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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe corespondentul 

diplomatic al ziarului 
„The Times'*

Vineri Ia amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al C.G. 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialisto România, 
a primit pe A. M. Rondel, corespon
dentul diplomatic al ziarului „The

Time- caro se află Inlr o vizitei in 
România.

Cu acest prilej a avut lor ' '-oti- 
vorbire cordială.

A (ost do fal.l George Macro oscii, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Succese cure conlirmâ
4 zecea stea

O Un tren de 110 kilometri cu piatră de umplutură

® Oe ce e îngrijorat brigadierul Bartha ?

Valea Jiuluide puf din• Cel mai înalt turn

c
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lapl 180 000 metri 
șl pămint transpor-

Inmînarea

Germană

Tlti iordachescu

(Continuare in pag a 3-a)

CULTURALR. SELEJAN

Avanpremieră pe firul

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Democrate Ger
mane, Otto Winzer, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste

România. Corneliu Mănescu, va face 
o vizită oficială in Republica Demo
crată Germană, în cursul săptăminii 
viitoare.

de compunători șahiști români încear
că cu succes să escaladeze vîrfurile 
performantelor acestui sport al min-

lărîrea acestui colectiv de a se men
ține în rîndul sectoarelor fruntașe, 
este cea mai bună dovadă în acest 
sens.

sdptâmînâ

de găurii radial de înalta pro
ductivitate.

A

In pag. a ll-a

CULTURA-AKTA unor înalte ordine 
la Consiliul de Stai

Conlinuind seria succeselor din a- 
cest an, în întimpinarea Conferinței 
municipale de partid, brigada condu
să de harnicul miner Radu Antonie, 
din cadrul sectorului I al minei Uri- 
cani. a obținui și în luna noiembrie 
rezultate deosebite. Avînd ca front

de lucru abatajul cameră nr. îl—12 
din stratul 18, blocul 5/L brigada a 
realizat o avansare de 237 ml. De a- 
semenea, productivitatea muncii 
crescut de la 4 lone/post 
lone/post.

L
a 23 aptilie 1967, la ex
tremitatea sudică a Pe- 

troșaniului au apărut 
echipe de constructori. Veniseră 

aici pentru a începe lucrările dc 
amenajare u suprafeței celei 
mai tinere mine din bazin — 
livezeni. Apoi, in acest loc de 
pe malul sting al Jiului s-au 
desfășurat, de-a lungul a două
zeci de luni. Intr-un ulm tre
pidant, lucrări de 
Pelaz-un șl Tatre 
capacitate au adus 
tia dinlr-o haldă a

amploare, 
de mare 
toată pia- 
minei Dif-

ja. iar pentru a satisface ne- 
cesitâfllc s-a apelat și la șan
tierul care construiește drumul 
prin defileul Jiului („construc
torii șoselei nu știau cum să 
scaoe de roca dislocată șf 
ne-atr dal-o pe gratis') pentru 
(a suprafața incintei viitoarei 
mine să lie săltată cu i reo 
doi metri si a o feri de furiile 
apelor revărsate ale Jiului. A- 

„vreo doi metri' au in-

semnat de 
cubi piatră 
tal. Cantitatea aceasta Incăr- 
catâ in vagoane ar însemna 
un tren lung de 110 kilome 
tri...

A venii apoi rîndul cxca\a- 
loarelor și buldozerelor pen
tru a ajuta la săparea funda
țiilor $i nivelarea terenului ,- 
a venit rindul dulgherilor, be 
toniștilor, zidarilor, sudorilor, 
montorilor șt electricienilor 
să-și dovedească iscusința 
ridicarea construcțiilor 
aici.

Z
i iriguroasă de decem
brie, cu cealu și brumă 
groasă. Pe o bună par

te din șantierul minei Livezeni 
s-a așternut liniștea. Dulgherii 
lui Gyorgy Gheoroho. beto-

Printre harnicii muncitori de

Cînd vom avea la U.R.U.M. Petroșani se nu-

mâră și lăcătușul Pop loan ca

II
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Un record al minei Uricanl din a- 
cesl an a fost obținui de către bri
gada de înaintări condusă de Gheor
ghc Costache, care in luna noiembrie, 
în galeria pilier vest, orizontul 500, 

realizat o înaintare de 102 ml. De

menționai faptul că profilul lucrării 
s-a ridicat la 12,4 m2, susținerea fi
ind executată cu armături tip TH G. 
Galeria va servi la transportul pro
ducției extrase din partea vestică a 
timpului minier.

Pentru siguranța 
funcționării 

centralei

iîhîGîEHEnnminmunD

vederea măririi siguranței 
de funcționare a uzinei, Ter
mocentrala Paroșeni a fost do
tată cu un nou transformator 
de 25 MWA, cu o tensiune de 
18/6/6 kV. Noul transformator 
va fi folosit pentru alimenta
rea serviciilor interne ale gru
pului de 150 MW.

Prin măsurile organizatorice 
luate în vederea dării cît mai 
repede în funcțiune a noului 
utilaj, echipa însărcinată cu 
pregătirea montării transforma
torului — condusă de ing. 
Fazekaș Carol — a reușit să 
termine aceste lucrări în numai 
5 zile. Au fosl terminate mon
tarea radiatoarelor, izolatoare
lor, conservatoarelor filtrului, 
a instalației de răcire, intro
ducerea uleiului, verificările și 
măsurătorii de PRAM. Dumi
nică, noul transformator va fi 
introdus in circuit.

La Lupeni 
începe glisarea 

blocului A 4

taxifurgosiet
re a fost surprins de obiectivul

iotograiic lucrind la o mașină

Ne-am obișnuit ca in fiecare 
toamnă să ne aprovizionăm cu 
cele necesare pentru iarna« 
varză, cartofi, legume. Cum 
procedăm ? Foarte simplu, ne 
ducem la piață, le cumpărăm 
și așteptăm. Da. așteptăm o 
. ocazie să le putem transpor
ta acasă. De cele mai multe 
ori găsim un căruțaș binevoi
tor care, in schimbul unei taxe 
„ca pentru mobilă", ne trans-

porta produsele acasă. La pla
tă se ivesc nemulțumiri. El ce
re și noi ne facem calculul — 
varza cumpărată cu 1 leu kg 
din piață ne costă, adusă aca- 

lel 1
ă ne cumpărăm un lele- 
lucrurile se complică 

mult. In fala prăvăliei 
le și cea mai ap 
îe de taxiuri 
Victoriei.
deplasăm

dreptati
din nou la prăvâ- 

i. faci semne dispera
te tuturor mașinilor care trec 
pe stradă. După ore de cău
tări reușești (totuși!) sâ găsești 
un „curajos* care să înfrunte 
toate riscurile unui asemenea 
transport clandestin.

P. PRETENȚIOS!

(Continuare in pag. a 3-a)

Vast
program

de
excursii

In perioada vacantei de iarna. Co
misia de turism pentru tineret a Co
mitetului municipal Petroșani al t'.T.C. 
organizează numeroase excursii in la
vă pentru vizitarea celor mai alrac-

Colectivul sectorului III al minei Lonea

AȘTEAPTA CU OPTIMISM
SARCINILE DE PLAN PE ANUL 1969

Față de sarcinile acestui an, sec
torul III al minei Lonea va trebui 
să extragă, in 1969. mai mult cu 
42 000 tone de cărbune. Că posibili
tăți de îndeplinire a acestor sarcini 
sînt, o dovedesc realizările din cele 
11 luni ale acestui an. La cărbunele 
brut s-a obținut un spor de 6 698 
tone, o creștere a productivității mun
cii in abataj de la 5,634 tone/post, 
la 6,319 lone/post și, pe 'sector, de la 
2,652 tone/post la 2,794 tone/post. In 
același timp, prețul de cost al tonei 
de cărbune extras a fosl redus cu

27 lei. De asemenea, colectivul de 
icru al sectorului 111 s-a străduit și 
reușit să reducă consumul de lemn 

de mină de la 41.9 mc/1 000 tone la 
35,1 mc/1 000 tone, la exploziv cu

08 kg/tonă iar la cherestea cu 0,4 
/I 000 tone.

ilizările obținute lună de lună 
contribuție au adus brigăzile 
de minerii Solovan Ioan, Co- 

jocaru Ion, Balea Ion precum și maiș
trii Vodilla Ernest, Lăcătuș Ion și 
Crislocea Chiru.

Și acum să vedem ce pregătiri au 
fosl efectuate în cadrul acestui sec
tor in vederea realizării ritmice și la 
toii indicatorii a planului pe anul 
1969. Relații amănunțite in acest sens 
am aflat de la șeful sectorului, in
ginerul Petru Stupu.

„Prin lucrările de pregătire execu
tate în stratul 3, blocurile V și VI, 
am reușit să realizăm un coeficient 
de rezerve pregătite echivalent cu

2.1, care ne asigură linia de front 
necesară și suficientă.

In același timp, intre problemele 
noastre de fiecare zi a fost și omo
genizarea brigăzilor, lucru pe care de 
altfel cred că l-am și realizat. Am 
menținut aceiași oameni în fiecare 
brigadă, iar brigăzile au fost menți
nute la aceleași locuri de muncă. 
Acest lucru ne va ajuta să obținem 
rezultate bune, — vorbesc de pro
ductivitate și folosirea la capacitate 
maximă a liniei de front — mai ales 
că unele puncte de ștrangulare e- 
xistente în transport au fosl lichi
date. Ca urmare aprovizionarea bri
găzilor cu materiale și vagonele goa
le, se va desfășura normal. Trebuie 
să arăt și faptul că in 1969 inten
ționăm să deschidem și un abataj 
frontal în blocul VI".

Dacă mai adăugăm celor relatate 
de către șeful de sector și faptul 
că galeriile de atacare a abatajelor 
au fost zidite, cu scopul de a se e- 
conomisi material și forță de muncă 
pentru lucrări de întreținere, că sui
torii dintre orizonturile 512 și 535 se 
vor săpa cu secțiune eliptică — din 
aceleași motive — tabloul preocu
părilor în vederea pregătirii produc
ției viitoare apare și mai complet.

Colectivul sectorului Ill Lonea, 
de-acuma bine închegat, îndrumai de 
organizația de partid, este mobilizat 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe anul 1969.

Pregătirile efectuate din timp, ho-

S-a deschis frontul de lucru 
pentru construirea blocului A 4 
care va avea 83 apartamente 
din Lupeni. Pentru turnarea 
planșeelor și executarea con
comitent cu aceasta a glisării 
blocului, vor intra în lucrfi e- 
feclivele de zidari, zugravi, ten- 
cuitori și mozaicari, ale șantie
rului. Incepînd din luna ianua
rie se vor executa lucrările 
de finisare a blocului.

Tabără școlară

In perioada 25 decembrie — 7 
ianuarie, la hotelul alpin „Ru- 
su" va îunctiona o tabără șco
lară de iarnă, organizată de Mi
nisterul Invățămînlului. In aceas
tă tabără, elevi ai mai multor 
școli din tară îșl vor petrece 
vacanta de iarnă, bucurîndu-se 
din plin atit de frumusețile 
unei ierni in Paring, cît și de 
confortul pe care-1 asigură ho
telul.

live obiective turistice. Cele 18 tra
see stabilite vor însuma peste 14 000 
km, pe parcursul cărora tinerii vor 
putea vizita frumoasele stațiuni Căli- 
mănești, Predeal, Poiana Brașov, Slă- 
nlc, Lacul Roșu, Lipova, Hercuiane 
și altele, precum și numeroase ora
șe și obiective industriale din țară 
(Timișoara, Reșița, Roșia Montană, 
Orșova, Constanța. Tg. Mureș. Sucea
va, Bicaz ele.).

