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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI Constituirea

MUNICIPAL DE PARTID
Joi după-amiază au a- 

vut loc, în <ala clubului 
Constructorul din Petro
șani. lucrările plenarei 
Comitetului municipal de 
partid. La plenară au par
ticipat membrii și mem
brii supleanți ai Comite
tului municipal al P.C.R., 
activiști de partid și de 
stal, conducători de între
prinderi și instituții și 
de organizații de mase 
din Valea Jiului.

La punctul intîi al or
dinai de zi, tovarășul 
LAZĂR DAVID, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal de partid, pre
ședintele Comitetului e- 
xecutlv al Consiliului 
popular municipal, a pre
zentat o expunere pri-

nd sarcinile ce stau in 
fața organelor și organi
zațiilor de partid, a co
lectivelor de muncă din 
întreprinderile șl Institu
țiile Văii Jiului penlru 
traducerea in viață a 
măsurilor elaborate de 
Plenara C.C. 
din 16—17 
1968 și de 
județeană și municipală 
de partid. In cuvîntul 
său. vorbitorul s-a refe
rit pe larg la lipsurile 
manifestate in unele do
menii de activitate care 
au general mari neajun
suri in anul trecut, in- 
sistind asupra măsurilor 
tehnico-organizatorice ce 
trebuie luate în acest 
an pentru eliminarea lor.

al P.C.R. 
decembrie 

conferințele

„Este necesar, a spus 
'orbitorul, ca in cadrul 
adunărilor generale ale 
salariaților care vor 
vea loc in următoarele 
zile să fie analizate cu 
mult disccrnămînt toate 
posibilitățile de sporire 
a producției șl producti
vității muncii, penlru 
creșterea calității produ
selor și reducerea chel
tuielilor de producție. O 
preocupare sporită va 
trebui să se manifeste 
pe șantierele de con
strucții penlru executa
rea la termenele stabili
te a tuturor lucrărilor 
de investiții prevăzute 
pentru acest an. De a- 
semenea, unitățile comer
ciale vor trebui să de

a-

pună țoale eforturile 
penlru a asigura o a- 
provizionare abundentă a 
oamenilor muncii și o de
servire civilizată".

La punctul doi al or
dine! de zl, plenara a 
abordat componența co
misiilor pe probleme (or
ganizatorică, economică, 
penlru invățăminlul de 
stal, invățămîntul de 
partid și a muncii poli
tice de masă, a cabine
tului de partid) ale Co
mitetului municipal de 
partid, stabilindu-se sar
cinile membrilor 
tului
trimestrul I al 
1969.

comite-
municipal pentru 

anului

Mina Vulcan are toate
condițiile pentru realizarea ITINERAR

„Startul" luat de colectivul x 
sectorului I al minei Anlnoasa » 
din prima zi de lucru a anului l 
In curs dovedește că el s-a ( 
pregătit corespunzător în ve- \ 
dorea realizării și depășirii x 
sarcinilor sporite ce-4 revin pe ) 
acest an. Pînă Ieri dimineață L 
sectorul I i extras peste sar
cinile aferente zilelor lucrătoa
re de pînă acum 630 tone căr
bune. (Sporul de productivita
te realizat a fost de aproape 
100 kg/post). La obținerea 
cestul succes au contribuit 
deosebi brigăzile conduse 
minerii lila Nicolae (4- 240 
ne), Roman Petru (4- 120
ne) și David Ioan (4- 100 me). 
Randamentul atins de aceste 
brigăzi arată o depășire de 
2—3 tone pe post.

electorale

e-

a- 
în- 
de 
to- 
to-

comisiilor

Verticalele Petrilei

La Institutul de mine

O NOUA PROMOȚIE
DE ABSOLVENȚI

♦

teritoriale

circumscripții
in vederea alegerilor de deputați 

pentru Marca Adunare Națională și 
consiliile populare din 2 martie a.c., 
in baza deciziei Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean, 
a Tost constituită și confirmată comi
siei electonala, a municipiului Petro
șani in următoarea componentă: 
Blaga loan, președinte,- Stoica Emil, 
vicepreședinte; Andrei Elena, secre
tar; David Iosif, Samoilă Ion, Rușan 
Vasile, Cotoi Iosif, Cita Minerva și 
Demeter Augustin, membri.

De asemenea, prin decizia Comi
tetului executiv al- Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani au fost 
constituite și confirmate comisiile e- 
lectorale ale’’ orașelor șl comunelor 
din municipiu. După constituire a 
avut loc informarea membrilor comi
siilor electorale teritoriale asupra 
sarcinilor ce le revin în legătură 
cu pregătirea alegerilor de deputati 
din 2 martie a.anul 1969 c.

de săptămînă ★
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ritm co- 
i rămase 
î ca încă 
) în ex-

„Valea 
prezintă 
ora 19, 

la aceeași oră

planului pe

Lupem. Feerie industrială

JURNAL
CITADIN

dv.

mai

DEM SARARU

să aducem la această ru
brică mai multe lucruri 
bune. Am vrea ca —

in acest an, fața de 1968, sarci
nile de producție ale E. M. Vulcan 
au valori sporite. Cantitatea de căr
bune ce revine nrnei este cu 90 000 
tone mai mare față de cea din 1968, 
productivitatea muncii cu 106 kg/post, 
iar prețul de cost al tonei de căr
bune extras va trebui redus cu 2.70 
lei.

Realizarea ritmică și la toti indi
catorii a planului pe acest au. im
pune mobilizarea efectivă a tutu
ror salariaților minei, aducerea la 
zi a măsurilor propuse in adunările 
generale de alegeri ale comuniști
lor, precum și u mai mare perseve
rență în direcția realizării planului 
de către fiecare formație de lucru.

Pentru a putea face cunoscută pers
pectiva îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe 1969 a angajamentelor luate de 
colectivul E. M. Vulcan ne-am a- 
dresat unor factori de răspundere 
ai minei care ne-au declarat urmă
toarele :

Ing. Dumitru Albescu, secretarul 
comitetului de partid al minei: ..In 
luna decembrie majoritatea comite
telor de partid pe sectoare au ana
lizat modul și posibilitățile de rea
lizare a planului pe 1969. De ase
menea, în cadrul adunărilor gene
rale. din discuțiile purtate au rezul
tat o seamă de propuneri privind 
îmbunătățirea activității prin: repar
tizarea comuniștilor în punctele 
cheie ale procesului de producție,

întărirea disciplinei, utilizarea tim
pului de lucru, mai ales în cadrul 
sectoarelor de transport, electrome
canic. deservire și rambleu. In ulti
mele două ședințe, biroul comitetu
lui de partid al minei a analizat ac
tivitatea sectoarelor electromecanic 
— privind functionarea corespunză
toare a utilajelor și instalațiilor — 
și investiții.

Am convingerea - a încheiat se
cretarul comitetului de partid — ,-ă 
în acest-an treburii® vor merge rnai 
bLhe oa pînă acum, mobilizarea ■ tu- 
tutor salariaților. fiind pe măsura 
sarcinilor care ne stau în fată".

Ing. Dumitru Popeanăș, șeful ex
ploatării : ..Ne-am străduit și am reu
șit să plasăm 32 brigăzi în abataje 
cameră și 5 brigăzi în abataje fron
tale, abataje care asigură extrage- ( 
rea cantității de cărbune prevăzute 
de plan. De asemenea, ne-am preo
cupat mai mult de lucrările de pre
gătire a noi rezerve pentru menți
nerea unei linii de front la nivelul 
cerințelor. Sînt sigur că cele 17 
brigăzi de pregătiri — cu patru mai 
multe față de luna decembrie — 
vor reuși să mențină un r 
respunzător acestor lucrări 

urmă în 1968. Preconizăm 
luna ianuarie să pi nem

® Teatrul de stat 
Jiului" din Petroșani 
sîmbătă, 11 ianuarie, 
și duminică 
spectacole cu spumoasa come
die „Sosesc deseară" de Tu
dor Mușatescu.

® Casa de cultură, găzdu
iește sîmbătă, ora 18, finala 
primului festival municipal de 
muzică ușoară. Participă for
mațiile orchestrale „Atlas*' și 
„Color" din Petroșani, „Cano
pus" din Lonea și soliști 
caii.

Campionatul municipal 
șah pe echipe se apropie 
sfîrșit. Duminică, începînd 
ora 10, sala de șah a clubu
lui din Petrila găzduiește fi
nala dintre primele clasate pe 
centrele Petroșani 
In disputa penlru 
campioană a Văii 
angrenate echipele 
și Minerul Lupeni

și Lupeni. 
titlul de 

Jiului sînt 
Jiul Petrila

• Tot la club, 
zi șl Ia aceeași oră, are loc 
meciul de tenis de masă din
tre jucătorii echipelor Jiul Pe
trila — ’< IcpuI industrial Pe
troșani.

in aceeași

@ Duminică va 10, pe pîr- 
Liile de pe dealul din spatele 
clubului se desfășoară un con
curs de schi cu caracter de 
selecție. La probele de fond, 
slalom uriaș și coborîre parti
cipă schiori de la toate aso
ciațiile sportive în cadrul că
rora se practică acest spori. 
Deci la Petrila o adevărată du
minică snorliva.

® Sîmbătă ora 16, dumini
că ora 8, pe arena de popice 
a Asociației sportive „Vlsco- 
za" Lupeni are loc meciul în
tre selecționatele A și B ale 
Văii Jiului. Participă 18 po
picari de la Jiul Petrila, Mi
nerul Vulcan, Utilajul Petro
șani și alte asociații.

Cel

in baza deciziilor Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
șl a Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal au fost con
stituite comisiile electorale pe circum- 
scriLtii. In municipiul nostru au fast 
constituite trei comisii electorale de 
circumscripții, pentru alegerea dep*.i- 
.ta^ilcrr în M rea Adunare Națională. 
61 comisii electorale de circumscrip
ții județene, 197 municipale, 286 o- 
rășenești și 94 comisii electorale de 
circumscripții comunale.

Ieri dimineață, aula Institutului de 
mine, pavoazată sărbătorește, a găz
duit ultima oră de curs a studenți
lor din anul V. Este prima promoție 
de absolvenți din cel de-al treilea 
deceniu de existentă a institutului, 
care cuprinde peste ’300 de studenți 
de la cursurile de zi și serale și care 
se adaugă celor peste 2 600 de ab
solvenți ai institutului de la înfiin
țare și pînă în prezent.

Ora a fost deschisă de profesorul 
Poboran Vasile, oare a făcut un bi
lanț al celor cinci ani de studenție 
scoțînd în evidentă dragostea și grija 
cu care au fost îndrumați studenții

ultimei promoții In însușirea mese
riei alese.

Studentul Iga Virgil, șef de pro
moție, in cuvinte emoționante, a a- 
dus mulțumiri profesorilor, tuturor 
celor care l-au ajutat pentru termi
narea cu succes a institutului. El a 
mulțumii pentru condițiile de viață 
și învățătură de care s-au bucurat 
studenți în acești ani. Ne vom stră
dui ca acolo unde vom fi repartizați 
să răsplătim grija partidului și sfatu
lui nostru- prin punerea în practică 
a cunoștințelor șl prin neprecupeți- 
rea eforturilor pentru progresul ne
contenit al mineritului din tara noas
tră''. •

In cuvîntul lor, dr. ing. Lețu Nico- 
lae, decanul Facultății de exploatări 
miniere ca și oeilalți vorbitori au 
felicitat pe absolvenți urîndu-le suc
cese în activitatea viitoare.

