dreptul 
Ia autodeterminare a populației din

leritoriile sale din Africa. Rezoluția 
cheamă Consiliul să determine alia- 
ții Portugaliei din N.A.T.O. să în
ceteze livrările de arme guvernului 
de la Lisabona.

Statele Unite, Anglia și Australia 
au votat împotriva rezoluției', iar 
Finlanda și Italia s-au abținut.

„Apollo—101 
va efectua 
primul zbor 
cu echipaj uman 
spre Lună

NEW 
lungate
mări, cabina spațială „Apollo" 
a primit aprobarea de a efec
tua primul zbor cu echipaj 
uman. Zborul unei nave „A- • 
pollo-101" va avea Ioc in sep
tembrie pe o orbită în ju
rul păminlului sub comanda 
cosmonautului veteran Wal
ter Schirra și va dura 10 zile. 
Acesta va fi primul zbor spa
țial american efectuat de la 
sfîrșitul anului 1966.

Noua navă „Apollo" 
versiune îmbunătățită 
binei în care și-au 
moartea în 1967 trei
naufi americani. Printre modi
ficările aduse se numără o 
trapă de ieșire cu deschidere 
rapidă pentru cazuri de ur
gentă.

SALONIC. — La 27 iunie a înce
put la Tribunalul Militar din Salonic 
procesul intentat unui grup de ofi
țeri greci acuzați de a fi membri ai 
organizației antiguvernamentale „E- 
thiniki Enossis Sotirias". Printre cel 
inculpați 
matikos
precum 
do ros.

se află Vanghelos Pnev- 
șl Antonios Triandafilis, 

și căpitanul Dimitrios Do-

HANOI. — După cum transmite 
agenția V.N.A., unități antiaeriene 
ale Armatei Populare Vietnameze au 
doborît un avion american cu reac
ție de bombardament în partea de 
vest a provinciei Quang Binh. A- 
cesta este cel de-al 3 000-lea avion 
american doborît în R. D. Vietnam, 
Potrivit unor informații suplimentare, 
alte trei avioane, dintre care unul 
de recunoaștere, fără pilot, au fost 
doborîte în provinciile Ha Bac și Ha 
Tinb. Astfel, pînă în prezent, pe te
ritoriul Vietnamului de nord au fost 
doborîte în total 3 003 avioane ame
ricane.

Jozfrf Cyrankiewlcz președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, l-a primit la 27 iunie pe.Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. La convor
bire au participat Zenon Nowak, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Kazimierz Olszewski, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
colaborare economică cu străinăta-

BELGRAD. — Corespondentul 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Congresul Uniunii Sindicatelor 
Iugoslavia a continuat 
comisii. La unele din 
participat și membri 
Consiliului Central al
neralo a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului 
U.G.S.R.

După-amiază. Congresul 
nit în ședință plenară în
reia au luat cnvîntul o serie de 
leqați, precum .și reprezentanți 
organizațiilor sindicale de peste 
tare.

In numele Consiliului Centrai 
Uniunii Generale a Sindicatelor
România, Congresul a fost salutat de 
tovarășul Constantin Drăgan.

prim-vice-
Central ot

s-a 
cadrul

întru- 
că- 
de- 

al 
liO-

at 
din

Act agresiv comis de trupe’e 
portugheze împotriva Republicii Congo 
(Kinshasa)

Navigafoarea soiîfară E. Baumann 
a fost sakaiă

este o 
a ca- 

găsil 
cosmo-

Vom ajunge oare 
nemuritori ?©

(Urmare din pag li

teoria eredității — omul continuă să 
liăiască îri urmașii săi.

Ce înseamnă atunci imbă- 
Irinirea ?

Este un complex de modificări 
patologice. Deocamdată, „tratarea" 
bătrîneții se. reduce la diferite me
dicamente si vitamine. Trebuie lup
tat însă împotriva procesului însuși 
al îmbătrînirii. In acest scop, tre
buie unite eforturile oamenilor de 
Știință din cele mai diferite' dome
nii — medicină, biologie, fiziologie, 
chimie. Ideea „mea" cu privire la 
nemurire nu este, de fapt, a 
Visul omului de a se situa în 
tea lumii vii, de a dezlega 
tainele 
noscut 
vreme 
realiza

Trebuie să ducem o 
să de cercetare în numele viitoru
lui omenirii. In viitor, omul poate 
deveni nemuritor, dar, deocamdată, 
el trebuie să-și prelungească viața.