Traseele turistice sînt stabilite ast
fel incit flecare excursie să cuprin
dă și vizitarea unor însemnate Io- 
«uri istorice. Astfel, vor ii vizitate: 
cetatea Deva, Castelul Huniazilor. ce
tățile/ din Sebeș, Sibiu. Alba Iulia, 
Mediaș, Sighișoara. Brașov. Vor mai 
fi vizitate vestitele muzee Bruken- 
Ihal (Sibiu), Doflana, Peleș (Sinaia), 
muzeul etnografic și amfiteatrul ro
man de la Sarmizegetusa, biblioteca 
din Alba lulia, castrul roman de la

Turnu Severin, muzeele din Bucu
rești, băile romane de la Călan, Del
ta Dunării etc. Nu vor fi uitate nici 
mănăstirile Cozia, Vodița, Tismana, 
Arnota, Schitul Cornelul, mausoleul de 
la Mărășeșli, mănăstirile Neamț. Vo- 
roneț, Moldovița, Sucevița, Putna și 
altele.

După cum se vede, tinerilor li se 
oferă un bogat program de excursii, 
Comitetul municipal C.T.C. dovedind 
astfel o preocupare asiduă pentru 
cunoașterea frumuseților patriei noas
tre, a locurilor Istorice și obiective
lor industriale. Amatorilor nu le ră- 
mine decit să aleagă și să-și anunțe 
din timp participarea, inleresindu-se 
pentru amănunte (traseul și costul 
excursiei) la Comisia de turism p -li
tru tineret a Comitetului municipal 
Petroșani al l'.T.C. sau la centrele 
de turism ale organizațiilor U.T.C. 
din fiecare localitate a municipiului.

Valea Jiului, frumosul bazin 
intramonlan din Carpații meri
dionali. se află acum in preaj
ma unui eveniment însemnat : 
încheierea lucrărilor de moder
nizare a șoselei naționale D.N. 
66 intre kilometrii 70—117, a- 
dică între Tg. Jiu și Livezeni.

Lucrarea, începută cu circa 
3 ani in urmă, avea de înfrun
tai toata sălbăticia defileului 
Jiului; o vale ingustă, cu ver- 
sanții povirniți, o adevărată 
despicătură de-a curmezișul 
munților stincoșl cu, creste go
lașe și flancuri împădurite.

Vechea șosea a iosd construi
tă pe la sfirșitul secolului tre
cut. Ea urma cursul Jiului, ici 
coborind pină la undele învol
burate, colo urcind mult pe 
pripoare, incit firul argintiu al 
apei se vede doar departe, în 
adîncurl. Circulația pe această 
șosea se făcea greoi...

După 
șoselei
constructorii de 
pornit cu 
executarea 
magistrale 
de mare 
Pentru a r 
dițiuni lucrarea, șantierul 
modernizare a șoselei de 
defileu a fosl declarat .șantier 
național al tineretului, la exe
cutarea lucrărilor de moderni
zare participlnd in cursul verii 
trecute mii de tineri brigadieri 
purtători mai departe ai glorio
sului drapel al brigadierilor, 
care, cu două decenii in ur-

terminarea i asfaltării 
Simeria — Petroșani, 

drumuri au
multă inflăcărare la 

1 modernizării acestei 
rutiere. O lucrare 
amploare, t dificilă, 

realiza in bune <on- 
de 
pe

mă, au lucrat plini de enlu- 
ziasm la construirea liniei fe
rate de aici. La noua șosea, o 
mare contribuție și-au adus și 
sutele de tineri militari care-au 
făcut parte din detașamentele 
de constructori.

Pentru a oglindi complexita
tea lucrării e suficient să ară
tăm că au trebuit să fie exe
cutați 300 000 mc săpături, din 
care 90 la sută in slincă, au 
fost ridicate ziduri de sprijin 
care însumează 75 000 mc, s-au 
făcut 154 poduri și podețe, 
55 000 mc fundații din piatră 
spartă, 23 km parapeți grei din 
zidărie de piatră brută, 40 000 
mp de pereuri și rigole diverse.

Din lungimea totală de 47 
km, între Livezeni șl Tg. Jiu, 
29 km de șosea a primit îm
brăcăminte de asfalt, folosin- 
du-se 12 000 mc asfalt, iar 18 
km șosea a fost turnată din 
beton.

Lucrări impresionante, care 
arată deosebit de clar comple
xitatea operațiunilor executate 
de constructorii de drumuri. 
Cine a participat la realizarea 
acestei lucrări importante ? Pre
zentăm cițiva din oi : Răducanu 
Marcel — șeful șantierului de 
p<- defileul Jiului; Ing. Popazu 
Constantin, inginer șef; Mari
nescu Dima, Popeangă Ion, 
Zglobiu Gheorghe — șefii lo
turilor Meri — Lainici — Li
vezeni; maiștrii Papură Gheor
ghe, Budie Vasile. Bojina Du-

La Consiliul de Stal a ovul loc, vi
neri dimineața, solemnitatea inminărH 
unor înalte ordine ale Republicii So
cialiste România.

Distincțiile au fosl inminatc de to- 
vaxășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învă(ă- 
mînlului, acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, prof. dr. ing. 
George Bărănescu, membru corespon
dent al Academiei, rectorul Institu
tului politehnic din București, prof, 
dr. ing. Oliviu Rusii, vicepreședinte 
al Consiliului National al inginerilor 
și tehnicienilor, și Nicolae Goldberger, 
director adjunct al Institutului de stu
dii istorico și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

Pentru merite deosebite in dome

niul Invfliaminlului, științei, in acti
vitatea de stat și obștească, cu pri
lejul Împlinirii virstel de 70 de ani, 
a fost conferit ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa La 
tovarășului profesor Constantin Din- 
culescu, membru corespondent al A- 
cademiei, președintele Consiliului 
National al Inginerilor și tehnicieni
lor.

Pentru îndelungată activitate revo
luționară, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani, tovarășului Gheorghc 
Velcescu i-a fost acordat ordinul „23 
August" clasa a Il-a.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat călduros pe cei decorați, u- 
rindu-le sănătate și viată îndelun
gată.

Cei decorați au exprimat mulțumiri 
și recunoștință pentru distincțiile 
conferite expresie a prețuirii pe ca
re partidul și guvernul o acordă ce
lor ce și-au pus întreagă activitate 
in slujba construcției socialiste.

(Agerpreș)

Corneliu Mănescu, va face o vizită 
în R. 0,

Un petroșânean cîștiqâtor 
al unui mare concurs 

de probleme șahiste din Olanda
Un sport (dacă poate fi numit ast

fel) mai puțin cunoscut (unora chiar 
complet necunoscut) este șahul artis
tic. Cum, de unde-am mai scos și 
acest sport? Nu știați de el? Este 
sportul compunerii problemelor șahis- 
te. România a avut în trecut stele 
de primă mărime în compoziția șa- 
histă mondială, prin Wolfgang Pauly, 
Sigmund Herland, Isaac Schiffmann, 
Valeriu Onițiu. In prezent, alti com
punători români de probleme șahiste 
s-au impus din ce în ce mai mult pe 
arena internațională.

Astfel. Paul Farago este deținătorul 
a două medalii olimpice (de aur și 
bronz), iar Anatole F. lanovcic, Emil 
Dobrescu și Virgil Nestorescu sînt 
cunoscuți ca buni specialiști în în
treaga lume.

In ultimii ani. o întreagă pleiadă

mi (ru, Teglaș Rafael, Coșovea- 
nu Ion, Toma Gheorghe; bri
gadierii Ușvald Gheorghe, Ro
man Alexandru, Krizea Iosiî, 
minerii Suba Iosif. Minciună 
Ion, Purice Dumitru și mulți 
alții, care timp de aproape trei 
ani au dat bătălia cu slîncile, 
cu sălbăticia naturii, cu visco
lele iernii, reușind să realize
ze modernizarea șoselei.

...La kilometrul 110, situat a- 
dinc in defileu, maistrul Cos- 
lică Dumitrescu și echipa de 
tineri militari Popescu Dumitru, 
Riban Vasile, Ciobolaru Vasi- 
le, Bighiu Pompiliu, Ignat Ște
fan urmăresc cu atenție func
ționarea mașinii de turnat și 
vibrat beton : mai sint 10 m, 
mai sint 3... 2... 1 m și... gata 
s-a iacul joncțiunea pe un fir 
de circulație intre echipele de 
constructori care veneau din
spre Livezeni și cele ce urcau 
dinspre Tg. Jiu ! Primul fir 
continuu de drum modernizat 
complet prin defileul Jiului 
este terminal l Bucurie între 
oameni, emoție pe întregul șan
tier. Acum, toate forțele colec
tivului se concentrează pe ter
minarea porțiunii de circa 400 
m care mai desparte capetele 
celui de-al doilea fir de circu
lație, incit, în curînd, pangli
ca de beton șl asfalt a drumu
lui modernizat prin defileul 
Jiului să fie complet încheiată.

Petroșani — București 345 
km (prin Tg. Jiu — R. Vîlcea 
— Pitești, cu 110 km mal pu
țin decit prin Sebeș — Sibiu 
și cu 150 km mai redus decit 
prin Brașov și Valea Prahovei); 
Petroșani — Craiova 161 km; 
Petroșani — Turnu Severin 
140 km (prin Motru) și 200 
km prin Filiașl. lată cîteva tra
see deosebit de atrăgătoare 
deschise pentru auloinobilișli 
datorită modernizării șoselei pe 
defileul Jiului !

S. M.

I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!

ITINERAR
la sfîrsit de

O Azi, ora 19. un colectiv de 
actori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului" prezintă, in la
ta publicului din Petroșani, 
comedia „Hangița" i marelui 
dramaturg italian Carlo Gol
doni.

@ Miine. la aceeași oră, ac
torii din Petroșani vor inter
preta piesa lui Al. Popescu 
„Croitorii cei mari din Valahia".

® Azi, la ora 18, la Casa de 
cultură din Petroșani, are loo 
un concurs „Cine știe N.T.S., 
cîștigă". Participă concurenti 
de la T.C.M.M. și Grupul de 
șantiere nr. 2 construcții din 
Petroșani.

■$> Ca de obicei, duminică, 
ora 10,30, în sala bibliotecii 
Casei de cultură din Petroșani, 
copiii vor călători în feerica 
lume a basmelor. Micii specta
tori vor viziona diafilmul „Găi
nușa de aur" și vor audia dis
cul cu povestea „Scufița Ro
șie".

SPORTIV
• Simbălă, ora 16, și dumi

nică, ora 8, are loc meciul de 
popice (restantă) dintre Jiul I 
Petrila și Utilajul Petroșani. 
Partida se va disputa pe a- 
rena de popice din Petrila.
• Duminică, incepînd cu ora

9, sala dc sport a I.M.P. găz
duiește meciul de volei divizia 
B dintre Știinla Petroșani șl 
I.C.F. București. In continuare 
are loc meciul de baschet di
vizia B, dintre Știința Petro
șani și Crișul Oradea.
• Pc stadionul din Lupeni 

are loc, la ora 10, meciul de 
fotbal, din campionatul dc ju
niori al echipelor divizionare, 
Minerul Lupeni — Minerul- 
Glielar.

© In campionatul municipal 
de șah se desfășoară partidele 
Utilajul Petroșani — Paringul 
Lonea; Știința Petroșani — Jiul 
Petrila. Partidele încep la ora
10. Primele două echipe se vot 
intilnl la Casa de cultură, iar 
celelalte două in sala I.M.P.
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SE POATE

Conuci vestiți 
ai Revistei66

Da. E adevărat : 
nimic parcă nu-i 

monoton (deși, 
aparență vi 
părea parado- 
decît un spec

tacol de varietăți, 
în general, de re- 

IlfllWIfllfflIWHIlvKu ultima In- 
stanță. Poate pen

tru că e foarte greu de conceput, de 
montat, un spectacol compus, com
plex care totuși să aibă un fir că
lăuzitor și să placă în totalitate, nu 
unilateral ' De multe ori. asistind la 
asemenea spectacole, deși variate — 
car asemănătoare. în fond, unele cu 
altele — rămii. în final, cu impresia 
c-aî citit același neschimbat text al 
ilustratelor-tip de altădată cu „Aflați 
despre mine că sini sănătos, ceea ce 
vă doresc și dumneavoastră la fel...