Tovarășul Negruț Clement, secre
tar al Comitetului municipal de partid 
l-a felicitat pe absolvenți, exprimln- 
du-șl convingerea, că la locurile de 
muncă la care vor fi repartizați, vor 
depune toate eforturile pentru a face 
cinste cadrelor didactice și institu
tului.

La sfîrșitul orei, dr. ing. Popa A- 
ron, rectorul institutului a subliniat 
importanța aplicării în practică a tu
turor cunoștințelor dobîndite de ac
tualii absolvenți în cel cinci ani de 
studenție, pentru dezvoltarea indus
triei miniere și ridicarea el pe o 
treaptă superioară.

1968 a lost bun, 
bogat. Roadele 

Iul le-au oglindit la tim
pul oportun coloanele 
ziarelor. A făcut acest 
lucru și ziarul nostru, 
„Steagul roșu".

In anul 1968, la rubri
ca sub care apar aceste 
rînduri au fost înserate 
fapte dintre cele mai di
verse, cu deosebire as
pecte negative, din dife
rite domenii de activita
te. N-au fost căutate a- 
nume asemenea aspecte, 
ci ele au reieșit singu
re la suprafață in timpul 
documentării pe teren a 
gazetarului. Și condeiul 
lui nu le-a pulul ocoli.

Anul acesta, am vrea

așa cum spune o înțe
leaptă zicătoare roma
nească — cele rele să se 
spele, cele bune să se- 
adune. Am vrea, zicem. 
Dar nu depinde numai 
de noi. De aceea cerem

concursul cdlor care 
ne-au furnizat mai mul
te tei e negative în anul 
trecui. Cine sînt ei ? 
Cititorii îi știu, după 
cum prea bine îi știm 
si noi șl la fel de bine 
se știu și ol. Să ne a- 
jute șl atunci :

Dacă vom avea căldu
ră in apartamente; dacă 
autobuzele vor veni la 
timp; dacă vom avea 
mereu lumină în aparta
mente și pe străzi; dacă 
vom găsi în alimentare 
scobitori, șervețele, hîr- 
lie igienică, sare și măs
line,- dacă lucrătorii co
operatori nu se vor mal 
supăra pe clienți și-i vor 
amina mai puțin,- dacă

iaurtul va li iaurt, smîn- 
tina smîntînă, iar laptele 
dulce — lapte dulce 
(bun și suficient); dacă 
vor fi onorate cu mal 
multă operativitate co
menzile pentru butelii de 
aragaz,- dacă ospătarii 
vor servi băutura soli
citată (ără combinații pe 
bază de apă și vor da 
clienților și... restul; da
că telefonista va răspun
de mal rar: „ocupat, re
veniți vă rogi..."; dacă 
nu vom mai găsi scobi
tori In țigări si țigări în 
pline,- dacă... știți 
dacă mai ce...

Atunci nu vom
scrie la această rubrică 
decîi lucruri bune. Spe
ranțe...

Demne de remarcat sint și 
cîteva din măsurile luate pri
vind organizarea transportului 
subteran. Conducerea sectorului 
de transport a procedat în a- 
ceste zile la o redistribuire 
judicioasă a locoWivelor pe 
orizonturi șl sectoare. Un 
xemplu: dacă pînă la 31 de
cembrie la orizontul VIII, sec
torul I, s-au folosit patru lo
comotive pentru transportul a 
500 vagonete cărbune pe schimb 
în prezent — datorită lichidă
rii unor întreruperi în func
ționare, a executării reparați
ilor după grafic, de calitate, 
și Întreținerii în cele mai bu
ne conditluni a mașinilor și 
utilajelor — se transportă peste 
550 vagonete pe schimb nu
mai cu trei locomotive.

Un alt fapt demn de reținut: 
după primele patru zile de lu
cru din acest an tinerele bri
găzi conduse de Dediu Vasile 
și Nicoară Traian de la sec
torul IV au reușit să întreacă 
performantele obținute de bri
găzile experimentate ale mi
nei. realizînd o productivitate 
de 9.5 tone pe post, tar alte 
două brigăzi de la sectorul IU 
(Mereuță Vasile șl Pană Nico- 
lae) au reușit să depășească 
productivitatea planificată 
2—3 tone pe post.

Ieri, la Petroșani temperatura ma
ximă a fost de minus 6 grade iar 
la Paring de minus 4 grade. Minima, 
în aer, a oscilat între minus 20 de 
grade și, respectiv, minus 12 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
©RE : Vremea se menține geroasă, cu 
aer mal mult senin. Temperatura în 
ușoară scădere. Dimineața, Izolat, 
ceață. Vini slab din sectorul nordic.

rcslivQlul
llmului la sate

spec-Manilestare statornicită tn viața 
cultural-avlislică a perioadei de 
Iarnă, „Festivalul filmului la sate", 
cate se desfășoară în perioada 5 ia
nuarie — 
de an un 
al ridicării 
fesional al 
sate.

tn Valea Jiului funcționează 11 
cinematografe cu bandă de 16 mm, 
dintre care 6 în localitățile sătești 
Bănită, iscroni, Cimpa, Jieț. Dîlja 
Maie și Cîmpu Iul Neag.

Prin grija consiliilor populare oră
șenești și comunale, au lost luate 
din timp măsuri pentru asigurarea 
condițiilor optime de vizionare a Alexandru cel Mare", „Eu le-am iu- 
filmelor. In cadrul cinematografelor ..................................
sătești de la căminele culturale, pe 
toată perioada festivalului vor fl 
asigurate o proiectară șl o audiție 
de calitate, chenarele ecranelor au 
fost revopsite, fiecare unitate dn>- 
matografică fiind acum asigurată cu 
materiale, piese de schimb ?l com
bustibil.

Popularizarea făcută de către di
rectorii căminelor culturale si de 
bibliotecari, de către cadre didacti
ce și de alțl colaboratori al cinema
tografelor va duce la desfășurarea 
unor acțiuni cultural-educative va
riate, nu numai cu ocazia deschide
rii festivalului dar și în timpul des
fășurării acestuia, pentru atragerea

2 februarie, devine an 
factor tot mai însemnat 
nivelului cultural $i pro- 
oamenilor muncii de la

unui număr tot mai mare de 
tatori.

Tot in scopul popularizări) 
valului, au fost trimise de 
întreprinderea cinematografică 

de reclamă, constind din 
fotomontaje, conferințe,

festi- 
către 
Deva,

materiale 
fluturași, 
afișe etc.

Trecînd
(1 prezentate in festivalul din acest 
an, rețin atenția în primul rînd pro
ducțiile artistice românești .Colum
na", .Frumoasele vacanțe", .Haidu
cii", .Răpirea fecioarelor" șl altele.

De un mare succes se vor bucura 
și filmele, producții ale studiourilor 
de peste hotare: .Infrîngerea lui

în revistă filmele ce vor

bit", „Aventurierii", , 
femei în alb", „Tarzan 
muțfi".

Pentru micii spectatori 
gramat, pe lingă filmele 
taie care contribuie la

.Jurnalul
— omul

unei 
măl

oro-s-au 
documen- 
completa- 

rea cunoștințelor lor generala acu
mulate în școală, filme ca „Moș Ge- 
rilă", „Regina zăpezii", „Fata c-u 
balonul", „Povestea țarului Saltan" 
(artistice) și „Șoarecele și pisica", 
„Frumoasa din pădurea adormită" 
((ilme de desene animate).

în perioada 
prezentate, de 
noi cunoștințe 
internaționale, 
mentarul de actualitate 
penlru sate".

festivalului vor U 
asemenea, cele mal 
ale vieții interne șl 
vizionîndu-se dacu- 

, Imagini
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CULTURA-ARTA
„sos ESC DESEARA”

LIRICE

Ne aflăm intr-uu spațios salon al 
anei case bătrioeșli, in Cfmpulungnl 
anilor de după primul război mon
dial. Totul — mobilele, bibelourilc, 
tablourile, ceasul cu cuc a cărui 
„hrană” este întorsul in fiecare di
mineață, redinqola bogatului și ursu
zului rentier Olimpiu, muzica mili
tară din._ surdină — absolut lotul 
Fespiră a mucegai,, a ceva învechit, 
dr mult demodai. în timp ce liniștita 
Anișoara lucrează ceva la lumina 
lămpii, unchiul său, Olimpiu, se plim
bă nervos, neapărat cu miinile la 
spate, așleptind-o să vină din oraș 
pe verisoara „după nevastă”, Ade
laida, „cea mai stricată persoană 
din familie și totodată cea mai deș
teaptă”. Nu ține seama că afară e 
luna mai, și privighetorile cîntă, șl 
liliecii au înflorit și verișoara n-are 
decît vreo... cincizeci do ani și e 
ncmărilată ! Și unchiul se înfurie 
(deși n-are voie de la doctor să se 
supere seara) și hotărăște să nu-i 
dea verișoarei să mănînce, pentru că 
la el in casă nu-i birt „să vină fileș- 
rare la masă, cînd îi abate” !

Cu apariția Adelaidei, care n-a 
întirziat decîl „cinci minute" la
pokera.ș mic familiar, la un pol", se tre
ce la_. scena a Il-a. Și a doua, și ur
mătoarele scene șl acte ale comediei 
se consumă in același decor (misi
unea scenografei Elena Zăbavă a fost 
de aceea, destul de facilă), in care 
rentierul iși expune, in cadrul peri
pețiilor interesante, căutate, „făcute”. 
Întreaga sa gamă de atitudini ridi- 

întru apărarea unor virtuți

..un

de Tudor Mușatescu trădate la amănunt. 
șl-«

bizare, unor numeroase „ligi” pe care 
le conduce.

★

Autorii acestui spectacol, a cănii 
densitate comică produce amatorilor 
divertismentului o desfătare plenară 
sini : regizorul MARCEL ȘOMA, 
care datorită experienței, are facultă

descoperirea savorii replicilor sau a 
situațiilor, plcrzîndu-se astfel atil din 
Filmul exterior al piesei cît și din 
cel interior, al emoției, al suspen.su- 
lui (dacă se poale numi astfel) ce se 
instaurează prin Inofensivele gesturi 
familiare. Or credem, sursa comicului 
transmis de această piesă e tocmai 
aspectul real, banal poale, cunoscut

CRONICA TEATRALA
tea creatoare de a grefa, fnlr-o lumină 
lividă, manechinele colorate ce se- 
n-virtesc pe un disc perpetuu al unei 
lumi mici, dominate de o falsă aus
teritate, couducindu-le cu știință spre 
un final in care ..lotul e bine, cînd 
se sfîrșește cu bine".

Trecînd peste limitele vizibile, ale 
piesei, pesie deficiențele 
în dezvăluirea 
turor tarelor 
considerăm că, 
comedia pierde 
silalea hazului, 
transportului inegal de energie emo
țională la care se angajează inlerpre- 
țlf. Deși a trasat, cu migală față de 
amănunL (ca oricîndl), „drumul” ero
ilor, regizorul n-a întirziat asupra 
posturilor, n-a insistai suficient pentru

autorului 
mai pregnantă a tu- 
societății burgheze, 
pe parcursul actelor, 
cite ceva din inlcn- 
datorită in principal

al intimplărllor dintr-o 
nicidecum neobișnuită. Și, adăugăm, 
sentimentul obișnuitului 
părea el de ușor de trădai șl astfel) 
nu poate, oricum am dori, să fie 
comunicai fără > cîl de cită tensiune 
interioară.