Știm prea puțin despre posibili
tățile sistemului nostru nervos, des
pre activitatea 
nilul. Ne sînt 
țările materiei 
tuit creierul.

Deocamdată.
procesele

proceselor vitale, este 
de cînd lumea, 
sau mai tîrziu, 
acest vis.

Șl, mai 
omul își

mea. 
frun- 
toate 

cu- 
de- 
va

muncă inten-

BREST. — Un avion militar ame
rican a reușit să repereze în Ocea
nul Atlantia locul unde se afla na- 
vigatoarea solitară Edith Baumann, 
care fșf abandonase nava și a indi
cat pozifia acesteia unor vase aflate 
in apropiere.

Curind după aceasta, navigatoarea

a fost luată la bord de fregata fran
ceză „Henri Poincare".

KINSHASA. — Forțele armate ale 
Portugaliei au săvîrșit un nou act 
de provocare la granila dintre co
lonia portugheză Anqola și Republi
ca Congo (Kinshasa). După cum a- 
nunță agenția congoleză de infor
mații, trupele portugheze au supus 
focurilor de mitralieră mai multe 
sate congoleze. In cursul acestui 
atac au fost ucise 45 persoane.

Acesta nu este primul act agre- 
comis de trupele colonialiste

portugheze împotriva Republicii Con
go (Kinshasa) — subliniază agenj 
ția congoleză. Aceeași sursă mențio- 
nază că în cursul a două acte simi
lare, săvîrșite 
portugheze, au 
Agenția citată 
nul Republicii 
informat Consiliul de Securitate des) 
pre aceste acțiuni provocatoare alo 
Portugaliei.

anterior do trupele» 
fost uciși 55 cetățeni, 
precizează că guver- 
Congo (Kinshasa) ș

biochimică a creie- 
necunoscuite posibilf- 
din care este alcă-

imaginăm toate 
mod schematic. 

Multe din ele le judecăm după 
zultatele finale — ce a fost și 
este Care sînt însă procesele 
termediare ? De ce au orientat 
organismul pe această cale și nu
alta ? La aceste întrebări nu putem 
încă răspunde.

influență are munca a- 
prehinairii vieții

ne 
într-un

re
ce 
in
ele
pe

nmn-

antichitate, oamenii 
nu trăiesc

afir- 
mult.

Ce 
supra 
Iui ?

încă din
mau că leneșii 
Este adevărat. Numai munca poate 
duce la prelungirea vieții. Omul tre
buie să ducă o viață activă, pentru 
că numai atunci are loc un metabo
lism mai viu, un schimb 
stanțe mai intens. Se 
multe ori ca atît timp 
omul să fie sănătos, 
lese Ia pensie începe
năvească. In acest caz, intervine nu 
numai factorul psihologic, ci si cel 
fiziologic. Munca întreține tonusul 
sistemului nervos la un nivel optim, 
dacă nu menține tinerețea, cel pu

de stib- 
întîmplă de 
cît muncește, 
Iar după ce 

să se îmbol-

țin asigură ani îndelungați de via
tă sănătoasă.

Goethe sau Tolstoi nu și-au pier
dut capacitatea de muncă pînă la 
vîrsta de 80 de ani. 
poate merge paralel 
Intelectuală redusă.

Transplantarea de 
îmbunătăți temporar 
■vidului, 
sențial 
omului 
Ea este 
îneît trebuie să funcționeze veșnic, 
ca de altfel toate organele care 
funcționează pe principiul autoreîn- 
noirii.

Metabolismul dovedește posibili
tățile inepuizabile ale organismului 
uman. Deocamdată, sarcina noastră 
imediată este să depășim 100 de ani.

Unii se tem că, în acest caz pla
neta noastră s-ar suprapopula. Neo- 
malthusianiștil din Occident reco
mandă ca remediu războiul. Va e- 
xista însă loc pentru toți. Dar este 
necesară o muncă științifică gran
dioasă.

Resursele energetice sînt inepui
zabile. Cîndva, în viitor, vom putea 
pune în slujba omenirii și forța gra
vitației, rezervă deocamdată destul 
de îndepărtată. Nu este un secret 
că viața este posibilă numai acolo 
unde există apă. Iată de ce trebuie 
să avem grijă ca apa să existe în 
cantități suficiente. Fără produse a- 
gricole, nici acum, nici pe viitor, 
omenirea nu va putea rezista, în 
orice caz nu înainte de a se fi a- 
plicat mecanismul fotosintezei. Nici 
un fel de tablete nu vor putea în
locui pîinea. Recoltele pot și tre
buie să crească pe întreaga planetă 
de 10 ori, iar în unele zone chiar 
de 100 de ori. Tot în această pro
porție poate crește și populația glo
bului. Atunci, oamenii nu vor mai 
locui numai pe Pământ. El vor f! 
cucerit Cosmosul, vor locui poate 
pe Marte, Venus, Jupiter...