I neori, analizînd minuțios (după 
nn timp de la spectacol) cele ce-ai 
văzut pe scenă. îți zici, nu fără să 
vrei, că poate ai fost prea pretențios. 
Și-n fond dn «;ă nu fim preten
țioși ?

In iond de te să-l credem neapărat 
pe GEORGE Bl’NEA cind ne previne 
sentențios că nu va cînla nici ca 
Tom Jones, nici ca Michele, că 
cînta așa cum simte el. Și cum a 
cîntat ? Ca nici unul din cot doi dar 
nici— grozav !

fdeea qenerală a specia» olului „Co
mici vestiți ai Revistei" (pe care ni 
J-an prezentat artiștii Teatrului satl- 
ric-mnzical „C. Tănase‘9 n-a fost, de
sigur, o culme a ingeniozității, dar a 
fost, în tot cazul, o posibilitate des
tul de generoasă de a scoale acest 
geD de spectacol, mult gustat de pu

Vd

blicul amator al divertismentului, din 
tipic, din șablon.

S-a urmării, in montaj, evocarea 
unor personalități comice marcante 
ale revistei românești (Tănase, Vasi- 
lache. Iulian etc.), prin texte cîntate 
sau scheciuri „spuse" de N. STROIE, 
ROLANDA CĂMIN, MARIAN IORC.A 
ș.a. La aceasta s-a adăugat micul re
cital susținut de tînănil și îndrăgitul 
interpret al muzicii ușoare FLORIN 
ANCA și impunătoarea (prin voce și 
prestanță scenică) „demonstrație" o- 
ferită de cintăreața pariziancă, oas
pete a țării noastre, LAURA.

Inii spectatori, privind global pro
gramul oferit de artiștii bucureșteni, 
afirmă despre aceștia c-au fost loiali 
și nu ne-au lăsat să ne îmbătăm cu 
iluzii de la început.

Să nil tim totuși răi ! Să încercăm 
să trecem cu vederea faptul că for
mația beat — instrumentală „Andan- 
tino". acompanialoarea soliștilor, ne-a 
apărut mai sobră decît ne-așteptam ! 
Să nu-i luăm, chiar exagerat, în nu
me de rău nici lui George Bunea vo
cea. sau lipsa de voce a pustiului 
Mihăiță (un orchestrant, care și-a a- 
Iras aplauzele înlerprelind melodii 
arhicunoscute) 1

Să lăsăm la o parte, totuși, prorok 
cirile că oricind revistele vor avea 
același specific și să ne închinăm 
(cu rezerve, bineînțeles) în fața si
linței — de a prezenta spectatorilor 
un program plăcut, cu deficiențe ca 
orice spectacol — dovedită de grupul 
artiștilor primei scene a revistei 
mânești. Teatrul

Și. să-i așteptăm 
răbdare și cu... 
cheqatc.

„C. Tănase". 
în viitor cu 

programe mai

ro-

ne- 
în-

V. TEODORESCU

ÎNLĂNȚUIRE
Munjii, Dar cerut,
prăxolili intre cer și pămînt. a zburat mai sus,
au pleznit. s-a făcut mai inalt,
ca bobul de gr iu și-a preschimbat
intre pietre de moară. inima
Nemaiavind în pasăre măiastră...
outer i. Și munjii
și-au trimis au rămas
măruntaiele incandescente pentru totdeauna
spre cer, învinși.
spre inima cerului, inlăntuiti
s-a ardă de cer
spre a le răzbuna
umilirea. Radu SELEJAN

To

In

i

T

slal 
va 

noud 
Este

curind, scena 
Teatrului de 
pelroșănean 
găzdui o 
premieră,
vorba de spumoa
sa comedie a lui 
Tudor Mușalescu 
„Sosesc deseară".

Jn clișeu: Ste
fania Donca (Anl- 
șoara) și Marcel 
Popa (Puiu) Intr-o 
scenă din noua 
premieră.

care să-l alegi, 
Artiștii Teatrului

uite, că la 
de teatru 
cluburile

A FOST ODATA... DAR

localitățile 
lini erai) 

împinzltc de nlișe 
caro anunțau spec
tacole do ten'lru 
alo artiștilor ama
tori Nu știai pe 

la care să le duci, 
de stat , Valea 

Petroșani erau, în acele tim- 
uprasollcilați pentru a instrui 

aceste formații. Se organizau perio
dic instructaje cu responsabilii cul
turali ai sindicatelor, care aveau ca 
scop tocmai această latură a îndru
mării mișcării artistice de amatori.

A fost odată... în trecutul nu prea 
îndepărtat. Prncipalele lăcașe ani
matoare ale vieții cullural-artistice 
a Văii Jiului erau cluburile munci
torești alo sindicalelor. Dar timpul 
a trocul șl cu el si inițiativele..

O vizită la cluburile din Uricanl, 
Lupeni, Vulcan, Petrila, Lonea, Anl- 
noasa în căutarea unei formații tea
trale nu-șl are — col puțin momen
tan — rostul. Căutarea este zadar
nică, fiecare director îți răspunde t 
„avem do gînd să organizăm... ne 
preocupăm dar...” Si începe o nesfîr- 
șită listă a justificărilor.

Dintr-o discuție avută cu tov. Ton 
Blaga, secretar al Consiliului muni
cipal al U.G.S.R. interlocutorul ne-a 
relatat următoarele: .Am luat toate 
măsurile pentru a asigura baza ma
terială necesară înființării de forma
ții de teatru la toate cluburile mun-

Șl ACUM !
cltbreștl, pentru o putea participa, 
cu toate, | la cel do-al IX-lea Con
curs*.

Riind ailgurată, deci, dc-acum bn- 
70 jbiatcriftlă, mai este necesară mul
tă fniliatlță $1 căutări din partea 
directorilor do cluburi. Iar din par
tea comitetelor sindicale mai mult 
sprijin.

Tovarășul Vaslle Chirculescti, 
rectorul Casei de cultură din Petro
șani, no spunea : .Oamenii vin cu 
plăcere la noi, ne solicită s 
Irlbuim în,piesele pe caro le 
programate. Multi vin chiar di 
1o< Jilăli Jle municipiului.

Deci — ie pare justificării 
r--. tarilor ohibnri. că 
meni, ră este greu să-l 
club, nu sînt întemeiate.

Există o experiență, o 
la caro se ponto porni în organiza
rea sau reorganizarea formațiilor 
teatrale. Tn prezent nimeni nu se 
ponto plîngd de condiții nefavorabile, 
de posibilități insuficiente pentru ca 
acestea să-și desfășoare activitatea 
la niyelul tuturor exigențelor. Se 
cere insă un interes mai susținut din 
partea cluburilor șl n comitetelor 
sindicale. $î să nu se 
primele faze alo bienale) 
de amatori din acest an, 
Văii Jiului n-au catadixit să-și în
scrie formațiile. Credem că, Concur
sul al IX-lea nu va fi la fel... ono-

CĂTRE

N-AU

tradiție de

M. PAVEL

Au trecut mai bine de doi ani de cind Pelroșaniul a fost înzestrat 
cu un lăcaș de cultură impunător, la nivelul exigențelor locuitorilor săi. 
Au trecut mai bine de doi ani de zile de cind în acest lăcaș de cultură 
pulsează. Ia o tensiune ridicată, 
întregii Văi a Jiului. De peste 
Casei de cultură din Petroșani, 
na sa ropotul pașilor și acordul

viața cultural-arlistică a Pelroșaniului, a 
doi ani de zile, în sălile de repetiții ale 
luminile ard pînă seara tîrziu, Iar 
melodiilor nu mai contenesc. Aici,

pe sce- 
la Casa

ȘTIU!
ROMANII

N-au știut romanii 
cri Dacia n-a lost cucerim 
niciodatd ;
Pentru cri nici un roman, 
trecind Slixul, 
nu s-a reîntors 
cu inima lui Zamolxis
In lance •,
Pentru cri nici un roman 
n-a socotit pe pieptu-i 
gol 
pre/ul morjii dacului.

ALBIA PROPRIE
De obicei, cind se scrie despre un tinăr poet, se fac re

feriri, comparații cu alțl poeți consacrațl, mal mult ori mal 
puțin cunosciiți. Uneori, asemănările sini izbutite, alteori nu 
faci decil să forțeze drumul, către o anume personalitate, a 
noului poet. Discuția despre poezia Iul LUCIAN STROCUI, 
elev în clasa a XII-a la Liceul Petroșani, prin comparație, ar 
li prematură. Slrochl a cilii mult șl de aceea căutările Iul nu 
s-au adunat încă intr-o albie anume, ale cărei maluri să-l 
contureze cu adevărat trăirile.

Metafora și simbolul abundă îu flecare vers, Ideile fiind 
îmbrăcate In ceea ce simte tinărnl condeier atunci cind se 
așează la masa de lucru. întrebările la caro încearcă să răs
pundă Lucian Slrochl sini ale poeților dlnlotdoauna. In fie
care vers simți Ireamâlul do care este îndemnat să intrețlnă 
un alter ego cu el însuși, cu lumea din jur, la dimensiuni 
do care nu îndrăznește însă să se apropie pe deplin. Desigur, 
în viitorii ani, puterea talentului, care Indiscutabil la Lucian 
Slrochl se manifestă din plin, va reuși să-i formeze albia pro
prie. către care Unde flecare poet.

R. S.

Șapte
uliii lără noapte, 
lasă piatra de hotar; 
Nume ridicat la o lungime 
de stejar.
Fecund 
amurg, 
ascupzlndu-se-n cearcănul 
orei, 
cint rotit,
regăsit
In circomlcrinta horei. 
SleJe-ascunse 
în ape și vetre.
Sal al meu de ruguri 
și de pietre.

Lucian STROCI1Î

de cultură, au luat ființă mai multe formații artistice de amatori care au 
dus nu o dată mesajul amatorismului Văii Jiului dincolo de hotarele mu
nicipiului și ale județului, culegînd binemeritate aprecieri.

In rindurile care urmează, vom prezenta pe scurt activitatea a două 
formații artistice de amatori ale Casei de cultură din Petroșani, care se 
bucură de popularitate în rindul speclatorilor. Acestea sînt taraful și co
rul cadrelor didactice.

CORUL CADRELOR

Activitatea cultural-educalivă 
se desfășoară în cadrul cooperativei 
„Deservirea* Lupeni urmărește, in 
principal, ridicarea conștiinței socia
liste a membrilor cooperatori, creș
terea nivelului de cunoștințe al a- 
cestora, dezvoltarea simțului estetic 
și formarea unei atitudini conștiente 
față de muncă.

In scopul realizării sarcinilor pe 
care le are, comisia culturală de la 
cooperativa „Deservirea* s-a îngri
jit mult de îmbunătățirea muncii -u 
cartea. Biblioteca cooperatorilor 'u- 
peneni numără peste 1 300 volume, 
cu 18 miri biblioteci volante m 
secții. Numai in al treilea trimestru 
al actualului an au fost atrași sore 
rafturile bibliotecii 280 cititori. Prin
tre cei mai activi rilif^ri se 
ră : Boabă Valentin. Spătarii 
na, lonesru Olivia. C'inftli

DIDACTICEal 
chemați 

in 
ai 

perma- 
lo- 

Chirculescu. direc- 
de cultură din 

s-a contopit de 
artiștii amatori, 
mai mult ajutor

artistică de amatori cu 
la public, taraful Casei 

din Petroșani este destulcultură

dala octombrie 1966 și sem-

Formație 
mare priză 
de 
de lînăr. Actul său de naștere poar
tă
nătura profesorului Traian Tămășan, 
directorul Școlii de muzică și arte 
plastice din localitate. Nu de puține 
ori. părintele tarafului a îmbrăcat 
costumul popular și, cu elanul tine
resc ce-1 caracterizează, a dat tonul 
unei munci ne cît de dificile, pe alîl 
de plăcute.