Despre scenografia 
VĂ n-am mai putea 
oricîl i-am considera 
cina (gîndindu-ne că 
se poate uneori greși), 
comunice cu destulă distincție ele
mentele de 
lorii pentru

poveste

(oricîl ar

ELENEI ZĂBA- 
spune decît că 
de ușoară sar- 
și-n acest caz 

reușit să

viață materială definl- 
ambianța timpului.

★

că spectacolul cu „So-Și, pentru
sesc deseară", în ansamblu va plăcea

publlcuini, meritele actualei montări 
a Teatrului „Valea Jiului” revin In 
egală măsură autorului piesei șl In- 
terpreților. Cunoscut spectatorilor 
pclro^ănenl din spectacolele stagiunilor 
trecute („. 
„Visul unei 
„mușatlsmelor” va Intra in curind în 
amintirile Iubitorilor teatrului de pro
ză șl datorită comediei „Sosesc de
seară". Asa cum au fost concepute, 
personajele ar fl condus acțiunea 
poale la un alt final, nedorit, dacă 
autorul n-ar fl forțat pe alocuri firul 
Ideilor, plaslnd în deznodămînl obiș
nuitul triumf al binelui asupra răului.

.Eseu”, „Titanic vals”, 
nopți de iarnă”), autorul

★

Fidelitate
(după Rptnosuke Akutagawa) 

la fel ca Wei Sheng, 
zăbovind anume sub pod, 
am așteptat 
pe Doamna mea să vină. 
Chlmonourile albe 
ale lumii rare trecea 
străluceau in lumina apusului, 
«Iar Doamna nu venea. 
Numai apele riulul creșteau, 
imbrălișindu-mă 
sub clar de lună 
șt d)ă duceau departe 
spre mare, 
Intr-o călătorie a liniștii 
ca $i mirosul florilor 
>i-al 'leărului stins, 
De-atunci eu aștept 
să se Intlmple ceva 
de nc«onropnl I 
Și asemenea acelui Wei Sheng 
de sub podul fn amurg 
par a trăi așteptînd 
o iubită rare nu mal vine 
niciodată I

Cornel HOGMAN

Pribeagul
In fiecare dimineață 
scoate din traistă cite un drum 
ca un ghem.
Un capăt îl ține in mllnl 
șl ghemul,
aruncai spre brațele soarelui 
se desfășoară peste departe 
plnă nu se mal vede.
Șl cu flecare dimineață 
traista e mal ușoară 
șl depărtărlle-s

mal aproape de el.
Numai ochii, nu zăresc încă 
locul, unde 
capetele afîlor fire, 
se tntîlnesc.

R. SFLEJAN

(Oii .piti) așteptam să mobileze mal 
mult caracterul unui om «are, con
trar sau tocmai datorită izolării sale, 
putea fi mai pitoresc. Costin Iliescu 
a r ușii să-l confere personajului 
> real acele răsuciri existențiale mai 
mult înspre final, interiorizările însă 
nelilndu-ne
TITOREL PĂTRAȘCU (Sache) 
judecat cu stringență șl multă luci
ditate relațiile in care a Intrai (în 
piesă), dar n-a evitat mai mult, per
manent chiar, tentația exteriorizărilor 
lempcramentoasc. Parcă, dimpotrivă, 
le-a căutat... Adelaida, fascinanta 
Adelaida, cu toată «andoarea amară 
a sincerității ci, a găsit in FLISABETA 
BELBA o interpretă doar pe alocuri 
dispusă la redarea Unor acumulări șl 
descărcări bruște de sentimente uma
ne. Cu toate acestea, Belba n-a 
scăzut din lonus-ul spectacolului, 
tocmai datorită sobrietății și corec
titudinii ei profesionale, exemplare. 
Beneficiind de un rol generos (Ani- 
șoara) ȘTEFANI A DONCA a creionat 
— însă cu un grafit tocit, neascu
țit îndeajuns — o partitură destul 
de transparentă, de dimensiuni reve
latoare. Nu știm de ce, dar ni s-3 
părut că nu în orice replică Șlefania 
Donca a jucat reacția intimă, auten
tică, ci aspectul ei formal, livresc ! 
MARCEL POPA (Puiu), dimpotrivă, 
ne-a părul in unele momente irepro
șabil, peniru ca in altele să-l recu
noaștem pe... Rică Venluriano. E a- 
devărat, Puiu și Rică au multe punc
te comune, lui Marcel Popa i se 
încredințează multe roluri asemănă
toare. Dar tocmai acest fapt consti
tuie un foarte util exercițiu pentru 
un actor, de a căuta șl a găsi me
reu noi și noi forme și mijloace «ie 
expresie. Intr-un rol minor, dar pe 
care a pedalat cu destulă încredere, 
CLAUDIA POPESCU (Zinca) și-a 
meritat aplauzele. Atîtea cîtc au fost 
ele ! Dacă lui Tilorel Pătrașcu îi im
putam exteriorizările temperamen- 
loase. Poștașului (DUMITRU CÎTA) 
nu-i putem trece cu vederea (toto
dată și regizorului) mult căutatele 
efecte, nelalocul lor, intr-o scenă în 
care, să recunoaștem, nu erau ceru
le cu insistență. Mai ales că sînt 
în plus față de textul piesei !

Concluzia : Vizionați 
cu „Sosesc 
cu vederea 
hummanum

SEMN
Acolo 
către margini, 
unde cărările hoinare 
se adună ■, 
acolo 
unde zborul păsării buimace 
se limpezește, 
unde frunzele 
se sflesc să cadă 
și apa izvoarelor ațipește; 
acolo, către începuturi, 
unde cerbii își uită copitele 
pe Dlsipul solar, 
s-a arătat acum 
ochiul întors 
al Neființei ,• 
șl gîndul, și gîndul...

Constantin PASCU

Vin vulturii
Ne adunăm fn piatra 
pietrelor
să mai vorbim despre focuri. 
Plouă peste noi,
pe sub noi, 
plouă cu ierburi 
șl păsări de vînt. 
Plouă cu noapte. 
Cerul rotlndu-l, 
vin vulturii stol, 
cuib intre vetre să-și facă. 
Cuib in ecou 
și-n tipălul gol.
Vin \ ulturii să-și facă 
cuib Intre fii și părinți.

Lucian STROCH1

Avînd de rezolvat pârlituri doar In 
aparență ușoare, inlerpreții pelroșă- 
neni s-au străduit să distingă valoa
rea exegezei scenice, construind un 
spectacol plăcut, amuzant,, cu priză 
la public. Înainte de a vorbi în parte 
despre cel ce au dat viață scenică 
replicilor piesei, o observație gene
rală : DACĂ MIȘCAREA SCENICĂ 
AR PI FOST, LA TOȚI, MAI PUTER
NIC IMPREGNATA DE NATURALEȚE. 
DACĂ COLECTIVUL DE INTERPRET! 
AR FI VĂZUT (CU LUPA CHIAR!) 
CONCORDANȚA FAPTELOR, A 
REPLICILOR, A FIGURILOR, A VO
CILOR ȘI GESTURILOR CU IMAGI
NEA EROILOR FĂURIȚI DE IMA
GINAȚIA DRAMATURGULUI (BINE
ÎNȚELES, PRINTR-UN INTENS STU
DIU), AM FI PUTUT SĂ SCRIEM 
ACUM, DESPRE LUXUL DE MIJLOA
CE FOLOSIT IN INTERPRETARE, 
DESPRE MARI REUȘITE ACTORI
CEȘTI. DESPRE SCÂNTEIETOARE 
REFLEXE COMICE. NE REȚINEM 
INSĂ ELOGIILE PENTRU... O ALTĂ 
OCAZIE.

Deși ne formasem un obicei ca, în 
analiza spectacolelor teatrale, 
începem cu „vîrfurile", preferăm 
această dată... ordinea Indicată 
autor. Nu vă întrebați de ce ?

Pentru că de la COSTIN ILIESCU

PROZA

PE ECRANE

or

loon CHIRAȘ

ORTUL
POPII

vedea 
fndră-

cllva
căpătă

V. TEODORESCU

să 
de 
de

mai 
de-

cuiul, 
de-ai

era
Cu

privi 
,răzbu-

spectacolul 
deseară", dar mai treceți 
greșelile actorilor. Errare 
est !

de importantă, 
șapca de sub

Lenuș se întinse, cît 
de scurtă, In palul alb. 
ochii cîrpifi de somn, 
ca prin ceață ceasul

(cinema „Republica" Petroșani)

vorbea 
flăcăului... In lacul 
cu crini o să-i lac 
un alt cadou.

de
Uite, ochii trebuie,

n-ai terminat 
zice dacă 

la

ce ținu 
pămint,

VEȘNICUL ÎNTIRZIAT"

SCURTĂ

maiorul Bartlett,

Vînzarea de frate” </,
cârti ?

deputat 
unui /iar

Ce este particular acestei
Nu atît personajele și structura lor, 
foarte apropiate de cele din „Groa
pa", cît stilul colorat și abundența

NOTE DE LECTOR

Norman Wisdom In „Veșnicul întirziat".

Iar m-ați așteptat ? Am 
întirziat puțin. Știți, vreau să 
pun la punct inovația.

— Lasă, nu te mai scuza — 
încearcă s-o liniștească Silviu, 
privind-o șiret. Prea te văd 
veselă în ultimul timp. Să 
spună și maică-ta, că ea se 
pricepe mai bine...

Lidia se roși pină in virful 
nasului cîrn. După ce înfule
că ceva în pripă, intră în ca
mera vecină. Scoase din ser
tar cîteva planșe și, Intinzin- 
du-Ie pe masă cu grijă, se a- 
plecă atentă asupra lor. Cal
culă un timp pe o foaie de 
caiet. Gindiloare. Iși apăsă cu 
palma stingă buzele uscate, 
bărbia. Deodată tresări. Nâ- 
văli In camera părinților.

- Gata I Miine voi pune 
totul la punct. Aici era chi
chița — și-i arătă tatălui un 
punct, pe schița desenată cu 
creionul.

...Intr-una din zile, Silviu 
chemă In apartament pe A- 
dam, inginerul constructor 
vecinul lor. După ce-i arătă 
toate picturile la care lucra
se In ultimii doi ani, oprin- 
du-se mai mult In fața tablou 
lui cu crini, se așezară amin- 
doi la un pahar cu vin. Silviu, 
irăminiat continuu de 
îndrăzni intr-un tîrziu 
mtrebe vecinul:

- Și cum ziceai că-t

cev a, 
să-șr

chea
mă pe șeful echipei a cincea 
de zidari ?

—. Mircea Paveliuc 
„Mirciuc", cum s-au obișnuit 

spună prietenii, E un 
inait. bine legat, cu 

Șl

sau...

.să-i 
flăcău 
ch'pul și inima deschise, 
harnic nevoie mare. Lucrează 
acum la blocul nr. 5.