Omul trebuie să posede la per
fecție diferitele resurse materiale. 
De aceea, trebuie unite eforturile 
întregii omeniri. Atunci abia vom 
putea învinge moartea. Și omenirea, 
care va deveni nemuritoare, nu se 
va mai teme nici de limitele siste
mului solar. Există Cosmosul. Este 
poate o fantezie, cine știe ? Dar cu 
cîțiva ani în urmă zborurile în Cos
mos erau și ele considerate fante
zii neîntemeiate.

Longevitatea nu 
cu o activitate

organe poate 
sănătatea lndi- 

dar nu poate juca un rol e- 
pentru longevitate. Inima 
nu trebuie să se defecteze, 
în așa fel creată de natură

t'
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unite militare in 
El a lăsat să se 
tnenea atitudine 
să influențeze convorbirile din capi
tala Franței. Șeful Pentagonului a 
declarat că acțiunile trupelor ame
ricane în Vietnamul de sud ar pu
tea să fie in continuare intensifi
cate.

Vietnamul de sud. 
înțeleagă că o ase- 
a S.U.A. urmărea

VIETNAMUL DE SUD
CEHO 

SLOVACĂ.: Cai 
tierul Michelska 
din Praga, o con
strucție de dală 
recentă, oieră mi
cilor locuitori zone 
special amenajate 
pentru joc.

SAIGON. — Forțele patriotice 
continuă acțiunile ofensive asupra 
mai multor poziții și baze aparțlnînd 
trupelor americano-saigoneze. In 
dimineața zilei de joi, artileria 
F.N.E. a bombardat o tabără a puș
cașilor marini americani de la baza 
Da Nang. Mai multe rachete de 122 
mm au fost lansate, de asemenea, 
asupra unor poziții ale trupelor a- 
mericane din apropierea Muntelui 
de Marmură, la 7 km de orașul Da 
Nang. Au fost înregistrate pierderi 
în rîndurile efectivului american.

In urma acțiunilor ofensive desfă
șurate timp de luni de zile împotri
va bazei de la Khe Sanh, situată in 
zona septentrională a Vietnamului 
de sud, comandamentul militar al 
S.U.A. de la Saigon a anunțat joi că 
această bază va fl evacuată.

Purtătorul de ouvînt american, 
care a făcut cunoscut această ho- 
tărîre, a recunoscut că d'spoz’livul 
american nu mai putea rezista în
cercuirii forțelor patriotice. Mii 
de militari americani au fost uciși 
și răniți în urma bombardamentelor 
zilnice ale patrioților de la începu
tul asediului acestei baze. In urmă
toarele zile se așteptau noi atacuri 
ofensive din partea patrioților, așa 
că situația devenise fără ieșire — 
a arătat purtătorul de cuvînt ameri
can. Efectivul bazei de Ia Khe Sanh 
este de 5 000 de oameni.

In același timp, avioane americane 
de tip B-52 au bombardat regiuni 
din jurul Saigonului unde patrloții 
și-au intensificat acțiunile în ultima 
vreme.

-k

WASHINGTON. — In cadrul unei 
depoziții făcute în fața comisiei Ca
merei Reprezentanților pentru pro
bleme exlerne, ministrul apărării al 
S.U.A., Clifford, a recunoscut că, 
încă înainte de începerea convorbi
rilor de la Paris dintre reprezentan
ții Statelor Unite și R.D. Vietnam 
Washingtonul și-a intensificat acți-
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CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Calmă și lipsită 
de elemente 
spectaculoase...

...pînă în ultimele zile, campania 
electorală din Canada în vederea 
desemnării noilor deputați ai parla
mentului a luat sfîrșit. După cum se 
știe, ultimele alegeri au fost cîști- 
gate de liberali, însă neputînd ob
ține mai mult de 40 la sută din vo
turi, cabinetul condus la început de 
Lester Pearson și apoi de Pierre 
Elliott Trudeau, a fost nevoit să 
guverneze în condițiile în care par
tidele de opoziție controlau 131 de 
locuri în Camera Inferioară a Par
lamentului față, dej 128 de locuri ale 
Partidului de guVemămînt. Dizol
varea parlamentului și organizarea 

•unor noi alegeri generale a fost ho- 
tărîtă Fa scurt tin^p după ce Pierre 
Elliott Trudeau a devenit lider al 
partidului liberal și prim-mi.nistru.