De la înființare, taraful Casei de 
cultură, cu numărul său reslrîns de 
membri (numai 16), a susținut a- 
proape 70 de spectacole în localită
țile din Valea Jiu
lui și din afara mu
nicipiului, atrăgînd 
la programele sa
le un mare număr 
de spectatori, iubi
tori ai cîntecului 
popular care răs
colește suflete, i 
călzește Inimi, 
vocă amintiri.

La temperatura 
înaltă a cîntecului 
popular, profesorul 
Traian 
a adunat 
neri și 
adunat mulțl pasionați, care au fă
cut ca numele lor să fie rostit cu 
mindrie de cei care i-au ascultat 
ciulind, de cei care i-au văzut smul- 
gind viorii acordurile măiestrite ale 
Ciocirliei și Periniței, plimbîndu-și 
cu abilitate degetele pe clapele de 
sidef ale pianului sau peste cele 
șase uși de... eliberare a frînlurilor 
de melodie ale fluierului, ori sco- 
țînd din țambal sunete ce-ți îneînlă 
auzul, transpunîndu-te într-o lume 
aievea. Augustin Moldovan (în cli
șeu — vioară), Firicescu Gheorghe 
(fluier), Risipitu Mircea (acordeon șl 
țambal), frații Cinco — Ferdinand șl 
Osar (violă și contrabas), soliștii vo
cali Siminic Nicolae, Moraru Rica, 
Revitea Adela, Tănase Constanța, 
Brîndușan Viorica sînt doar 
dintre components tarafului, 
mesagerii cîntecului 
nesc prin localitățile 
prin județ, sînt doar cîțiva dintre a- 
ceia care au rîsligat simpatia spec
tatorilor.

Sigur că rezultatele oblinute de 
taraful Casei de cultură din Petro
șani pe scenele pe care a evoluat 
au fost dintre cele mai bune. Există 
însă destul loc pentru mai bine. Ast
fel, numărul membrilor care-1 com
pun este redus raportîndu-1 la posi
bilitățile existente. In Petroșani, în 
întreaga Vale a Jiului sînt mul|I

pasionați, cunoscători și amatori 
muzicii populare. Ei sini 
să-și etaleze talentul pe scenă, 
mod organizat, alături de colegi 
lor. Este lăudabil sprijinul
nent acordat tarafului de către 
varășul Vasilc 
torul Casei < 
Petroșani, caro 
multe ori cu 
dar este necesar 
din partea conducerii Casei de cul
tură, și în organizarea și programa
rea spectacolelor, în asigurarea 
transportului și a tuturor condițiilor 
materiale ori de cite ori se preconi
zează prezentarea unor spectacole

cu ci tiv a 
Dar, în com-

de A. Ben-i
și 

de I.
in re-

Tămășan 
multi ti- 
linere, a

in alte localități decît Petroșani.
In cei doi ani de activitate, taraful 

Casei de cultură a participat cu suc
ces la diferitele concursuri organi
zate și a pregătit mai multe progra
me noi cum au fost: „Sus îi luna-n 
două coarne”, „Zi-i bădilă-n frunză 
iară", și, în prezent, repetă progra
mul Intitulat „Mîndră-i Valea Jiu
lui”, cu care va ieși în curind pe 
scenă. -Pentru cei interesați să parti
cipe la taraful Casei de cultură din 
Petroșani, facem cunoscut și progra
mul repetițiilor: săptămînal, marțea 
și vinerea, după-amiaza. între grele 
18—20.

malie 
Casei

numă- 
Eveli- 
Doina,

rrîiolea Olga, Ande Mircea și alții. 
\ tihnii....... .. organizate in ul-

Petro- 
în 

este

cîtiva 
dintre 

popular româ- 
Văii Jiului șl

(CINEMA ,,REPUBLICA"-PETRO$ANI)

L U F T A
Doar un colț de lună șl lu- zele In el. Ii slișle șl-i Imprăș- clină la pămînl. Nu plînge. Ișl

ceafărul dimineții mai străjuiau tie. Îndreaptă privirea spre soare.
porțile cerului. Curind, porțile Se injurie apoi vîntul. Vîjiie. Șl-i cere parcă ajutor.
s-au deschis și-a ieșit soarele. încearcă să-șl adune aliațli. Soarele îi trimite o rază de
Străjerii au plecat în altă Nu reușește. Se zbate furios, speranță. Lăcrămioara se spri-
noapte. printre arbori. Vrea să se răz- jină de ea șl se ridică. Dar su-

Vîntul pindește să arunce o bune cumva. Furia 11 obosește. fletul el plînge. Lovitura a
plasă de nori peste soare. Vrea Se oprește. CauLă o victimă. fost puternică. 11 zîmbește soa-
^ă-1 prindă. Soarele apare, no- A găsit: o lăcrămioară. Vrea reltil totuși șl sărulă raza sal-
rij îl învăluiesc. Cel prins în- s-o reteze așa cum soarele l-a valoare.
cepe să se zbată. Ișl Înfige ra- sîîșiat lui năvodul. Ea se în- Tamara CORDIȘ

Producție a studiourilor suedeze, 
cu Grynel Molvig (premiul pentru 
cea mai bună interpretare feminină 
la Festivalul, international al filmului 
Moscova — 1967), Lars Passgard, 
Monica Nielsen, Taie Sindwal, Bri- 
gitta Valberg, Ileinz Spira, filmul 
,,Prințesa" este inspirat dintr-un fapt 
autentic. Tînăra Seija i-a apărut scri
itorului Gunnar Mattson asemenea li
nei prințese din basme : o fată blon
dă, diafană șl sensibilă pe care și-o 
dorise întotdeauna pentru întemeie
rea unui cămin. Dar comportarea ei, 
aerul trist, respingerea prieteniei lui 
ii stîrncsc curiozitatea. De la o cu
noștință a ei află că Seija suferă de 
o boală Incurabilă — cancer. Prințesa 
se apropie sufletește de Gunnar, îi 
mărturisește zbuciumul ei. Se consi
deră pierdută, fără nici o speranță, 
nu-șl mai făurește planuri de viitor. 
Gunnar se căsătorește totuși cu Prin
țesa. El este convins că starea ei psi
hică poate determina o regenerare a 
țesuturiloi- sau o vindecare a bolii.

Amănunte în legătură cu viața lor 
de familie șl lupta împotriva bolii 
ve|i afla vlzlonînd
rula, în următoarele zile, la cinema
tograful ..Republica" din Petroșani.

filmul, care va

De fapt, actualul cor al Casei de 
cultură își are rădăcinile împlintate 
adine în corul din urmă 
ani al Petro.șaniului.
ponența de acum, el este lotuși tî- 
năr. Este, de fapt, cea mai lînără for- 

artistică de amatori a 
de cultură. Abia a îm

plinit două luni. La reorgan:/.a- 
rea lui (înființare ar fi un ter
men impropriu) și-au adus o deose
bită contribuție tovarășii Bădău Vic
tor, inspectorul școlar județean pen
tru municipiul Petroșani și Ardelea- 
nu Lucian, directorul adjunct al 
Scolii generale nr. 6 din oraș. Prin- 
tr-o investigație asiduă, cei doi au 
găsit înțelegere la aproape 120 de 
cadre didactice de a alcătui un cor 
puternic, la pupitrul căruia și-a ridi
cat din prima zi bagheta profesorul 
Gheorghe Popa, directorul Scolii 
populare de artă din Petroșani, omul 
a cărui viață nu înseamnă altceva 
decît muzică. De la prima înlilnire 
a celor peste 100 cadre didactice din 
școlile orașului Petroșani. între ei și 
cu dirijorul, s-a vădit interesul ma
jorității de a împinge timpul înain
te. de a închega o formație despre 
care să se vorbească numai de bine.

Si reoetițiile au începui cu asidui
tate. Cinlecele „Slăvită Românie so
cialistă" de V. Timiș și „Laudă nop
ții" d° L. BeethOVGn au fost însușite 
de cei 100 de coriști care vin cu re
gularitate la repetiții, urmînd ca în 
continuare să se treacă la pregătirea 
celorlalte piese dinlr-un repertoriu 
vast, pretențios. In acest repertoriu, 
pe care profesorul Gheorghe Popa 
intenționează să-l finiseze pînă în 
prima jumătate a lunii februarie, 
mai figurează cîntecele: .Lino, Tca
no" de N. Ursii .Răsunet din Cri- 
sana" de I. Viciu. .Corul țăranilor* 
din opera „Mireasa vîndută* de B. 
Smetana, „Glorios partid" de M.

Neagu, „La fintînă' 
„Tricolorul" do C. Porumbescu 
„Republică, măreață vatră" 
Chirescu, ultimele patru fiind 
luare.

Reorganizarea corului din
șani, care în prezent cuprinde 
exclusivitate cadre didactice, 
un lucru meritoriu, pentru care atît 
promotorii lui, atît dirijorul cît si 
ei, coriștii, merită toată lauda. Exis
tă însă '-Jlova deficiente prin lichi
darea cărora corul cadrelor didacti
ce din ’Mrosani poate nrogresa în- 
tr-un ''mn relativ scurt Este ”QTba 
în primul rînd de componenta sa. 
Si rînd snunem acest lucru no re
ferim la numărul redus al bărbaților 
în comoaratio rn partea feminină 
I egat do aceasta, trebuie să ne re
ferim la fantiil ■'ă doc> în Petroșani 
funcționează un qrun școlar minier 
si un liceu industrial unde predau 
multe cadre didaclice-inainor*. corul 
nu beneficiază de prezenta nici mă
car a unui inginer. Deși au 
promisiuni
celor două școli, inglnerii-profesorl 
ezită să se 
lalle cadre didactice.
O problemă caro nu avantajează bu
nul mers al repetițiilor este aceea a 
sălii. Deși sala mică a Casei de cul
tură este destinată lunea după-amia- 
ză repetiției corului, în ea- se oro 
gramează în același timp alte T'ti- 
vitali Acest lucru influențează cu 
atît mai nenaiiv asupra preaătirii 
corului, cu cît lunea este singura zi 
do repetiții a acestei formații N-ai 
fi rău. ba dimpotrivă, credem, ar fi 
bine ca renetitiilo să se tină de 
două ori pe săotămînă, în vițe ron- 
venabile tuturor coriștilor. îndt co
rul cadrelor didactice din Petroșani 
să apară cit mai repede la confrun
tarea cu publicul.

Dumitru GHEONF \

Preocupări
culturale

la
„Deservireau

Pe ecvsi

‘xistat 
din partea directorilor

.coboare" Drintrn mie-
Lupeni

PRINȚESA
100

fie-
co-

tlmul timp de conducerea bibliotecii, 
destul de variate și numeroase, au 
condus la sporirea numărului de ci
titori cu încă 300 în acest trimestru. 
Au fost prezentate, astfel, recenzii 
de cărți ca: „Patul lui Procust” de 
Cărnii Petrescu, „Surîsul Hiroșimei" 
de Eugen Jebeleanu, „Caragiale" de 
J. Roman, .Donna Alba" de Gib Mi- 
hăescu, ș.a.

O acțiune reușită Inițiată de bi
bliotecă este și aceea a serilor lite
rare pe diferite teme. Ultima ase
menea acțiune: „Poetul lenăchiță 
Văcfirescu. 170 de ani de la moartea 
sa* a plăcut mult celor peste 
spectatori.

In afara muncii cu cartea, în 
care trimestru se organizează la
operativa „Deservirea* conferințe pe 
teme mai largi, cu mare ecou edu
cativ. La conferința .Comportare ci
vilizată, politețe, bună cuviință" au 
participat 278 cooperatori.

Activitatea artistică de amatori, 
de asemenea, se află în centrul 
preocupărilor comisiei culturale. Cea 
mal bună activitate o are formația 
de dansuri populare, care, cu un 
repertoriu mereu îmbogățit, prezintă 
dese programe pentru cooperatori la 
clubul din localitate.