Frumos nume / Gindi.
A doua zi, Silviu stătea 

Iu coiful blocului numărul 5, 
privind zidul înălfat pînă la 
etajul trei, unde se- turna 
planșeuf de beton. Zgomotul 
betonierelor și al benzilor ru
lante il copleșea. In apropie
re, doi tineri discutau aprins, 
contrazfcindu-se. Unul dintre 
ei. brunet și inait, luă un ca
păt de sirmă și însemnă ceva, 
pe nisipul de la picioare. Apoi 
începură să controverseze. Sil- 
i iu era atent la ei. O \ oce 
de pe schelărie le curmă insă 
conversația: Ia mai lăsafi po
veștile. fraților I Casa arde și 
baba se piaptănă 1- Pină mime 
trebuie su ne ridicăm la jumă
tatea etajului patru. Și. toc
mai tu îl fii de vorbă, Mir- 
due ? — sări altcineva. Nu-I

tin eu degeaba — ii liniști 
brunetul, voind să le dea de 
înțeles că au discutat o pro
blemă destul 
Iși luă apoi
braț, o așeză pe cap și-o tra
se pină aproape de sprîncene. 
- ...Ajungînd acasă, Silviu 
iși așeză In ia/ă o coală de 
hirtie și schiță portretul bru
netului. Ci nd Lidia intră în 
apartament, la fel de zglobie 
ca totdeauna, taică-său puse 
tabloul pe scaun, cu fala In 
jos. Fala înlîi sări pe virful 
picioarelor, ca un copil feri
cit, spunlnd: „Colegele m-au 
felicitat. E atil de bine să 
știi că se bucură și alții ală
turi de tine T. Silviu li îm
părtășea tăcut bucuria. Lidla 
voind să se așeze pe scaun, 
ridică tabloul și rămase pro
fund surprinsă, pentru o cli
pă. Apoi întrebă pe taică-său: 
„Clne-i ?" ...Un băiat de is
pravă. Știi unde muncește ? 
N-al cum să știi. E șeful unei 
echipe de zidari. De-ai 
ce om îi, mai că te-ai 
gosli de el I

Fala, după 
timp fata în 
din nou glas:

— Cred că 
portretul... Ce-ai 
ți-aș da o mină de ajutor 
acest portret ?

— Vorbești copilării. Cum 
ai putea face această treabă?

— M-aș folosi de imagina
ție... Să văd.

Lidia apropie un deget 
tablou.
știi, să exprime o permanentă 
căutare, vor trebui făcuti 
vii șl să privească mai 
parte, să viseze...

— De unde știi că așa 
fi fiind ochii șefului de echi
pă ?

— Fiindcă imi spuneai că 
c un băiat de ispravă...

...Ziua următoare era dumi
nică. Silviu ieși pe stradă, 
singur, pășind calm și legă
nat. Cind ajunse In coiful 
parcului, se opri, și fără să 
\ rea. văzu doi tineri pe o 
bancă. „E Lldia cu..." spuse, 
înainte de a face cale întoar
să. Plecă imediat acasă și, 
cum intră pe ușă, i se adre
să sofiei, care citea o carte: 
Să știi că avea dreptate fala 
noastră, atunci cînd 
de ochii 
tabloului 
la nuntă

nător". Căscă prelung, a leha
mite de trezirea nedorită, și 
se pregăti pentru plecarea 
spre groaznicele ore de lucru. 
Zeiță a adorabilelor clipe de 
distracție, cind mă vei scăpa 
de acest chin — se trezi Le
nuș vorbind singură. O zei, 
ajutați-mă, vă implor, adaugă 
privind patul cald, din care 
ceasul o scosese cu iorfa. 
Minunea se înfăptui, dintr-o- 
dată. Tavanul se despică (Le
nuș locuia Ia ultimul etaj) și 
din înălțimile cerului senin, 
călare pe-un cal alb de spumă 
de drojdie. Chiulanginera, 
zeul leneșilor, cobori pe 
minlul bătătorit de twist, 
bibat de coniac și călcat 
picioare de plimbăreți. Cu 
na-i viforoasă, semnă o 
culară pe care o întinse spre 
locul care ofta sub Lenuș. Ea o 
ridică și cili: „1) Se aduce la 
cunoștința tuturor pensiilor că 
de azi vor intra doar pe ușa 
celor în vîrstă de plnă Ia 50 
ani, 2) După 50 de ani, In lo
cul pensiilor va fi transferată 
munca productivă, plnă la ul
tima suflare".

Lenuș zburdă de fericire. 
Apoi fericirea o îmbăta. Căzu 
extenuată din nou In patul a- 
dormit.

Nopțile începură să se a- 
dapleze modei feminine. Zile
le, in schimb, se lungiră ca 
și comenzile la I.G.L. Lenuș 
începu să danseze, să bea 
orice, 
astupe urechile vecinilor 
muzicii „bună". In casă, 
inimă, în git, plămîni și-n cap 
distracția se închisese 
cunsese cheia.

Intr-o zi, trecînd pe 
Lenuș se-ntilni cu-n 
Popa fi ceru ortul. 1-1 
sfioasă (avea respect deosebit 
pentru slujitorii 
Prietenii rămaseră 
Peste lot se lăți 
Lenuș a dat ortul 
degeaba. Nu-i era 
nu profite I La defilarea fune
bră. In coloană, luă loc și 
factorul poștal, care-șl făcuse 
conștiincios datoria. Plingeau 
alandala, în spatele catalal- 

o mulflme de prieteni 
adorabilei Lenuș. Plln- 

și se uitau spre geanta 
a factorului...

să
să sflrîie pe nău. să 

cu 
fn

și as-

stradă, 
popă. 

Întinse

bisericii), 
stupefiați. 

vestea 
popii. 
In lire

geau 
largă

Cind cortegiul ajunse-n Bu
levardul distracției zeul Chiu- 
langinera azvlrli o sticlă. 
Cioclul o luă o destupă și 
scoase o depeșă : „Sincere 
condoleanțe 1 Și prietenilor 
lui Lenuș, idem".

— Bine, dar ei nu-s morți 
— se încumetă să-nlrunte 
rui cioclul.

Taci I A zis bine 
glasul, din coșciug, 
neîngropatei lenuș.

Gh. BOZU

engleze, 
va prile- 

plăculă reînlîl- 
comic Norman 
din filmele „A- 
„O .dată în vla- 

.a.
acțiunea

Producție a studiourilor 
filmul „Veșnicul întirziat" 
jui spectatorilor o 
nire cu popularul 
Wisdom, cunoscut 
lerg după o stoa",;

lucru făcut la timp' 
cuvinte despre

ții “, „Un
Cîteva

filmului:
Pentru

conservator, proprietarul 
local din orășelul Tinmonlh, num’- 
rea lui Norman Shields ca reporter

Ia ziarul înseamnă începutul
unui lung șir de probleme. Aceasta 
pentru că Norman este inapt pen
tru profesiunea de redactor. El nu 
este bun decît pentru a face dm 
orice o încurcătură. Dar Bartlett nu 
are curajul să-l concedieze pe Nor
man, peniru că astfel ar dispărea 
orice sursă de a intra in parlament. 
Norman este nepotul lui sir Wil
fried, primul ministru.

De aici o serie de peripeții, care 
de care mai năstrușnică...

P R O Z

Eugen Barbu este unul din scrii
torii noștri cei mai fecunzi: fiecare 
an ne aduce cile o nouă carte sem
nată do el.

După „Măștile lui Goethe" d‘n 
1967, în care-1 vedem in postura 
unui pretențios eseist, avem acum 
in vitrine „Vînzarea de Irate", iar 
In curs de apariție este romanul 
„Principele".

„Vînzarea de frate" — partial a- 
păru'ă în reviste liteiare — o pu- 

onsidera fie roman de propor-
[ie p.itni nuvele cores

punzătoare capitolelor cărții, sufi
ciente și Independente.

termenilor de origine turcească și 
grecească, pe care limba română t i 
pierdut in evoluția ei Haiduci in 
conlliel cu domnia, nelealilutea unui 
Irate de cruce cu pica mari încli
nații pentru escrocherii, statornicia

Re j lecții

MOMENTUL
ADEVĂRULUI1'»

Da, recunoaștem, poziția notatiilpr 
acestora, strînse>sub titlul „Momep- 
tul adevărului", este, pe undeva, 
ascunsă, fără vizări directe, fără 
trimiteri speciale pentru fiecare 
afirmație critică înspre un club, o 
instituție culturală. Și văzînd acest 
lucru, care convine de minune uno
ra, e normal ca nimeni să nu se 
simtă cu miTsca pe căciulă. Directo
rul clubului de la Lupeni va zîmbi 
satisfăcut zicîndu-și probabil im
pasibil „nu ne atinge pe noi, îi ia 
tare pe ăia de la Petrila", iai cel 
de la Petrila va spune la fel despre 
cel de la... Vulcan, de exemplu. S-au 
obișnuit oamenii să simtă fiorul cri
ticii prin șira spinării doar cînd le 
este citat neapărat și numele? Sau 
mai precis, s-au obișnuit într-atîta 
cu săgețile noastre îneît putem deja 
considera acest dialog, după cum 
spune francezul, un „dialog al sur
zilor"? Deocamdată nu știm. Știm 
însă că, neconcordanla dintre ceea 
ce se trece, fără o prealabilă con
sultare a publicului, în planurile de 
acțiuni și ceea ce apare ca realizat 
îd sălile cluburilor sau căminelor 
culturale, este foarte mare, alit la 
clubul din Vulcan, cît și la cele din 
Petrila, Lonea, Lupeni, Aninoasa, la 
Casa de cultură din Petroșani și la 
toate căminele culturale. Care din
tre aceste lăcașe de cultură se poa
te lăuda că n-a avut acțiuni complet 
ratate (din vina lor, a organizatori
lor), că a reușit, prin ceva deosebit, 
ceea ce n-au făcut alții, să atragă 
un public numeros? Nici una. De 
ce ? Pentru că, de cele mai multe 
ori, directorii instituțiilor culturale 
nu-s cu adevărat oameni de concep
ție care să coordoneze activitatea 
culturală peniru care răspund, ci 
niște administratori de birou pe 
care-1 interesează mai mult de ce 
a... intîrzial cinci minute bibliote
cara, decîl motivele peniru care 
n-au „făcut" încasările scontate la 
un anume spectacol! Și aici avem 
în vedere, de asemenea, marea ma
joritate a conducerilor lăcașelor de 
cultură. N-ar fi rău, și poate aT 
prinde bine fiecăruia în parte, să 
scormonească, în timpul... liber, în 
conștiința proprie, să-și întrebe a-

FAigen Barbu
in prietenie a haiducilor șl a Ani- 
tei pentru Amza, pe care-1 voi scoa
te plnfl la urmă din ocnă, nu slnt 
folosite pentru prima dată, se găsesc 
și Ia Panait Istrati, care pare a nu 
fi fost ignorat. Totuși Eugen Barbu 
reușește să lie el. Anita, prin dra
gostea, perseverența și înțelepciunea 
ei, pare a fi o nouă Vitoria Lipan 
din „Baltagul" lui Sadoveanu; Am
za, deși personaj central, par' ne
determinat, anume lăsat 'rr umbră 
pentru ca eroismul, cinstea și supe
riorul sentiment al prieteniei să fie 
rnaî pregnante. Dar principalul erou

ceaslă conștiință dacă e mulțumită 
de munca pc care a depus-o ■ I. 
pentru care a încasat un salariu nil 
chiar atît de insignifiant I Da, mul
te, dintre aceste lucruri, cu alte 

■cuvinte, au mai fost spuse și în alte 
ocazii. Măsurile? Nu există și n-au 
existat. Activitatea de club' continuă 
să se desfășoare în același perpelii 
anonimat, zilele acțiunilor prog a- 
ruale vin și... trec, chiar dacă mani
festarea culturală fixată spie a 
întreprinde este „sărită", din iip<< 
de auditoriu, trece și luna, se Hc 
alte planuri de acțiuni (cu două trei 
mici modificări, rămîn cam aceleași 
de ani de zile), vor trece și aces
tea...