Unul din punctele forte ale pro
gramului .partidului liberal în cam
pania electorală, față de cel al con
servatorilor, l-a constituit cel referi
tor la concordanta dintre angaja
mentele Interne și externe ale țării, 
problemă care se bucură de aten
ția masei de alegători canadieni. A-

cestea nu pot uita că „angajamen
tele țării față de N.A.T.O." cit și 
cele privind mult discutata „cola
borare canadiano-americană în pro
ducția de armament" a 
Canada într-o jenantă 
față de S.U.A. Această 
tică electorală,
lider al partidului 
zultatele scontate.
25 iunie Partidul
152 de locuri în

pus practic 
dependență 
abilă tac- 
de tînărulfolosită

liberal, a dat re- 
La alegerile din 

liberal a obținut 
noul parlament

față de 72 de locuri ale Partidului 
conservator.

Continuarea 
dialogului...

...este, poale formula cea mai a- 
xactă care poate fi dată atît guver
nului de la Bruxelles, alcătuit după 
132 de zile de criză guvernamentală, 
cît și celui italian format după o 
lună de zile de intense tatonări. Re
zultat evident al unei înțelegeri în
tre social-creștini și socialiști, ac
tualul guvern belgian este un „gu
vern de tranziție" care urmează să 
se ocupe de rezolvarea principale
lor probleme rămase în suspensie, 
îndeosebi cele bugetare și găsirea 
u.nor posibilități de rezolvare ac
ceptabile a problemelor lingvistice.

Pînă în prezent noul cabinet a pri ■ 
mii asigurarea că va putea supra
viețui în forma sa actuală pînă la 
sfîrșitul anului.

Cît privește guvernul italian, pe
rioada sa de funcționare va fi și 
mai limitată, mai precis pînă după 
Congresul Partidului Socialist Unifi
cat din toamna acestui an. In cer
curile politice democrat-creștine se 
speră că atunci, printr-o serie de 
înțelegeri, se va găsi posibilitatea 
alcătuirii unui nou guvern pe baza 
unui program menit să reactuali
zeze pe noi temelii vechea coaliție 
de centru stingă. Democrat-creștinli 
au fost așadar nevoiți să accepte 
sarcina formării „unui guvern 
expectativă" pentru a permite 
țelor politice să reia dialogul în 
derea unei noi colaborări.

Peotry

do 
for- 
ve-

Islandei, Rey 
unei sesiuni 

două zile, 11 
externe ai țăr

prima
...de Ia semnarea Tratatului 

atlantic, capitala 
vik a fost gazda 
N.A.T.O. Timp de 
cei 15 miniștri de
membre ale acestui bloc a i luat în 
discuție probleme referitoare la re
lațiile Est-Vest, situația din Orientul 
Apropiat și din Vietnam, precum și

Tratatul de ueprolueiaie a armelo» 
nucleare. Ca și la precedentele se
siuni ale N.A.T.O. principalii expo- 
neinți ai menținerii în continuare ■' 
„solidarității atlantice" și a „respec
tării angajamentelor politice și mi
litare" față de' N.A.T.O., au fost f 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și secretarul general al 
N.A.T.O., M.amlio Brosio.

Evoluția actuală a relațiilor in
ternaționale arată că alianța mili
tară nord-atlantică este depășită. A- 
cest lucru pare să fie înțeles de 
tot mai mulți oameni politici rl’ii 
Occident, fapt reliefat și cu prilejul 
actualei sesiuni a N.A.T.O., unde 
reprezentanții unor state membre, 
printre care Belgia și Danemarca au 
pus accentul în ouvîntările lor toc
mai pe continuarea politicii de des
tindere în relațiile dintr® Est șî 
Vest.

Curentul de opinie t 
în favoarea destinderii 
lății și-a găsit de altfel 
rea si în comunicatul 
publicității Ia sfîrșitul 
N.A.T.O. mentionîndu-se 
tiile Est-Vest s-au îmbunătății în
tr-o anumită măsură" și că se va da 
prioritate în viitor studierii posibi
lității de reducere a forțelor arma
te care despart Estul de Vest".

Tiparul t.P.H. Subunitatea Petroșani

tot mal larg 
acestor re- 

1 recunoaște- 
oficial dat 

reuniunii 
că „rola-

N. BADEA
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