Este necesară însă, în această di
recție, extinderea numărului forma
țiilor artistice de amatori și cuprin
derea in aceste formații a mai mul
tor cooperatori. Pentru că elemente 
dornice de a-și petrece in acest mod 
timpul liber există 1

Vaslle 
activist al Comitetului 

de

COCHECI 
municipal 
partid
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LOGICA A ELEVILOR, sarcină

a organizațiilor U.T.C. din școli
principale 
îl rrpre- 

unei pro- 
ct'Doa?- 
si ex

terne a partidului și statului nostru, 
această linie, organizațiile

Unul dintre obiectivele 
ele acthitStll extraccolare 
zintfi cultivarea la elevi a 
tunde 
teri

$1 temeinice
3 politi-ii interne

Pe
U.T.C. din școlile municipiului nos
tru au acumulat o bogată experien
ță In educarea ideologico-politică a 
elevilor. E'to 
ccaslă direcție 
taliilor U.T.C 
rirani, VuL an 
dr la Grupul 
care a rontribuit și in anii trecutl 
substantia' la educarea elevilor, 
prin organizarea de expuneri si dez
bateri axate pe politica Internă șl 
externă »jh asnerte ale vieții politice 
contemporane

Organizațiile U.T.C. au datoria 
să-i ajute pe elevi in lămurirea u- 
nc nroblemc de filozofie, sociolo
gia si economie nolitică. în acest 
era», esle necesar să se solicite 
sprijinul unor activiști de partid sl 
de stat și a cadrelor didactice alo 
Institutului de mine.

Vor trebui organizate, de aseme
nea, mai multe jurnale vorbite, vi-

remarrabilă — în a- 
— activitatea organi- 
de la liceele din U- 
si Petroșani ca si cea 
școlar minier Lupenl,

nonlrl de film-’', montaje lilerar-tnu- 
zlcale, simpozioane șl concursuri pe 
teme din istoria partidului sl po
porului nostru.

La Liceul din Lnpeni au avut deja 
loc întilniri cu activiști de partid 
din oraș, în cadrul cărora elevilor 
li s-a vorbit despre politica internă 
șl externă a țării noastre. „Elevii 
liceului — ne spunba profesorul Vla
dislav Dorel, îndrumător U.T.C. la 
Liceu) Lupenl — participă la toate 
acțiunile organizate în școală: in
formări politice, acțiuni patriotice, 
cercurile pe materii, concursuri li
terare Ridicarea nivelului ideologl- 
co-politic al elevilor a constituit șl 
constituie o preocupare permanentă 
a organizației U.T.C. in care scop 
elevii au fosl Îndrumați să se abo
neze la ziare șl reviste. Periodic, 
sub îndrumarea cadrelor 
de specialitate, organizăm 
șl meditații, la care sînt 
me politico-idcologicc".

Asemenea manifestări 
aproape toate liceele și 
cu elevii claselor a Xl-a
pe teme de niozofie, economie po
litică, politică Internă și externă 
ele.

Momentele cele mai semnificative 
din istoria poporului prilejuiesc In 
liceele din cadrul municipiului am
ple manifestații. Cu ocazia sărbăto
ririi semicentenarului Unirii Tran
silvaniei cu România, in toate li
ceele au fost organizate simpozioa
ne, întilniri cu 
rea adunare de 
cursuri ele.

Țoale aceste 
bule substantial
co-idcologică a elevilor.

partlcipanlii la ma
la Alba Tulin. con-

manifestări conlri- 
la educarea pollll-

P. Ml NTEANU

â l r’t.-'
1 '1

didactice 
consultații 
tratate tc-

au loc In 
In special 
șl a XTI-a

Bibliotecă școlară
cu bună activitate

zecea
stea

(Urmare din pag II

Vivat amiciția!
I Vilrlna Alimentarei rir. 8 din 

Petroșani în ținută de gală. VI- 
trinler — Obweger Silviu.

Foto: E. FRITSCH I

’Activitatea independentă a elevi
lor de la Școala generală nr. 3 Lu- 
peni se des'ăsoară sub îndrumarea 
permanentă a cadrelor didactice. în 
scopul completării cunoștințelor acu
mulate la ore.

Cele 2 011 volume, aflate în bi
blioteca școlii, sînt consultate zilnic 
de către elevi. Numai în acest an, 
peste 500 de elevi au citit 1 400 de 
cărți, fapl care a dus la dezvoltarea 
vocabularului elevilor, formarea de
prinderii de a citi corect. îmbogă-

tirea cunoștințelor despre viața șl 
munca plină dc avînt a oamenilor.

Printre cei mai activi cititori se 
numără elevii Preoteasă Nicu, Abă- 
lași Gheorghe, Surgiu Lucia, Pop 
loan, Colacel Nicolae, Ungureanu 
Maria, Velcscu Sevastita și alții, 
care prin citirea cărților din biblio
tecă și-au îmbogățit cunoștințele, 
faot reflectat in n^tole bune obținute 
pînă în prezent.

Emil TETILEANU 
corespondent

( 
I

(

Avea bunicul o vorbă, pe 
care-i plăcea să ml-o repete 
In serile lungi dc iarnă : „Bu
curia omului e omul, priete
nul A scoate prietenia din 
vlofă, e ca și cind ai încer
ca să alungi soarele dc pe 
cer". De unde o șl o? Nu l-am 
Întrebat I Destul că mi s-a 
înfipt acea vorba ca un ac In 
creier și mă va însofl toată 
viata.

Dc timpuriu am început să 
caut prietenul devotat. Gred 
insă că pină azi m-a urmărit 
ghinionul. Unul, care zicea că 
mi-e prieten, s-a oferit să mă 
învețe înotul. M-a dus însă la 
apa prea adincă și deobia 
am scăpat. Altul, deși am 
tras amindoi cu praștia în u- 
nicul felinar al mahalalei, a 
suus că numai eu l-am spart. 
Un altul după ce mi-a oferit 
Jigări, cind m-a obișnuit să 
fumez, mi-a retezat-o scurt: 
„Ai învălat să fumezi. învață 
să-(i cumperi și țigări I".

Mă felicit că n-am disperat. 
Acum cred că mi-am 
prietenul căutat : 
lent, sărilor.

De cind ne-am 
fiecare seară, pe
o nd se întoarce din oraș, mă 
sună de trei ori scurt (semna
lul nostru) și mă întreabă, cu 
zimbetul pe buze : „Ce mai e 
ncu?“. Dacă e ceva nou li 
spun, dacă nu imi urează 
noapte bună și pleacă (F. 
drept că eu mă culc pe la ze
ce. $i. de cind Iau carboxin,

vcibesc cu cl cu ochii In
cluși). li apreciez insă gestul.

De cileva zile mi s-a stricai 
soneria. Dar atenlia lui mi a 
conditional reflexe. La 11 lix

MICROFOILETON Si are dreptate I 
le știe nimeni, 
șl cînd termini.. 
ne întilnim la

Iaurt — 
apâ chlearâ

găsit
deschis, a-

cunoscut. In 
la 11—11.30

sini lîngă ușă (fol cu ochii 
închiși) și aștept cele trei cio- 
căniluri scurte.

ieri mi-a atras. atenlia că 
s-ar putea să fiu bolnav cu 
sistemul nervos. Nu-i place că 
vorbesc cu ochii închiși. Are 
dreptate I Nici mie. Mi-a spus 
să lac ca el: „Fură, omule, 
zdmc două ceasuri de somn 
după-amiaza și te înzdrăve- 
neșli’. Dar parcă pol ?

Ceea ce mă mișcă e faptul 
să vrea să mă distreze Cil a 
iest Olimpiada, el o vedea la 
televizor, iar eu o vișam lin
gă el. Acum, că s-a sfirși' a 
găsit altceva: rummy. Nu ju
căm in fiecare seară I, Nu I 
Numai sîmbăla. In trei. Cu 
o mină moartă. Pină pe la u- 
nu joc și eu. După aceea joa
că el și pentru mine. Mă tre
zește din cînd în cînd cu blin- 
dele: „muncește, somnorosu- 
le". Atunci îmi fac datoria și 
amestec pietrele. Credeti-mă. 
nu știu cînd pleacă.

Ce-mi place, la amicul meu 
e că nu-i băutor I Nici eu, că 
am ulcer. Și are șl concep:ii 
sănătoase în această direcție:

două cuvinte

da,

cîntă

„Să intri In restaurant. Sim
plul Dar pol II complicații. 
Scapi un pahar în plus șl nu 
mai poli ieși. Apoi vreun co
leg dușmănos, abia așteaptă 
ocazia: t-o și servește șefu
lui pe lavă și le-ai ars. Aca
să e stint 1" 
Acasă nu 
Gînd începi

Duminica,
un păhărel de vin natural. 11 
am de la soacră-mea. Eu beau 
sirop. Discutăm verzi și usca
te. Păcat că se aprinde, dom
nule I Orice fleac îl discută cu 
seriozitate, se enervează șl, 
furios, dă peste cap pahar du
pă pahar. E drept că pină la 
urmă se potolește și
cintecul meu favorit: „Piatră, 
piatră, de e piatră’...

Si mai om un noroc cu el. 
Nu șl iu cum se întîmplă, dar 
de cile ori vine cu butelia, nu 
sînt acasă. Găsesc scris pe 
ușă, cu creion chimic un tA 
fosl butelia", cu niște litere 
cit toate zilele de frec duiră 
aceea lemnul cile două sâplă- 
mini. E deajuns atunci să-l las 
banii șl butelia prietenului. 
Seara o găsesc plină și insta
lată. (E drept că-i dau 25 lei 
și nu-mi mai dd restul. Dar 
o fi avînd și el obligații Cine 
te servește așa, la comandă I)

în siirșit aș mai putea spu
ne multe. Numai de bine 1 Si 
cind te gindeșli că unii nu 
cred că există prietenii dezin
teresate I

se poate spu- 
in să că la cu- 
cum să sso-

SCRISORI OE LA CITITORI
Programul întîrzw o jumătate de oră, sau mal 

mult, de la serviciu?...
Ioan MOCANU

de lucru
respectat

de toti
Pe strada Independenței din car

tierul Aeroport — Petroșani func
ționează o unitate a O.C.L. Produse 
Industriale. Dai, de foarte multe ori, 
vînzăloarea de aici nu respectă pro
gramul de funcționare a magazinu
lui. Sini zile cînd deschide mimai 
la ora 9, sau și mai tîrziu. Dacă 1 
se atrage atenlia. dă din umeri. 
Cred că fiecare la locul lui de mun
că trebuie să respecte programul do 
luciu, să-și facă «'onștiincios dato
ria. Ce s-ar întîmpla dacă toți am

diomagazinul femeilor; 9,30 Corul de 
copii al Radioteleviziunii; 9 45 Din o- 
perele lui Rodgers; 10.00 Ora satului; 
10.40 Rapsodia a Ii-a de Marțian Ne- 

11,05 Avanpremieră cotidiană; 
12,00 De

Dl MINICA 8 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

6,<J5 Drag mi-e cintecul și jocul; 
7.00 Concertul dimineții; 3.15 Tineri 
Jnterpreti de muzică ușoară; 9,00 Ra-

SB2?

grea-,
11.15 Ilustrate muzicale;
toate pentru toți,- 13.00 Estrada du
minicală,- 16,30 Unda veselă; 17,00 
Concert de după-amiazâ; 18,05 Intilni- 
re cu melodia populară și interpre
tul preferat.- 18,30 Teatru scurt: „Vi
sul" de Dumitru Radu Popescu; 19,00 
Varietăți muzicale; 19.30 „lancu Jia- 
nu . Serial radiofonic pentru tinerii 
ascultători (1); 19.47 Arii celebre din 
opere; 20,10 Agendă folclorică; 21.00 
Muzică de dans,- 22.20 Noutățile săp- 
tăminii — muzică ușoară; 23,30 Mo
ment poetic; 23,00—3,00 Emisiunea 
„De la 1 la 5” (reluare); 3.00—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL TI:

Dl MINICA « DECEMBRIF

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Vera Cruz; Republica: Prințe
sa: PETR1LA : Aventurierii; LO- 
NEA — Minerul: Winoioii se
rie a IlI-a. ANINOASA Os
car,- VULCAN i Pasărea Phoe
nix ; LUPENI — Cultural: Ope
rațiunea San Gennaro.- Munci
toresc : Sfîntul la pîndă; PA- 
ROSENI: Sînt și eu numai o 
lemeie,- URICAN1: Leul afri
can.