Și oamenii ocolesc, în continuare, 
sălile unde sînt așteptați! Și con
ducătorii cluburilor se miră, in con
tinuare, că nu mai știu ce să facă 
pentru a-i atrage pe oameni (a .iu 
se confunda „nu mai știu" cu .nu 
mai există metode")! Și comitet-, le 
sindicalelor se mulțumesc, în conli- 
nuare, să ceară telefonic planurile, 
de muncă de la cluburi, să le a- 
probe. să considere activitatea "1- 
turală nu ca ceva de neînlocuit, im
portant, ci ca o treabă care merită 
și ea să i se acorde o... oarei ore 
atenție. Și activitatea culturală, deși 
șchioapălă și scîrtîie din toate mă
dularele, „merge" înainte. Pe ace
lași drum, bătătorit și ros de vre
me. Și nici artiștii amatori, pasio
nați) susținători ai artei de la clu
buri, nu mai sînt îndemnați sufle
tește să vină mereu acolo unde nu 
găsesc totdeauna climatul pe e(lre 
l-ar dori.

Cîteva întrebări, la care ne chi
nuim să găsim răspuns: De ce nu 
mai frecventează formațiile artisti
ce, în care au cucerit ropote de a- 
plauze și aprecieri ale specialiști
lor, soliștii vocali Marinela Crăciun 
și Toma Rada (Lonea), Tina Ureche 
(Petroșani) și alții? Unde sînt ab
solvenții Școlii populare de artă 
care trebuie să ajute activitatea cul
turală, cîți dintre absolvenții aces
tei școli activează în prezent la 
cluburi și cămin-' culturale?

Momentul dezvăluirii adevărului 
continuă. z

V. T.

este căpitanul Sirbu, un Dinu Pă
turică al timpurilor mai vechi Eu
gen Barbu este un virtuoz al • r do
nării din cîteva linii; domnul, dom
nitorii lui, ighemoniconul timpului, 
<-i>r!urile haiducești (care nu ating 
Insă fabulosul sadovenian) apar ve- 
îosimll schițate.

Stilul lui, cu fraze încărcate de 
cuvinte vechi și de inversiuni sin
tactice, arbalc-cronicărești, permite 
surprinderea unei ironii disimulate, 
prezentă de cite ori apare domnul 
sau sfătuitorii lui. Ironia nu este 
decît efectul distanțării, al abilității 
< reatoare; il vedem pe autor zim- 
bind malițios dincolo de boier BelL- 
vacă, dincolo d« Sirbu...

T. SPATARU
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(Urmare din pag. 1)

ij tn stratul 13.

productivității 
bună organi- 

P’cwlirctie, pre- 
bnnă aprnvl- 
si vagonole 

«porim vitezele

ploatare t>n bou b!'./ 
b' • -ii O sectorul 1.

Pentru sporire > 
muncii, prlntr-o nmi 
zere a procesului de 
cum și printr-i mni 
iionare cu materiale 
poev Irrtentronăm «-S
dr «vanssTr în abatajele frontale de 
la 2d—25 ml/lună l» cel puțin 36 
MKf/fairS. Are«t fapl ne va ajuta si 
le reafflterra ritmică a planului Tot 
In acest scop pentru abataiole ca
meră. am prevăzut o eșalonare mal 
Judicioasă a lntrăr’1 șl Ieșirii aces
tora din funcție fvlttniu-se altfel 
suprapunere;! unor operațiuni care 
an Mlnțenit in lQfW desfășurarea nor
mală a extracției.

Pentru fmbunMlUrea calitaiii pro
ducției extrase, am prevăzut ca pînfi 
la începutul lunii martie să montăm 
la suprafața o instalație de claubaj 
unde să facem «Mcrtlonarea slstu- 
hii. In același timp vom rontiruM a- 
plicarea unor m-’isuri în subteran, 
deși întîmpinftm mari greutăli în 
frontaJele din stratul 15 unde Inter- 
catetlHe

1K et 
do M*t 
rea în 
bunetui
Tul de material lemnos șl creșterea 
gradului de reruperare » armături
lor metalice tip TH pentru galerii.

Prin măsurile luate și ce4e pe care 
le vom 1ua în viitor, realizarea pla
nului de producție al minei Vulcan, 
este certă mai ales că sectoarele ră
mase In urmă în 1968 și-au revenit 
șl au asigurate acum țoale condi
țiile necesare IndeoliniTii sarcinilor 
re le revin".

Ing. Ludovic Doczi, șeful sectoru
lui V i „Pregătirile pentru realizarea 
pianului pe 1969 le-am început încă 
In trimestrul IV al anului Irecut cînd. 
de altfel, am și reușit să asigurăm 
Hnia de front necesară. Tot în tri
mestrul IV abatajele frontale de pe

ANCHETA
NOASTRĂ

vom line
Avem

de

sector uhu 
al acestui 
concentrai*

II :
an.
pe

2

da ste'il sini evident»'
i oralului 
i înradra- 
5 a căr- 
coirsiirnt)-

pHve-!° reducerea 
se va asigura prin 
calitatea prevăzută 
extras reducerea c

Cu Esculap
unitățile T. A. P. L

Primele piese la cartea de vizită o oricărei unități 
localului ți solicitudinea calara chemați să deservească 
menii muncii. In Valea Jiului sint muhe unități alo T.A.P.L. : cofetării, 
restaurante. In ultimele iile, am 
ce condiții de igienă iți desfășoară activitatea pentru a ne da seama dacă 
cetățeanul intră ți iese mulțumit din ‘.....................
Constatările noastre, le-am sintetizat

.PĂSTRAȚI CURĂȚENIA I" - DOAR PE AFIȘ

FUNCȚIONAREA VENTILATOARELOR

steril
nr-am propus

'straiul 3 s-au pus pe pkIonic, vllera 
de avansare cresclnd de la 20 ml/lu- 
nă la 10 ml/lunfi. Spun ai est lucru 
deoarece in 1*66 am făcui trecerea 
de la abataje < ameră la frontale. 
Dacă in 1968 am rămas in uimă 
cu pesie 7 000 tone de cărbune în 
ace<W an slnlem hotărlți să îndepli
nim ritmic sarcinile de plan. 
poslbilHătl. deri ne 
cuvlnt"

Virgil Urs», șeful 
rJu primul SCThcstm 
atenlia noastrîh va fi
lîngă realizarea și depășirea sarci
nilor de plan și asupra lucrărilor de 
pregătire a stratului 13 blonirile 1 
și 2. ale căror rezerve ne vor asi
gura linia de front la nivelul pro- 
dncțioi celei de a doua jumătăți a 
anului în curs.

Prin obținerea unor viteze de îna
intare sporite — 60 ml în 
100 ml în cărbime
să depășim lunar planul de pregă
tiri cn 15—20 la sută. |N R. Brigă
zile de pregătiri ale sectorului 11 
au obtinut tn 1968 viteze de avan
sare de peste 100 ml/lună).

In același timp prin creșterea vi
tezei de avansare în frontale vom 
asigura depășirea productivității pla
nificate de 2.75 tone/post (N. R. cu 
25 kg/post mai mare decît în 1968'’.

Deci, realizarea sarcinilor de plan, 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă au asigurate toate șansele 
de succes.

Se impune insă perseverență pen
tru traducerea în viață la limp a mă
surilor orice întîrziere puțind crea 
dezechilibru în activitatea produc
tivă. Experiența anului trecut tre
buie folosită din plin, iar organiza
țiile de paTtid să-și exercite cu mal 
multă competentă controlul asupra 
bunei desfășurări a procesului de 
producție, să sprijine și mai mult 
conducerile sectoarelor in rezolvarea 
problemelor.

Numai astfel, mina Vulcan se va 
putea umăra printre minele frun
tașe din bazin.

CETĂȚENII SESIZEAZĂ
CEI VIZAȚI RĂSPUND

cibl 
syb

3
4.
*)•
(>
7.

CONTRASTE NEDORITE

circulația neregulată 
g autobuzelor 1.6. 0.

Un grup de cetățeni, locatari ai 
cartierului 
au adus 1 
plecările 
de linie 
orarului.
impiegatului de mișcare, se string 
în statie cîte 4—5 autobuze care 
sint apoi Îndrumate să plece în co
loană. Autobuzul cu plecarea din 
Piața Victoriei - Petroșani la ora 
0,15 este mai mult la dispoziția per
sonalului I.G.Q care iese de la ser
viciu, nu respectă stațiile de oprire. 
Aceste anomalii se produc din cau
ză că personalul de control al au
tobuzelor nu-și face datoria, în mod 
deosebii noaptea.

Referindu-se la sesizarea în cau- 
zi), onducerea LG.C. ne răspunde:

_S-a tinut o ședință cu personalul 
care răspunde de circulația auto
buzelor (dispeceri, controlori) căro
ra le-a fost trasată sarcina de a 
întări controlul în timpul nopții, res
pectiv pînă la ultima cursă de 
orele 0,15.

1 a statia de dispecerat — cap 
lin. — Petrila — autobuzele 
au voie să stea decît maximum 
minute, adică să nu se adune mii 
mult de două autobuze (unul vine 
celălalt pleacă) în special în orele 
dr vîrf.

S-a atras ctlenlia conducătorilor 
de pe autobuze ca atunci cînd efec
tuează cursele de călători, în spe-

,8 Martie' din Petrila, 
la cunoștința redacției că, 
autobuzelor de la capul 

Petrila nu se fac conform 
La unele ore, din vina

cea de 0,15, să nu oprească 
nici un motiv în fata garajului. 

' Se efectuează o cursă specială 
pentru muncitori — în afara celei 
de la 0,15.

S-a dat dispoziție internă care 
precizează că autobuzul destinat 
transportului de călători de la acce
leratul de seara, va pleca din stație 
la 12 minute după sosirea trenului 
în gară, iar în caz de întîrziere a 
trenului plecările se vor decala co
respunzător'.

După o întîrziere

Măruță Constantin, 
la șantierul Bilugu al 

a solicitat sprijinul redac- 
rezolvarea problemei sale 

drepturile bănești pe lunile

la

de 
nu 
10

Conferințe 
pe teme 
medicale

Muncitorul 
angajat 
IJLHS., 
ției în 
privind 
octombrie și noiembrie 1968, care, 
din neglijența serviciului S.U.C.T.- 
București, au fost ordonanțate pen
tru șantierul Dragomirești, dinlr-un 
alt capăt de tară.

Sesizarea a fost trimisă pentru 
cercetare Ia Comitetul de Stat al 
Apelor care, în răspunsul său, ne 
comunică :

„în urma dispoziției Direcției ge
nerale de gospodărire a apelor, u- 
ni-tatea noastră I.L.H.S. a analizat la 
S.U.C.T. reclamatia tovarășului Mă
ruță Constantin privind neplata 
chenzinei a II-a pe luna octombrie 
1968 în valoare de 873 lei șl nepla
ta chenzinei 1-a pe luna noiembrie 
în valoare de Iei 600.

Cercetările au arătat că angaja
tul Măruță Constantin a avut drep
tate și i s-au expediat sumele cu
venite prin P.T.T.R. cu mandat pos
tai la 2 decembrie 1968, lei 600 și 
mandat telegrafic la 13 decembrie 
1968 lei 873.

Vinovat de neplata la timp a sa
lariului s-a făcut Simionescu Florin, 
șef serviciu financiar S.U.QT.-Bucu- 
rești, care a fost sanclionat pe cale 
administrativă'.

Răspunzi nd invitației Filialei Petro
șani a Uniunii Societăților de Stiinte 
Medicale, în ziua, de 9 ianuarie, prol. 
dr. Emil Crăciun, membru corespon
dent ai Academiei R.S.R., a fost 
oaspetele cadrelor medicale din mu
nicipiul Petroșani.

Ui amiază prof. dr. Emil Crăciun 
a expus, la Petroșani, conferința 
„Sclerozele pnimonare". După-amia- 
ză a prezentat, la Spitalul unificat 
din Lupeni. conferința „Cercetări noi 
asnpra cancerului". La ambele con
ferințe ascultate cu deosebit Inte
rns, eu participat numeroși medici 
ti cadre sanitare medii.

D. IOSIF

L
10 ianuarie 1969 
urnă următoarele

Le tragerea din
6.i fost extrase din 
irimere :

21 10 89 90 23 75 76 18 71 87 34 73.
Fond de premii: 87J 636 lei.

următoarele subtitluri :

E primăoară-n

DUMINICA 12 IANUARIE

PROGRAMUL I:

PROGRAMUL II:

a-

lloricele... Cala, lloa- G. DUMITRU

Pro- 
lfl,00| 

4,00.
10.00)

BULETINE DE ȘTIRI, 
qramul 1: 0.00, 11,00;
18,00; 24,00; 1,00; 2,00; 
Programul II: 8,30; 740; 
19,00; 23,00; 0,35.

precum spune și

ianuarie

o T.A.P.L. sint igiena 
cinstit ți civilizat oa- 

, ' bufete,
trecut prin cîteva unități pentru a vedea in

acesta localuri do alimentație publică, 
cu . ... .

INTERZISA I

UNDE DOMNEȘTE DEOPOTRIVĂ PLĂCUTUL Șl UTILUL

DESTINAȚIA UNEI BUCĂTĂRII

COFETĂRIE SAU BAZAR ?

INSTALAȚIILE SANITARE IN... SCURTCIRCUIT

în
există afișe ce atrag atenția asupra 
păstrării curățeniei. Și nu-i un lu
cru rău. Rău este că acest lucru nu 
se respectă în toate unitățile. Nu-I 
respectă nici clienții locahiriloi, nici 
personalul de serviciu. Deși în toa
te localurile există cuiere, consu
matorii își Un paltoanele pe scaune, 
mănușile și șepcile pe masă, dînd 
un aspect neplăcut localului. în mul
te unități fețele de masă sînt mereu 
murdare, farfuriile și paharele stau 
grămadă pe mese. Asemenea exem
ple oferă restaurantul „Progresul" 
Lupeni, uneori „Carpați* 
bufetele „Hai la noi' și
Petroșani, „Cărbunele" și „Zori de 
zi' din Lonea, .Dincă' din Vulcan. 
De multe ori se mătură localul în 
timp ce consumatorii sînt la mese, 
în Ioc să stringă operativ tacîmurile 
de pe mese, să golească scrumierele, 
să cuiețe, cu grijă fețele de masă, 
nu să le scuture la întîmplare, per
sonalul de serviciu al unităților stă 
la șuete interminabile.

majoritatea unităților T.A.P.L. Petroșani 
Proaspăt 
notă de

Petroșani, 
,Jiul“ din

Restaurantul ’.Minerul’ 
mereu i curat, îngrijit, 

renovat, el are o plăcută 
modern îmbinată cu elemente de
specific local. Fetele de masă sint 
în permanentă curate, personalul de 
serviciu are o (inută vestimentară 
sobră, îngrijită. Totul este plăcut, 
ambiant.

Cuvinte bune se pot spune și des
pre restaurantul „Straja* din Vul
can care, deși, este foarte mult vi
zitat, își «ăstrșază ordinea și cură
țenia. Pe lîngă faptul că-i spațios 
și bine fntrelinut, restaurantul „Iz
vorul rece" din Aninoasa poate o- 
feri consumatorilor și un program 
de muzică — la radio sau la picup 
— o emisiune la televizorul instalat 
în local. Iată, dar, trei restaurante 
în care este prezent deopotrivă uti
lul șl plăcutul, în care consumato
rul se simte bine, în care se îmbi
nă în mod feri,cit spiritul de comer
ciant cu acela de gospodar.

Puține, foarte puține sint unită
țile T.A.P.L. tn care instalațiile sa
nitare funcționează perfect, unde 
igiena este la ca acasă, tn schimb 
chiuvete Înfundate, robinete lipsă, 
oglinzi sparte, conducte de apă de
teriorate etc. am întllnil peste lot 
la Petroșani, la Lupeni, la Vulcan, 
la Petrila, la UricanI și Aninoasa. 
Cind vor fi puse la punct aceste ins
talații, cind vor ieși din lungul 
scurtcircuit în care se află ? Pentru 
că o unitate care se respectă își 
respectă și consumatorii.

★
Alte concluzii noi nu formulăm. 

Ridicăm numai paharul șl zicem no
roc... Noroc că Inspectoratul sani
tar de stat nu Întocmește mal des 
„note de plată" unor gospodari din 
unitățile T.A.P.L. Să sperăm că nu 
va mai fl cazul...

Ancheta realizată de
Dumitru GHEONEA 

Petru BREBEN

2
Mai ales seara, dar și în orele a- 

miezii, localurile TA..P.L. cunosc o 
mare afluență de consumatori. Și 
pentru că oamenii nu-s conșlienți că 
fumatul e dăunător, fumează 
rupte, norii de fum formează o per
dea densă incit o poți tăia cu cu
țitul. Asa că atît fumătorii cit șl 
nefumătorii servesc, pe lîngă mîn- 
carc și băutură și o doză aprecia
bilă de fum de țigară, care numai 
bine nu poate face. Notăm aici bu
fetele .Bucegi", „Crișul" și „Vînă- 
torul", restaurantele .Progresul" șl 
.Minerul', toate din Lupeni, bufe
tele .Jiul", .Hai la noi' și .Oltul", 
restaurantele .Carpati", „Paringul" 
și, de multe ori seara, .Minerul" 
toate din Petroșani, bufetul .Dincă" 
din Vulcan, bufetele .Cărbunele* 
si „Zori de zi' din Lonea, .Viticola" 
din Cimpa șl multe altele. Această 
atmosferă viciată este cauzată șl de 
excesul de fumat al consumatorilor, 
dar mai ales de faptul că In multe 
unități nu există ventilatoare, In 
altele există dar nu funcționează 
(cazul restaurantului .Carpali' Pe
troșani), iar în unele funcționează 
defectuos. într-o asemenea atmosferă 
aproape 
care.

pe

că-ți piere și pofta de mîn-

3
cîteva restaurante 

care atrag zilnic
mari, 
mu)|l 
barul

Tn

Există 
frumoase, 
consumatori. Tavanul, pereții, 1 
reflectă ordine și curățenie, 
schimb, pardoseala și mesele gem 
de mizerie. Pahare de tot felul stau 
grămadă pe mese, resturi de mîn- 
care, rhiștoace de țigări, scrum, 
fum. iar pe jos — multă, multă 
murdărie, cioburi de pahare și far
furii. Unii ospătari poartă haine cu
rate, halate albe imaculate, dar alții 
— cenușii. Aspecte de acest fel am 
întîlnlt la data vizitei noastre în 
restaurantele „Transilvania" Petrila, 
.Paringul' Petroșani, „Cina* Lupe
ni. unitatea nr. 68 Uricani. Aseme
nea contraste nu fac cinste unități
lor T.A.P.L. Este din nou vorba des
pre neglijenta personalului de ser
viciu, care umbrește firma unor res
taurante cu „vad".

5
Atunci cînd doiești ceva de-a]e 

gurii, gîndul (i se îndreaptă spre 
bucătărie. Tot într-acolo se duce șl 
ospătarul pentru a-i fi onorate co
menzile. Și după .15 ori 30 de minu
te de așteptare Hi aduce gustarea 
sau porția de mîncare dorită. Abia 
începi să mănînci cînd rămîi sur
prins. în Ciorbă găsești fire de păr, 
în tocăniță așchii ele. De unde pro
vin ? Misterul l-am aflat văzînd cî
teva bucătării și discutînd cu per
soane competente. La bufetul „Zori 
de zi" din Lonea, bucătăreasa n-a- 
vea nici șor(, nici bonetă, dar avea 
mîinile cam... nespălate. La Lupeni 
lucrurile stau și mai și. în bucătă
ria restaurantului „Progresul", un 
pisoi se plimba printre vasele cu 
mîncare, le păzea, să nu fie devas
tate de șobolani flî). Iar bucătăria 
restaurantului „Minerul" din aceeași 
localitate a fost transformată în... 
cocină. Aici locul pisoiului l-a luat 
un purcel. A crescut șl el cum a 
putut, în bucătărie, dar tot porc a 
rămas. Pînă la Anul nou cînd a 
fost „transformat' în caltaboși, sîn- 
gerete, antricoale și alte... porcării. 
Cum rămtne Insă cu porcăria din 
bucătărie? Dați-o-n cojo de treabă 
oameni buni...

6
■HsmcJJe i am consemnat In 

Irecut deschiderea unei noi 
„Corso" în orașul Lupeni, 

ales pasiunea cu care man- 
Demeter Tosif s-a dedicat 
sale. în scurt timp localul

Cu sal
anul 
cofetării 
dar mai 
datarul 
meseriei 
a fost renovat, pavoazat. Termenul 
pavoazat a devenit în ultimul timp 
alit de folosit aici înclt interiorul 
cofetăriei arată acum ca un verita
bil... bazar. Plante decorative mici 
și mari, hîrtie creponată și flori din 
același material, lămpi de tot felul, 
garduri de beton, papagali vii șl 
păsări Împăiate, sticlă colorată la 
geamuri — lată doar cîteva din po
doabele pe care le-am Intîlnit la 
cofetăria .Corso" din Lupeni. Ne 
exprimăm nedumerirea pentru fap
tul cum un om plin do Inițiativă, 
neglijînd bunul gust, a banalizat lot 
ce-i frumos. transformîndu-și uni
tatea intr-o grădină.., botanică șl 
zoologică.