6.00 Almanahul melodiilor; 7,00 Cu 
cintecul și jocul pe întinsul patriei; 
7,37 Divertismente pentru fanfară; 
8,15 Teatru radiofonic pentru copii. 
„Visătorul" scenariu de Virgil Stoe-

nescu; 9.00 Soliști de muzică ușoară; 
9,45 Din cintecele Mariqi Lălăretu; 
10,03 Avanpremieră cotidiană; 10.13 
Muzică ușoară de George Grigoriu 
și Radu Șcrban,- 10.45 A 7-a artă; 
11,00 Concert simfonic de muzică ro
mânească; 12,30 Cintăreți celebri și 
folclorul: Rita Stretch; 13,10 Calei
doscop muzical; 14,00 Orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziunii; 
14.20 De la operetă, la operă; 15,00 
Muzică ușoară; 15,30 Concurs cu pu
blic. Itinerar turistic francez; 15,55 
In virtejul jocului; 16,30 Jazz; 17,00 
Revista literară radio,- 17.30 Caravana 
fanteziei (emisiune pentru tineret); 
18,30 Romanțe,- 19,05 Melodii maga
zin,- 20,40 Orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii dirijată de Sile Di- 
nlcu; 21.10 Muzică populară ,- 21,30 
Studioul de poezie,- 21.50 Canțonete 
interpretate de Ion Fălculete; 22,00 O 
istorie a muzicii în capodopere co
mentată de George Bălan. „Anotim
purile" de Vivaldi (reluare); 23.07 
Festivalul muzical internațional „Pri
măvara la Praga" — 1968,- 0.02—1,00 
Mozaicul ritmurilor.

PROGRAM’L I: Radiojurnale: 8,00; 14,00; 20,00; 22,00.
Buletine de știri: 6,00; 11,00; 16,00; 18.00; 24,00; 1,00; 2,00; 
4,00. Buletine meteorologice: 14,00; 22.00.

PROGRAMUL 11: Radiojurnale: 13,00; 21,00. Buletine de 
știri: 6.30; 7,30; 10,00; 19,00; 23,00; 0,55, Buletin meteorolo
gic: 13.00.

Egali numai
la datorii ?
Noi, locatarii de la etajul III al blo

cului S 63 din Vulcan, sir. .Repu
blicii nr. 27, primim foarte rai apă 
caldă și căldură. Sesizînd’ Colnsiliul 
popular orășenesc asupra acestui 
fapl, ni s-a răspuns că apa nu are 
presiune să urce pină la etajul III. 
Bine, dar atunci cum 
tarile noastre, care 
și ele locatarilor de 
oi,ri 1» 1 <> n ? Noi 
tălile în problema 
apă a orașului Vulcan, dar să fim 
și noi înțeleși: avem 
cop5', avem nevoie de 
luă caldă.

UN GRUP DE

rămîne cu drep- 
sînt aceleași ca 
la parter, de la 
înțelegem greu- 
alimentării cu

familii, avem 
căldură și de

LOCATARI

1
La tragerea Lolo din 6 decembrie 

1968 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

22 15 60 72 35 7 8 32 4 19 69 43. 
Fond de premii: 875 743 lei.

...

nlștii din echipele Iul 
letcu Dumitru șl Baboi 
zidarii șl montării din brigăzi
le conduse de comuniștii \'a- 
slle Nlrnlac și Nlcolaesrn Mi
ron, electricienii 'lin lupa 
lui Vl/iru Nlcolae au pie al, 
de două săptămini. spre oile 
construcții ale bazinului. In 
urma lor au rămas obie'lice 
in rare este inlriipată vredni
cia, priceperea, elanul lor un 
paralelipiped gigant din beton 
care sfidează înălțimile cu cel 
68 de metri al săi (va II tur
nul viitorului pul auxiliar), un 
grup social, atelier pentru for
je șl sudură, casa compre oa
relor , o centrală termică, ma
gazie pentru ciment penlrri vi
itoarele obiective ale Lfveze- 
niului.

RoșcU- 
Pdv el,

D zlle și-a mutat 
la I Ivezen1 o 
de mine u '0- 
lul Bartha Dio-

' cile\ a 
sculele 
brigadă 

numită, cea a
nlsie, meșlcr în săparea Daru
rilor. (La Dilfa șl Aninaasa- 
sud brigada șl-a înscris in pal
mares recorduri de 52 și 72 
metri de pul avansai! spre a- 
dincuri). Un bărbat de telul 
lui comunicativ, brigadierul 
săpătorilor de pufuri pare în
grijorat.

— De astă dată să scrii de 
rău despre noi. $i uite '•e-l 
baiul. Luna asta era planificat 
să executăm 15 metri de pu(, 
dar cred că vom începe adfn- 
cirea abia peste două luni I 
Trebuie să săpăm 50 de melrl 
de canal pentru scurgerea a- 
pei, să facem mai multe ni'idr- 
ficări la instalații. Constructo
rii dau din umeri și aruncă 
vina pe proiectant. De fapt 
mi-am propus să ridic proble
ma asta la Conlerinla munici
pală de partid. Tovarășii de la 
E.D.M.N. m-au ales doar ca 
delegat...

Despre unele lichide, atunci cînd 
după ce sini încercate nu reușeso 
să confirme așteptările, nu întrunesc 
calitățile cerute și cunoscute de toti 
în prealabil, se pronunță, scurt și 
clar, calificativul in 
„apă chioară".

Despre lichide,
ne. Ni se va reproșa 
vinlul iaurt n-avem 
ciem această plastică expresie, 
lotuși, vă explicăm că se poate.

Marii dimineața, am cumpărat, de 
la magazinul de pîine și produse 
lactate nr. 7 din Petroșani, un bor
can de iaurt. Un borcan ca toate 
borcanele. Curat, rece, probabil cu 
Iaurt proaspăt. Spunem „probabil" 
pentru că nu i-am încercat gustul 1 
Do re ? După ce-am scos capacul 
borcanului, pe care 
„LCJ.L. Iaurt tip 
Stas 3665-62...“. am 
tatea" iaurtului cu 
punîndu-i-se nici o 
gurița a ajuns. într-o clipă, pînă-n 
fundul borcanului. Repetind opera
țiunea, concluzia a venit la fel de 
repede: îaurhil. cumpărat cu 1.35 
lei era apă chioară. Mai precis, era 
lapte chior, dacă se poate numi ast
fel, lapte cu ușoare... urme de mi
ros de iaurt.

Se putea consuma ? Bineînțeles că 
nu.

„Apa 
Si, mal 
păta i

Poate 
duse lactate Petroșani 
ne SDUne de ce ne oferă asemenea 
produse ?

era scris 
G. St MB AT A. 
încercat „duri- 
lingurița. Neo- 
rezistență, lin-

p
o par le 

lui Baboi Pav. el 
pilpiie flăcările 
sudură. Preqo- 
lurnului pulului

e șantierul de pe malul 
sling al Jiului echipa 
de lierarl-beloniști con

dusă de Susan Petru și
din betonlștii 
mai fac să 
aparatului de 
tesc funda/io 
principal.

— Va fi cel mai înalt turn 
de pul din Valea țiului, ne 
explică șeful lotului, tehni io
nul Chelaru Gheorqlie Cu cei 
78 metri pe care-i va avea in 
final, turnul va li a doua 
construcție înaltă după turnul 
de fum al termocentralei de 
la Paroșeni, (mai înalt cu 40 
de melrl). De fapl. aici, la Li- 
vezeni se va construi cea mal 
modernă incintă de mină din 
bazin. Va avea un comn/ex 
administrativ care se i n în
tinde între cele două puțuri 
și va cuprinde baie, birouri, 
lămpărle, ateliere. Viitorul an
gajat al minei va avea nici 
totul la dispoziție incit va ieși 
din complex, la siirșitul șutu
lui, așa cum a intrat -- curat, 
îmbrăcat 1n haine de oraș .

In constelația exploatărilor 
miniere din cel mai important 
bazin carbonifer al tării îșt 
profilează contururile cea de-a 
zecea stea. Va li nu numai 
cea mai tînărâ dar și cea mai 
modernă sursă de lumină șl 
căldura a Văii Jiului.

18,05

18,30

21,00

21.20
22,10
22,15

23,15
23,30

17,30
17,35

conducerea Fabricii de pro-
Livezenl

chioară" nu place nimănui, 
ales, cînd nu e nici proas-

V. CIONTEA
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„Răzbunătorii".Film serial:
duminicală.Avancronica

Melodii 'G8.

lui
Pro-

ar putea 
această „pa
și cărucioa-

Telejurnalul de noap 
Închiderea emisiunii.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme frumoasă, cu 
cer mai mult senin. Tempeia- 
tura se menține scăzută.

Teîe-enciclopedia.
Recitalul sopranei Marina Kri- 

lovici.

pe piață?
(Urmare din pag. 1)

Cînd vom avea
Telex Tv.
Pentru școlari: „Prinț și cerșe
tor". Balet după romanul 
Mark Twain. Muzica L. 
îela.
Mult c dulce și frumoasă. Emi
siune de limbă română.
Pentru copil: „Noile aventuri 
ale echipajului Val-Virlej". „Un 
baron lără greutate" (I).
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 

Miniaturi folclorice.

Dacă nu găsești nimic, te ser
vești de clasica roabă sau de 
un cărucior improvizat. Zilnic 
prin centrul orașului, venind 
de la piață, gara sau magazi
nul de televizoare, se pol ve
dea rudimentarele mijloace 
transport unele insolite de 
scîrtiit supărător.

Î.G.C. Petroșani 
ne scutească de 
radă" a roabelor 
relor, sau de efortul de a căra 
în spate bagajele voluminoase, 
plinind pe piață TAXIFURGO- 
NETE.

Așteptăm taxiiurgonetele și 
instalarea unui telefon public 
de la care să poată fi chemate.

In cursul zilei de ieri, tempe
raturile minime au fost de mi
nus 6 grade la Petroșani si mi
nus 5 grade la Paring.

Un petroșănean cîștigător 
al unui mare concurs 

de probleme șahîste din Olanda
(Urmare din pag 1)

ții (Stelian Lambă, Marcel Stoica. 
Dumitru Ivana, Eugenia Popescu).

Printre acești tineri compunătorl 
români se află și un petroșănqan. Este 
vorba despre inginerul VIORJșL D1A- 
CONU, profesor dc mecanică la Gru
pul școlar minier Petroșani.

Diaconu Viorel a învățat șahul doar 
la vîrsta de 19 ani. Aceasta nu l-a 
împiedicat ca in foarte scurt țimp să 
devină un partener de întrecere dc 
temut pentru mulți adversari.

A debutat în șahul artistic îd 1962, 
la vîrsta de 20 do ani, ca dezlegă
tor de probleme, devenind tntr-un 
timp record, unul dintre primii cinci 
dezlegători de probleme șahiște din 
țară. Jncepînd cu 1965, lucrind o pe
rioadă sub directa îndrumare a ma
estrului Anatole F. lanovcic din Si
biu, Viore) Diaconu devine și com- 
punător.

Succesele tinărulul compunător n-au

iDtirziot. După cileva rezultate Inter
ne. nu lipsite de importanță, Viorel 
Diuconu intră In arena internațională 
obțin.înd o mențiune la concursul Ini
țiat do un ziar maghiar șl o alta la 
un concurs lansat de o revistă fran
ceză.