E irig. Iarnă plină. Doam
na cu mantie aibă s-a insta
lat pe meleagul fie niaslie. Iar
ba din zonele verzi s-a ofilii de 
mult, florile din parcuri și de 
pe alei s-au veștejii. Și totuși, 
In locuri anume amenajate, 
ilorile trăiesc și se dezvoltă 
In voie, se pregătesc pentru 
lungul drum din primăvară, 
cind, vor da din nou farmec 
și culoare localităților, răspin- 
dirulu-șl in eter aroma îmbie
toare.

O asemenea „maternitate" a 
florilor este sera din Lonea, 
aparfinlnd sectorului I.G.C. 
din localitate. O vizită lp îm
părăția celor clteva mii de 
flori, ce-și extind „impel iul" 
pe aproape 100 mp., oferă plă
cutul prilej de a spune că... 
e primăvară In lanuai.e In- 
trînd pe rind in cele patru 
compartimente ale serei, unde 
florile trăiesc in familii înru
dite, uiți temperatura de afa
ră, și nu poji să nu-ți exprimi 
satisfacția de a vedea și a... 
asculta cum cresc florile. Unul 
dintre lucrătorii serei, Vem 
baci, ne-a condus cu amabili
tate prin labirintul serei, ne-a 
explicat clteva din secretele 
creșterii florilor. Auzlndu-I 
cum le numește la rlnd pe 
fiecare, aveam impresia că în 
fața mea se află profesorul de 
latină de la facultate. Frumu
sețea florilor ne-a captivat în
treaga atenție Incit n-am pu
tut nota nimic tn carnefel. 
Așa că vom reda din memo
rie doar cileva din multitudi
nea speciilor care cresc In 
condiții optime de temperatu
ră șt de hrană In sera din 
Lonea: garoafe, trandaliri, be- 
gonil, cactuși, clclame, cale șl 
multe alte plante șl arbuști 
ornamentali.

Această mini-lnlreprlndere 
floricolă, gospodărită de nouă 
persoane, In care-și petrec co
pilăria mii de flori ce vor 
inunda 1n primăvară parcurile 
și localitățile Văii noastre, a- 
duce anual I.G.C. Petroșani
venituri In valoare de sute de 
mii de lei. Șelul sectorului 
I.G.C. Lonea, Tolaczi losil, om 
destoinic șl cu inițiativă, ne-a 
povestit clteva Intlmplări
muzante cu flori; probabil și 
cu ceva

Metehnele unora, necazurile altora
Dinlr-o consultare cu totul suma

ră. a scriptelor sectorului II al mi
nei Petrila am desprins clteva cifre 
semnificative care vorbesc, In acest 
început de an nou, despre... vechi 
metehne ale unora dintre salarialli 
sectorului. Pișa lui Borșoș loan în
colonează — nici mal mult nici mai 
puf in — 62 zile boală In 1968, luate 
Insă in timp, cu... linguri fa, după o 
medicație specială... $1 pentru mi
nerul Crolloru Ioan, „luna și certifi
catul" a devenit o obișnuință. Din 
Iulie anul irecut plnă in prezent s-a 
tot imbolnăvit subit (I) tocmai cind 
colectivului fi era lumea mal dra
gă...

Dar nu numai certificatele de boa
lă (poale vom alia o dală șl unele... 
dedesubturi ale procurării acesto
ra...) ci și absenlările nemotivate a- 
bundă. în „capul lister 
nărui Dăluf Gheorghe.

se atlă irf-
De aceea

frlnătrebuie neapărat căutată o... 
mai elicace atlt pentru acesta cit 
și pentru cei care li fin Isonul pe 
calea sfidării eforturilor și necazuri
lor celorlalți- Să spună electricianul 
Szekely losil (care a împlinit... de
coda nemotivatelor și nu l-a „sor
covii" nimeni...), dacă nu este așa/...

$1 pentru cp veni vorba de ase
menea fapte să 'fim sinceri — de 
loc vesele, e cazul să amintim ceva 
șl despre minerii Huțu Dan, Popa 
loan 11 șl Stalcescu Dumitru care 
uită ușor „cadourile" lunare În ab
sente nemotivate făcute sectorului 
V. $1 mereu vin cu altele.

P.S. Unul dintre inginerii cu care 
am discutat, direct interesat, înce
puse să socotească cam cile tone de 
cărbune s-ar II pulul clșllga Intr-un 
ari dacă... Dar s-a lăsat păgubași 
Mașina de calculat o luaseră tempo
rar cer de la contabilitate I

T. M0LLER

tn formă 
parcă din po

pic tor, mal

re mare, albă, 
cornel, răsărită 
lela unui mare 
este numită și floarea miresei.
Se spune că mireasa care pri
mește la nunta ei cale va fi 
fericită. „Odată — spunea To- 
laczi baci — neavînd cale 1n- 
llorite, am general o neplăcu
tă întîrziere unei căsătorii. 
Noroc că supărafii părinți și, 
mai ales, grăbiții viitori soți 
n-au trebuit să aștepte mult.

Dar in cile ocazii, un buchet 
de. flori nu este binevenit I Ai 
o Intllnire cu iubita ta, ti 
duci un buchet de flori; mergi 
Ia onomastica unei colege, II 
duci și un buchet de flori ; 
dacă dimineața nevasta a „ui
tat" să-li pună pachețelul cu 
mîncare, du-i la prinz un bu
chețel de Hori. Amuzantă este 
și următoarea Inlimplare po
vestită de Tolaczi baci; „A- 
veam un client bun. ba inter
vale scurte de timp venea și 
cumpăra cite un buchet de 
flori. Odată l-am întrebat, în 
glumă, dacă are cumva attlea 
iubite cile buchete de Hori 
cumpără. Mi-a răspuns In doi 
peri: „Da de unde... din cind 
In cind nevaslă-mea nu mă 
Înțelege". Credeam c-am făcut 
o greșeală punlndu-i o aseme
nea Întrebare pentru că mult 
timp nu l-am mai avut client. 
Intllnlndu-l pe stradă, l-am In- 
trebat: ei. nu mal dai pe la 
rtol ? Ml-a răspuns senin: 
„Nu, nevaslă-mea mă înțele
ge".

Lăslnd la o parte amuzan
tele Intlmplări cu flori de la 
sera din Lonea, să consemnăm 
șl numele cltorva dlnlre 
lea care acum, pe timp 
lamă dau hrană florilor. 
Îngrijesc cu migală șl pasiu
ne pentru ca la primăvară, la 
vară, treetnd prin parcuri, pe 
lingă rondurile de flori ce ne 
vor îmbăta cu parfumul lor, 
să putem spune: e minunai, 
e-nclntălor, Intr-un oraș cu — 
atttea flori. Barloș Margareta, 
Fablan Etelca, Csllik Livia 
sint mame bune florilor din 
sera Lonel, unde se poale spu
ne fără greș că e primăvară in 
Ianuarie, 
cintecul.

6,05 Cîntece și jocuri; 7,00 Concer
tul dimineții; 8.00 Radiojurnal. Su
marul presei; 8,15 Soliști de muzică 
ușoară; 9,00 Radiomagazinul femeilor,
9.30 Corul de copii al Radioteievl- 
ziunii; 10,00 Ora satului; 10,40 Pa
gini din muzica de balet; 11.05 Avan
premieră cotidiană; 11,15 flustrate 
muzicale; 12,00 De toate pentru toți» 
13,00 Estrada duminicală; 14,00 Ra
diojurnal; 16,30 Unda veselă: 17.00 
Concert de după-amiază; 18,05 fntîl- 
nlre cu melodia populară și inter
pretul prefeTat,- 18,30 Teatru radio
fonic : „Minunile Sfînlului Sisole" d» 
G. Topirceanu; 19,14 Varietăți muzi
cale; 19,30 „Iancu Jianu" Serial 
radiofonic pentru tinerii ascultători 
(VT); 19,45 Pagini celebre din opere, 
20,00 Radiojurnal. Sport; 20,10 Agen
dă folclorică; 21,00 Muzică de dans, 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport,- 22,20 Muzică ușoară,
22.30 Moment poetic,- 22,40 Aubade 
pentru flaut, oboi, clarinet și fagot 
de Dinu Llpattb 23,00 Petrecere dan
santă; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

6,00 Refrene îndrăgite; 7.00 Zi de 
odihnă cu cîntec, Joc și voie bună» 
7,37 Muzică pentru fanfară; 8.00 Pie
se pentru vioară de Kreisler; 8.15 
Teatru radiofonic pentru copii : ,.Ro- 
binsonii polari" de Val Tebeica,- 9,00 
Muzică ușoară; 9,30 RadtopubHrltate;
9.45 Așa se Joacă pe Ia noi; 10.03 
Avanpremieră cotidiană; 10.13 Cîntă 
Doina Badea, Al. Bano, Iordanka 
Hristova, Dan Spătaru. Brenda Lee;
10.45 A 7-a artă; 11,00 Concertul 
capodoperelor; 12.30 Cîntăreți celebri 
șl folclorul; 12.49 Sultă de dansuri 
populare de Sabin Drăgoi; 13,00 Ra
diojurnal; 13.10 Caleidoscop muzicali 
14 00 Orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunll; 14.20 De la o- 
peretă la operă; 1.5.30 Concura cu 
public,- 15,55 Muzică.- -16 00 Cî-tă 
Maria Peter; 16.15 Piese corale ro
mânești,- 1640 Jaz/.; 17.00 Revista li
terară Radio.- 17.30 Caravana fante
ziei; 18,30 Aspecte de la concursul 
de romanțe ..Crizantema de aur" — 
Tîrgoviște 1968; 19.05 Melodii maoa- 
zin; 20.30 Panoramic opera: 20.40 Or
chestra de muzică ușoară a Rad'Ote- 
levlziunii; 21.00 Radiojurnal; 21.10 
Drag mi-e cintecul și jocul; 21.30 
Studioul de poezie.- 21,50 Canțonetei 
22.00 O istorie a muzicii în capo» 
dopere comentată de George Bălan» 
23.07 Festival muzical International 
Salzburg I960; 24.00—1.00 Ritm ?! 
armonie.

18,30

17.30
17,35
18,05

Telex Tv. 
Lumea copiilor.
Mult e dulce șl frumoa
să. Emisiune de limba 
romfină.
Pentru școlari: Aplauze 
pentru colegii ndștrl. 
Telejurnalul de seară.19,00

19,20 Baschet feminin. Aspecto

de Ia Intllnlrea dintre e- 
chlpele Politehnica Bucu
rești — C. R. EH Ma
drid. (Cupa Campionilor 
europeni. Transmisiune da 
ta Sala sporturilor Flo- 
reasca).
Soliști de muzică 
Iară — clnfece de 
oară.
Tele-enclclopedia. 
Caterina Caselll și 
Solo la Festivalul 
Brașov.
Film serial: „Siinlul". 
Varlațlunl pe aceeași pe
liculă. Selecțlnnl din 1U- 
mele muzicale ale anului 
1888.