încununarea activității sale inter
naționale de compunător șahist vine 
cu ocazia concursului ziarului olan
dez „De Waarheld". Concurînd, la 
secția miniaturi, petroșăneanul Dia
conu Viorel a ocupat locul I, fntre- 
cîndu-1 la puncte pe vest-germonul 
William Speckmnnn. cotat ca marele 
favorit al concursului.

ițhbortanța acestui succes este cu 
alit mai mure, cu cît, de toarte multi 
ani. nici un compunător șahist ro
mân n-a ocupat un prim loc în vreun 
concurs dc probleme de șah din 
străinătate.

li dorim succese și moi mari Sn 
continuare.

LIBRĂRIILE
vă oîeră în aceste zile

plăcute, utile, ieftine
beletristîcâ 

tineret
- volume de literotură
- cârți pentru copii și
- albume de artă
- partituri muzicale
- discuri micro
- reproduceri de artă
- PODOABE PENTRU POMUL DE IARNA
- jucării
- diafilme
- stilouri
- poșete
- genți de voiaj
- mape cu fermoar



4
B STEAGUL RO^U

SÎMBĂTA 7 DFCEMbK.i. « .J

Scădere a cursului 
lirei sterline

LONDR A n (Agerpres). — Lira ster
lină a înregistrat vineri o noulî scă
dere pe piața monetară Iniei națio
nală atinyind cursul cel mai scăzut 
din ultimele luni. Banca Angliei a 
intervenit pentru a susține cursul 
devizei britanice.

In cercurile financiare din Londra 
se afirmă că scăderea cursului lirei 
sterline este legată de noi zvonuri 
privind o reevaluare posibilă a măr
cii vest-germane. Zvonurile sini ba
zate pe raportul consilierilor econo
mici ai guvernului de la Bonn care 
afirmă că reevaluarea este inevita
bilă. In plus, recentă reuniune a 
..Clubului celor zece rare a avut loc 
la Bonn a creat impresia să aceasta 
n-a dat nici un rezultat concret și a 
lăsat poz.ilia mărcii vest-germane ne
schimbată

Dezbaterile din Comitetul 
Politic special al 

Adunării Generale a O.N.U.

Acord între Rechemarea
Atmosferă de incertitudinedelegațiile ambasadorului

nord-vietnameză
din Coreea de sudpreședinte al țării

de la Paris

c

propice unei 
altă parte în- 
generalul Ra- 
a subliniat in

avut o 
adjunct 
cano. f

în legătură cu viitorul F. a Germaniei

rai o au predat in
•

Puternic cutremur de piunint in Islanda
împotriva

R.D. Vietnam
Carpal i

Minerii din Mannington acuză

cîteva zile inainle de a

• CARACAS. —

O nouă amânare a
Clay Shoivprocesului lui

Lansarea satelitului ..Heos-t'

co ocazia

participa la 
cu un mare

PRINCETON. — Andreas Papandreu 
acuzat C.I.A. de a fi sprijinit pe

de 
se

5l
/oi, ziua Ro-

agenjii de voiaj 
avut loc

menea cutremur nu a mai fost cu
noscut din anul 1929.

Economia S.U.A. 
amenințată 
de inflație

NEW YORK 6 (Agerpres). — A- 
gentia United Press International 
semnale-»/^ intr-o analiză a evolu
ției economici americane în săplă- 
mîna in (urs existenta unui .curent 
subteran de temeri alimentat de fap
tul <ă indicii economici cămin ne
favorabili din punctul de vedere al 
luptei împotriva inflației". Chiar și 
annroili indici .favorabili" — cum 
sînt creșterea comenz.ilor, a vîhză- 
ri’oi do automobile, a numărului de 
contracte pentru construcții, a vân
zărilor cu amănuntul etc. -- pot li 
piiviti ca un rezultat al psiholoqiei 
inflationisle: .cumpără astăzi, mii- 
ne va costa mai mult'1. După apre
cierea agenției citate, spirala infla
ționistă constituie cea mai mare 
amenințare la adresa economici a- 
m- 'irane.

Părerile economiștilor sini însă di- 
vi Ate in ce privește seriozitatea a- 
cestei amenințări. Unii sus|:n că 
productivitatea este suficient d? ri
dicată si S.U.A. pot rezista mani
festărilor inflaționiste. Alții consi
deră însă că atit timp Ht inflația 
nu va fi pusă sub control, aceasta 
va pxercita presiuni intolerabile a- 
supra dolarului, ceea ce poale avea 
ron^'^i'S’iini considerabile asupra 
vieții economice occidentale, zgu
duită deja de problemele ivite in 
Marea Rritanie si Franța.

Astfel sugerează revista l .S. 
News, caricatural, situația grea 
pe care Administrația condusă 
do președintele ales Nixon, o 
va moșteni de. la actuala Ad
ministrație, pe plan intern și in
ternational. TEXT ORIGINAL : 
LBJ — Aspirina este în serta
rul din dreapta, sus.

NEW YORK 6 (Agerpres). 
— Procesul lui Clay Show, om 
de afaceii din New Orleans, 
acuzat de a ii participat la un 
complot ce avea ca scop asasi
narea președintelui Kennedy, 
a fosl din nou amînal.

Im 1 martie 1967, procuro
rul districtual Jim Garrison, din 
New Orleans, a emis un ordin 
de arestare împotriva lui Clay 
Show. Show a respins acuza
țiile. iar avocatul apărării a 
cerul în mal multe rinduri a- 
minarea procesului. Mai 
mult. Show l-a dat pe 
Garrison în judecată a- 
cuzîndu-1 că „ a încălcat drep
turile sale civile", că „îl tero
rizează" șl că este împotriva

RHODESIA

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae loncscu, transmi
te : In Comitetul Politic special al A- 
dunării Generale continuă dezbaterile 
pe marginea raportului Comisarului 
general al Oficiului Națiunilor Unite 
pentru ajutorarea refugiatilor pales-

u
cere prelungirea 

mandatului forțelor 
O.N.U. in Cipru

NEW YORK 6 (Agerpres). — In 
tr-un raport adresat Consiliului di 
Securitate, 
O.N.U.. U 
mandatului 
pînă la 15 
cizează că 
tualiei din --------- ------ .

a putut fi redus cu

secretarul general al 
Thant, cere prelungirea 
forțelor O.N.U. în Cipru 
iunie 1969. Raportul pre- 
datorilă îmbunătățirii si- 
insulă, efectivul forțelor

tinieni. Au luat cuvînlul in ultima 
ședință reprezentanții Marii Britanii, 
României, Albaniei, Norvegiei, Iraku
lui. Ungariei și ai altor țâri.

Subliniind în intervenția sa că „re
glementarea problemei refugiatilor 
constituie un factor important al sta
bilității politico în regiune", repre
zentantul României, Ion Duma, a ară
tat că „delegația română nu poale 
împărtăși punctul de vedere care 
tinde să limiteze problema numai la 
aspectele sale umanitar-economice și 
să canalizeze eforturile de găsire a 
unei soluții în acest context. Așa 
cum s-a mai arătat, delegația română 
este profund convinsă că rezolvarea 
acestei probleme este legată dc res
tabilirea păcii în Orientul Apropiat. 
Considerăm că interesele popoarelor 
din Orientul Apropiat cer imperios 
ca în această zonă să existe relații 
normale de conviețuire si colaborare, 
să se rezolve problemele divergente, 
asigurindu-se retragerea trupelor din 
teritoriile ocupate, respectarea secu
rității și independentei fiecărui stat 
din regiune".

Shanks in " Buhur- E><-!

THE ASPIRIN'S IN THE 
UPPER RIGHT DRAWER.

concluziilor comisiei Warren 
asupra împrejurărilor în care 
a fost asasinat președintele 
Kennedy. Procuratura distric
tuală din New Orleans a res
pins acțiunea intentată 
Show. In prezent aceasta
ailă pe biroul președintelui 
Tribunalului Suprem al S.U.A. 
In cazul in care acesta va In
valida și el aefiunea lui Show, 
Garrison are dreptul să stabi
lească un nou termen pentru 
proces. Cu toate acestea, a de
clarat James Alkock, procu
rorul adjunct al districtului 
New Orleans, procesul va ii 
din nou amînal, întrucll avo-, 
cafii apărării cer dovezi supli
mentare.

Vietnamul de sud

Presiuni exercitate
asupra lui Ian Smith

și americană 
la convorbirile

PARIS O (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că delegațiile 
nord-vietnameză și americană au că
zut do acord ca reprezentanții Sta
telor Unite, R. D. Vietnam, Frontu
lui National de Eliberare din Vietna
mul de sud șl administrației Vietna
mului de sud să aibă dreptul să ia 
fiecare cuvînlul in ședințele confe
rinței in patru asupra Vietnamului.

In legătură cu apropiata începere 
a convorbirilor în patru, a sosit la 
Paris ambasadorul saigonez la Wa
shington, Bui Diem, care a luat parte 
la convorbirile dintre președintele 
Nguyen Van Thieu și ambasadorul 
S.U.A. la Saigon. Ellsworth Bunker, 
în legătură cu poziția regimului sai
gonez fată de tratativele de la Paris.

Vineri după-amiază, Bui Diem, a 
întrevedere cu Cyrus Vance, 
al șefului delegației ameri-

CARACAS 6 (Agerpres). — La șase 
zile după alegerile prezidențiale, in 
Venezuela continuă să se mențină o 
atmosferă dc incertitudine în legătură 
cu persoana viitorului președinte al 
tării. Candidatul Partidului democrat- 
crcștin (de opoziție), Rafael Caldera, 
continuă să dețină un avans față de 
reprezentantul Partidului guverna
mental „Acțiunea democratică", Gon
zalo Barrios. Dar, după numărătoarea 
oficială a peste 3 milioane de bule
tine de vot, diferența s-a redus la nu
mai 28 000 dc voturi.

Această incertitudine alimentează 
zvonuri din cele mai diverse. Potri
vit agenției France Presse anumili 
observatori din Caracas apreciază că 
actuala situație este 
lovituri dc stat. Pe de 
să, ministrul apărării, 
mon Florencio Gomez,
mai multe rinduri că- rolul forțelor 
armate este dc a apăra constituția și 
dc a fi credincioase oricărui guvern 
ieșit in urma alegerilor. La rindul

său, ministrul de interne, Roinaldo 
Leandro Mora, o declarat joi, în ca
drul unul Interviu televizat, că gu
vernul, armata și poporul vor res
pecta rezultatele alegerilor.

Dacă pînă acum opoziția acuza gu
vernul do întîrziorea publicării rezul
tatelor, în prezent rolurile par să se 
fi inversat. Partidul de guvernămint 
„Acțiunea democratică" a acuzat pe 
vicepreședintele Consiliului electoral 
suprem, Armintin Borjas, că a dat 
prioritate publicării rezultatelor favo
rabile lui Rafael Caldera lăsînd să 
se creeze impresia că acesta va ieși 
învingător în alegeri. Consiliul elec
toral este acuzat că nu a publicat re
zultatele din Statele Anzoategui, Mo- 
nagas și Sucre, unde partidul dc gu- 
vemămint dispune de un mare număr 
de susținători. Nu este exclus, apre
ciază observatorii politici, ca pînă la 
publicarea rezultatelor definitive ale 
alegerilor de duminică locurile între 
Rafael Caldera șl Gonzalo Barrios 
să se inverseze.

BONN 6 (Agerpres). — în iuta 
ambasadei din Bonn a Core» ■ de 
sud a avut loc joi o demonslraiic 
a studenților in semn de protest 
împotriva condamnării mai mult >r 
intelectuali sud-coreoni răpiți din 
R.F.G. anul trecut de serviciile 
crote. Demonstrații sinijiarc s au 
desfășurat și in alto centre univer
sitare vest-germane. (Curtea do a- 
pel din Seul a condamnat joi I? 
persoane la moarto sau închisoare 
sub acuzația de a fi actional împo
triva actualului regim din Coreea de 
sud. Printre cei condamnați se află 
cinci intelectuali 
diverse instituții de învătămînt su- 
p rinr din R F.G, înainte de a fi ră
piți si duși cu forța în Coreea de 
sud).

Ministerul de externe vest-german 
a făcut cunoscut că este .indignat" 
de sentințele pronunțate la Seul șl 
a rechemat ambasadorul R.F.G. în 
Coreea de sud pentru consultări. Un 
purtător de cuvînt al ministerului a 
declarat că guvernul de la Bonn va 
încerca să obțină anularea sentințe
lor sau reducerea pedepselor.

Moi acțiuni
de război

americane

1-IANOI 6 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație in care sînt 
condamnate noile acțiuni de război 
întreprinse de S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam,,

La 3 flecpmbric. se arată în decla
rație, mai multe avioane americane 
au violat in repetate rinduri spațiul 
aerian al R. D. Vietnam.

In aceeași zi, baterii de artilerie 
amplasate in partea de sud a zonei 
demilitarizate și pe nava de război 
„New Jersey au tras mai multe 
salve asupra părții do nord a zonei 
demilitarizate. Patru avioane de ti
pul ,,F-4" au bombardat mai multe 
localități din provincia Quang Binli, 
provocînd pierderi de vieți omenești 
și bunuri materiale.

Guvernul R. D. Vietnam se subli
niază în încheiere, condamnă în 
mod dnergic noile acte de război co
mise "de Tortele militare ale S.U.A. 
și cere să se pună capăt tuturor ac
țiunilor prin care se încalcă suvera
nitatea și'-securitatea R. D. Vietnam.

& LONDRA. — In cadrul 
primei expoziții internaționale 
de turism de la Brighton, la 
care participă 15 oficii națio
nale de turism din diferite țări 
și 80 de 
turism, a 
mâniei.

O.N.T.
această expoziție 
stand, care înfățișează diferite 
aspecte ale turismului în Ro
mânia, în munți și pe litoral, 
realizări în domeniul artei și 
arhitecturii și prezintă obiecte 
de artizanal. Cu prilejul zilei 
tării noastre a fost prezentată 
arta culinară românească.

A sprijinit t'.l.l. 
lovitura <lc stat 

din t.reeia ?

a
autorii loviturii de stat din Grecia, 
care l-au înlăturat de la putere pe 
tatăl său George Papandreu. Această 
declarație a constituit un răspuns la 
o afirmație a fostului subsecretar de 
stat american, George Ball, care a 
spus că guvernul lui Papandreu „era 
ineficace și a greșit de neiertat in 
problema cipriotă". Ball declarase, de 
asemenea, că guvernul Papandreu „ar 
fi fost partial răspunzător de lovitura 
de stat".

® BAMAKO. - Noile autorități 
maliene, aflate la putere după lovi
tura de stat militară, au abrogat con
stituția din 1960, înlocuind-o printr-o 
lege fundamentală pusă în vigoare 
sub forma unei ordonanțe pînă la 
organizarea, în termen de șase luni, 
a unui referendum constitutional. 
Funcțiunile șefului de stat au fost a- 
sumate de locotenentul Mussa Trao
re. președintele comitetului militar dc 
eliberare națională.

REYKJAV1K 6 (Agerpres). — Un 
puternic cutremur de pămînl a fost 
resimțit joi. timp de 10 secunde, la 
Raykjavik. Nu au fost semnalate pa
gube materiale și nici victime ome
nești.

Epicentrul seismului s-a aflat la 15 

km sud de capitala Islandei. Un ase-

NEW YORK 6 (Agerpres). — Cu 
ocazia anchetei preliminare pentru 
stabilirea cauzelor recentului accident 
de la mina nr. 9 din Mannington 
(Virginia de vest), unul dintre vete
ranii minei a criticat compania 
„Mountaineer Coal", proprietara mi
nelor, pentru că nu a luat măsurile 
necesare de securitate a muncii. Mi
nerul Waller Slovekovsky, care lu
crează de 25 de ani la mină, a decla
rat că cil
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• BUDAPESTA. — Frantișek Ha- 
mouz, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, a sosit vineri la 
Budapesta. In timpul vizitei în capi
tala Ungariei, el va avea convorbiri 
cu privire la unele probleme econo
mice^ care interesează cele două tari.

avea loc explozia, soldată cu bloca
rea a 78 de mineri în galeriile pu
țului nr. 9, a avertizat fără succes 
administrația minelor asupra existen
tei unei cantități primejdioase de 
grizu (gazul cel mai frecvent care 
provoacă explozii în minele de căr
buni) și a cerut să se ia măsuri pen
tru îndepărtarea pericolului de ex
plozie.

După cum se știe, toate încercările 
de a-i salva pe cei 78 mineri au ră
mas fără rezultat.

Ministrul apărării al Venezuelei, gene
ralul Florencio Gomez, a anunțat joi că membrii echipajului 
navei de pescuit cubaneze „Alecrin" sechestralâ in urmă cu 
cîteva săptămini, de forțele navale venezuelene, au fosl trans
ferați de Ia baza Carupano la cea din Puerto Cabello. La a- 
ceasta din urmă bază, se află în reparație și nava de pes
cuit „Alecrin" care a suferit serioase avarii în timpul seches
trării sale la 20 noiembrie a. c„ la peste 5 mile de coastele 
venezuelene. Generalul Gomez a declarat, de asemenea, că 
restituirea navei cubaneze de pescuit și a membrilor echipa
jului acesteia va fi hotărîtă numai de președintele Râul Leonl.

SALISBURY 6 (Agerpres). — Pre
siunile exercitate asupra șefului gu
vernului rasist rhodesian, Ian 

Smith, de cercurile interesate în 
reglementarea disputei cu Anglia 
s-au intensificat după eșecul misiunii 
Ia Salisbury a ministrului britanic 
fără portofoliu, George Thomson. 
Președintele Camerelor asociate de 
comerț din Rhodesia. Cecil Wright, 
a cărui influentă în cercurile finan
ciare de 
testabilă,
lutionarc-a conflictului cu Marea Bri
tanie este esențială pentru evoluția 
economiei Rhodesiei, care a început 
să resimtă efectele sancțiunilor eco-

la Salisbury' este incon- 
afirmat categoric că so-

nomice impuse de Anglia. Se 
de asemenea, că. Asociația Constitu
țională șl conducerea Partidului de 
Centru, una dintre cele mai mari or
ganizații politice rhodesiene, au cri
ticat aspru poziția lui Ian Smith în 

.cursul convorbirilor cu emisarul gu
vernului englez.

Ian Smith — apreciază observato
rii politici — se află intr-o situație 
din ce in ce mai dificilă, deoarece 
este în același timp supus unor pre
siuni in sens contrar din partea ele
mentelor rasiste ultraexlremisle. A- 
r estea urmăresc ruperea oricăror le
gături cu guvernul de la Londra, 
deoarece se tem că un acord cu An
glia le-ar prejudicia privilegiile.

știe,

SAIGON 6 (Agerpres), 
diul Comitetului Central al Fiontu- 
lui National de Eliberare din Viet
namul de sud a dat vineri publicită
ții o declarație prin care anunță sus
pendarea temporară a operațiunilor 
militare în toate regiunile sud-viel- 
namezo, cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă.

In conformitate cu politica sa u- 
manitară și acordind respectul cu
venit tradițiilor fiecărui popor, scrie 
agenția V.N.A., Comitetul Central 
al F.N.E. a hotărit să întrerupă 
toate acțiunile militare între 24 și 
27 decembrie și între 30 decembrie 
1968 — 2 ianuarie 1969, în aceste 
perioade, precizează declarația, mi
litarii din armata saigoneză sau ori
ce alte persoane pot merge în zone
le controlate de palrioții sud-vietna- 
mezi pentru a-și vedea familiile sau 
pentru a lua parte la ceremoniile 
religioase, cu condiția ca vizitele să 
fie făcute în mod individual sau în 
grupuri mici neînarmate.

Irccut# 223 militari au fost uciși 
și 789 răițiți.

Agentițle de presă menționează că 
in realitate pierderile americano — 
sucL-vielnameze sini cu mult mai 
mari docil cele anunțate in mod 
oficial de purtătorii de cuvînt ai co
mandamentelor respective.

® PNOM PENII. — După cum a- 
nunță agenția Khmer Press, o pa
trulă catnbodgiană a reținut, la 27 
noiembrie, in provincia Mondolkiri, 
trei militari ai armatei saigoneze. Du
pă cum precizează agenția citată, la 
interogatoriu, areslații au recunoscut 
că au fost trimiși in această provin
cie pentru a culege informații 
caracter de spionaj.

★

— Un pur- 
arnerican a 
suferite de

SAIGON 6 (Agerpres). 
tător de cuvînt oficia] 
recunoscut că pierderile 
forțele S.U.A. in cursul luptelor des
fășurate săptămîna trecută se cifrea
ză la 228 militari uciși și 1 094 ră
niți. Potrivit dalelor furnizate de co
mandamentul S.U.A., in războiul 
vietnamez și-au pierdut viata, de la 
1 ianuarie 1961, 29 865 militari ame
ricani. Comandamentul armatei sai- 
goneze a anunțai în același timp că 
în luptele care au avut loc săptămi-

cu

VIETNAM :

Recoltarea trestiei

zahăr pe insula
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CAPE KENNEDY. — La baza spa
țială Cape Kennedy a fost lansat joi 
satelitul „Heos-l" construit de Orga
nizația europeană pentru cercetări 
spațiale. Satelitul, care a fost propul
sat de o rachetă americană „Delta", 
are o greutate de 109 kg fiind des
tinat să studieze cimpurile magnetice 
și vînturile solare în spațiul interpla
netar, precum și influenta exercitată 
asupra acestora de „unda de șoc" a 
Pămîntuhii, în timpul deplasării ei în 
spațiu.

„Heos-l" este al treilea satelit ști
ințific lansat de Organizația europea
nă pentru cercetări spațiale. El se a- 
lătură in spațiul cosmic sălcii Iilor 
„Aurora" („Esro-1 “) și „Iris" („Esro-2") 
caro transmit laboratoarelor de ■ •••- 
cetări spațiale din Belgia. Franța, 
R. F. a Germaniei, Marea Britanie și 
Italia informații cu privire la feno
menele ionosferice si so’ar<-.

La 21 decembrie
NEW YORK. — „Națiunea noas

tră se scindează in două societăți 
dușmane, iar forța care le desparte 
este rasismul" — se arată intr-un 
raport al Comisiei consultative pentru 
analizarea cauzelor tulburărilor ra
siale. Această comisie a fost nu
mită anul trecut de președintele John
son, ca urmare a gravelor incidente 
rasiale, care au avut loc in marile 
orașe americane.

Raportul arată, de asemenea, că sa
lariile negrilor sint de două ori mai 
mici decît cele ale albilor. Șomajul 
în rindul populației de culoare este, 
de asemenea, de doua ori mai mare.

Recrudescenta 
man ii’estat iilor 

studențești 
in Pakistan

KARACI. — Recrudescenta mani
festațiilor studenților pakistanezi a 
fost marcată dc acțiuni violente care 
au culminat cu incendierea școlii din 
Sargodha. In cursul ciocnirilor cu 
politia, mai multi tineri au fosl a- 
restați, iar alții au fost internați la 
spital în urma rănilor primite.

I

Tiparul l.P.H. Subunitatea Petroșani

o nouă „premieră"
cosmiea

re
na
ne -

WASHINGTON. - Un 
prezentat al Administrației 
fionale pentru problemele 
ronaulicii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anun
țai că telespectatorii americani 
vor putea urmări șase emisiuni 
transmise in direct de la bor
dul navei cosmice .Apollo-8". 
care își va lua startul la 
decembrie pentru un zbor 
jurul Lunei cu cosmonaut i 
bord. Imaginile, așteptate 
cel mai mare interes, vor 
fățișa suprafața satelitului 
tural al Păminluiui.

Reprezentantul N.A.S.A.
anunțai că experiența „Apollo- 
8“ cuprinde și o altă „premie
ră cosmică" : cosmonauta vor 
reveni pentru prima oară pe 
Pâmlnt în cursul nopții. Spe
cialism apreciazâ că întuneri
cul nu va crea probleme deo
sebite in recuperarea cosmo- 
nau/ilor și a navei.
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