23,05 Telejurnalul de noapte. 
23,15 închiderea emisiunii.

popu- 
odlni-

Bobby
de la

Duminică 12 ianuarie
PETROȘANI - 7 Noiembrie i

Mariana, agent 0555 ; Republica : 
Veșnicul întîrziat ; PETRILA : Viva 
Maria ; LONEA - Minerul : Hiro-, 
șima dragostea mea ; ANINOA
SA : Un dolar găurit ; VULCAN i 
Columna, seria I și II ; PARO- 
ȘENI : Gioconda fără surîs : LU
PENI - Cultural : Samuraiul j 
Muncitoresc : Operațiunea Cros
sbow ; URICANI : Sînt ți eu nu
mai o femeie.
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Creșterea radioactivității 
păturilor de aer 

din Canada
OTTAWA 10 (Agerpres). — Sur

se guvernamentale de la Ottawa au 
anunțat că explozia nucleară sub
terană care a avut Joc luna trecută 
la poligonul pentru experienle din 
Nevada (S.U.A.) a făcut ca radio
activitatea păturilor de aer din Ca
nada să fie de 20 de ori mai mare 
decît cea obișnuită. în legătură cu 
aceasta s-a reamintit că Ministerul 
canadian al Afacerilor Externe a- 
verlizase din timp guvernul S.U.A. 
asupra unei asemenea eventualități.

El
ex-

—•—
Suedia

a recunoscut
Republica
Democrată

La Washington, purtătorul de cu
vînt al Departamentului de Stat a 
declarat că a îost ordonată efectua
rea unei anchete în legătură cu ști
rile, potrivit cărora in Canada sau 
înregistrat cădeți radioactive, pro
vocate do experiența nucleară sub
terană de la 8 decembrie.
& adăugat că in momentul
perienței fuseseră luate toate mă
surile de siguranță, dar a admis că 
o anumită cantitate de radioactivi
tate s-a degajat în atmosferă.

Ziarul „Washington Post" a rela
tat că nivelul radiațiilor din atmos
feră, măsurat de stațiile din apro
pierea orașelor canadiene Ottawa, 
Montreal și Toronto, a crescut cu 
10 pînă la 20 de ori fală de cifrele 
normale, pînă la 15 decembrie anul 
trecut. Potrivit agenției Reuter, dacă 
se dovedește că materii radioactive 
au trecut dincolo de frontierele Ca
nadei, aceasta ar putea constitui o 
violare a Tratatului de interzicere 
a experiențelor nucleare.

Sesiunea Consiliului 
de conducere 

al Programului O.N.U. 
pentru dezvoltare

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
La sediul Organizației Națiunilor 
Unite au Început Joi lucrările celei 
dc-a 7-a sesiuni a Consiliului de 
conducere al Programului O.N.U. 
pentru dezvoltare. în prima ședință, 
a Consiliului, în componența căruia 
intră reprezentanți din 37 de țăil 
membre ale. O.N.U., intre care șl 
România, au fost aleși președintele, 
în persoana ambasadorului Pakista
nului, Agha Shahi, trei vicepreșe
dinți și un raportor.

Reprezentantul României in Consi
liu, Constantin Ene, a fost ales vice
președinte împreună cu reprezentan
tul Finlandei, Jakko lloniemi, și re
prezentantul Braziliei, Antonio Pa
li iota, ca raportor a fost ales repre
zentantul Republicii Arabe Unite, 
Abdel Halim Badawi.

în cursul actualei sesiuni (Consi
liul se întrunește in sesiuni bianua
le) vor fi discutate și aprobate mal 
multe proiecte privind asistența teh
nică și investițiile în vederea dez
voltării.

cum

0 cuvintare a primului ministru, 
Fidel Castro

,tl

I

Vietnam
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 

Guvernul Suediei a hotărît să recu
noască Republica Democrată Viet
nam și să stabilească relații diplo
matice normale cu această țară. Un 
purtător de cuvînt oficial a făcut 
cunoscut că ministrul de externe 
suedez, Torsten Nilsson, a adresat 
ministrului de externe al R.D. Viet- 
tam, Nugyen Duy Trinh, o telegra
mă io care propune stabilirea rela- 

$1

Ministrul de externe al R. A. U. 
și-a încheiat vizita în Iugoslavia

10 (Agerpres). — 
vizita în 
afacerilor

Vineri
Iugoslavia a 

externe al

egiptean a 
președintele R.S.F.

se-

£
ta-1'

HAVANA 16 — Corespondeuinl 
Agerpres, V. Stamale, transmite i Cu 
prilejul Inaugurării noii policlinici 
din localitatea Valle del Peru (Pro
vincia Havana), primul ministru, 
Fidel Castro, a rostit o cuvintare in 
care s-a ocupat de diferite aspecte 
ale ocrotirii sănătății publice în Cu
ba. El a arătat că înainte de revo
luție situația in domeniul sănătății 
publice în Cuba era aceeași care 
astăzi există în țările subdezvoltate : 
lipsă de spitale, de medici, de per
sonal medical, In general, lipsă de 
fonduri pentru asistența medicală,

mortalitate infantila ridicată, boli so
ciale ele. In pr> z.ent, guvernul re
voluționar cheltuiește anual pentru 
sănătatea publică suma de 220 ml- 
lioane pesos, față de 25 milioane 
Înainte de 1959. In prezent, Cuba 
dispune de un număr de trei ori 
m i mare de cadre medicale, de un 
număr de paturi de spital de 8 ort 
mai marc decît înainte de revolu
ție. El a adăugat că în ultimii ani 
au (o*=l lichidate o serie de boli 
care secerau mii de vieți, ca de 
pildă poliomielita.

țiilor diplomatice între Suedia 
R.D. Vietnam.

Suedia este prima țară din 
ropa occidentală care recunoaște 
R.D. Vietnam. In ultimii trei ani au 
avut loc mai multe contacte diplo
matice oficioase între cele

Eu-

BELGRAD 
s-a încheiat 
ministrului 
R.A.U., Mahmud Riad.

Ministrul de externe 
fost primit de 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, căruia 
i-a înmînat un mesaj personal din 
partea președintelui R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser.

In comunicatul
Belgrad se arată

dat publicității la 
că în cursul con-

vorbirilor dintre Mahmud Riad și 
crelarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, Mișo 
Pavicevici, s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la situația interna
țională, în special la situația din 
Orientul Apropiat. Părțile au subli
niat necesitatea întăririi eforturilor 
în vederea rezolvării crizei din O- 
rientul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate, ceea ce ar 
contribui la îmbunătățirea situației 
internaționale.

experimental
MOSCOVA 10 (Agerpres).— 

Avionul sovietic supersonic 
de pasageri „TU-144“ a efec- 
tual vineri cu succes cel de-al 
doilea zbor experimental, anun
ță agenția TASS.

Noul avion sovietic poate 
dezvolta o viteză de 2 500 km 
pe oră, plafonul său de zbor 
este de 20000 metri, iar raza 
de zbor iară escală de 6 500 
km. El poate transporta 121 de 
pasageri, iar echipajul său va 
fi formal din doi piloți și un 
inginer de bord. Avionul are 
o formă puțin obișnuită : iuse- 
lajul se aseamănă cu un bot 
ascuțit, iar aripa este 
ghiulară,

triun- 
cu alungi re redusă. 

O soluție ingenioasă — mobi
litatea botului avionului — a- 
sigură o bună vizibilitate pen
tru echipaj. In timpul decolării 
și aterizării, bolul se lasă în 
jos, iar in timpul zborului se 
ridică, făclnd corp comun cu 
fuselajul.

Pilotul, care a experimental 
acest avion și prima și a doua 
oară, a declarat unui corespon
dent al agenției TASS că apa
ratul este considerabil mai 
ușor de manevrat deci! avioa
nele obișnuite, care nu ating 
viteze supersonice. Toate ca
racteristicile sale de zbor s-au 
dovedit a fi superioare celor 
calculate. Cred, a spus el, că 
acesl avion „nu va imbălrinf 
nici in anii 'S0.

Venezuela și Guyana 
sînt pe punctul 

de a rupe relațiile 
dinlomatice

CARACAS 10 (Agerpres). — Ve
nezuela și Guyana sînt pe punctul 
de a rupe relațiile diplomatice, rela
tează agenția United Press Interna
tional. Aceasta se datorește recentei 
rebeliuni care a avut loc in regiunea 
Rupununi din Guyana, regiune asu
pra căreia există o dispută între 
Guyana și Venezuela.

In cîteva note oficiale, Guyana a 
acuzat deschis Venezuela de a fi 
acordat ajutor rebelilor. Venezuela 
a respins aceste acuzații, dar a de
clarat că va continua să acorde azil 
refugiaților guyanezi.

Ziarul venezuelean „La Republi
ca" a publicat un editorial în care 
acuza guvernul guyanez de a fi mal
tratat pe cel care au participat la 
rebeliunea din regiunea Rupununi,

Lansarea stafiei interplanetare 
sovietice „Venus-6"

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Tn 
vederea unei explorări mai com
plete a planetei Venus și obținerii 
unui volum mai mare de informații 
științifice, la 10 ianuarie, ora 8,52, 
în Uniunea Sovietică a fost lansată 
stația interplanetară automată „Ve
nus-6". Noua stație urmează să efec
tueze cercetări științifice comune 
cu stația interplanetară automată 
„Venus-5", lansată la 5 ianuarie.

Noua stație automată va pătrunde 
lin în atmosfera planetei Venus, în 
partea ei nocturnă, ca și stația „Ve- 
nus-5'1. Zborul celor două stații in
terplanetare va permite determinarea 
parametrilor atmosferei în diferite 
regiuni ale „planetei enigmelor".

Greutatea noii stații automate este 
de 1 130 kg. Ea s-a plasat pe tra
iectoria de zbor antecalculată. Legă
tura prin radio și recepția informa
țiilor științifice se vor efectua pe 
frecventa de 920,763 megaherți. A- 
paratele de zbor ale stațiilor ,Ve- 
nus-5" și „Venus-6" funcționează 
normal.

La bordul lui „ Venus-6" se află 
placheta cu efigia lui V. I. Lenin și 
cu stema de stat a U.R.S.S.

La 10 ianuarie, ora 14,00, 
se află

■le Pămînl.
la planeta 
mai 1969.

, Venus- 
la iistanța de 5 600 km 
Ea urmează să ajungă 

Venus la mijlocul lunii

a flEDus jurăminîul
PRAGA 10 (Agerprșs). — La Hra- 

dul din Praga a avut loc ceremonia 
depunerii jurămintului de către pre
ședintele șl membrii guvernului Re
publicii Socialiste Cehe.

Stanislav Razi, președintele gu
vernului Republicii Socialiste Cehe, 
a subliniat în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej că guvernul său sprijină 
întrutotul concepția politică a Parti
dului Comunist din Cehoslovacia.

Ludvik Svoboda, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, a 
relevat importanța aplicării legii 
constituționale cu privire lâ federa
ția cehoslovacă.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
Cestmir Cisar, președintele Consi
liului Național Ceh, care a arătat că 
sarcina primordială a guvernuiui 
Republicii Socialiste Cehe este solu
ționarea problemelor arzătoare ale 
dezvoltării economice. Acest guvern, 
a spus el, își poate îndeplini cu suc
ces sarcinile numai în sțrînsă cola
borare cu guvernul Republicii So
cialiste Slovace și cu guvernul fe
deral al R.S.C

PRAGA. — Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. a| P.C. din Ce
hoslovacia, a primit dg^egația C.C. 
al P.C.U.S., tn frunte cu K. F. Katu- 
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S., trans
mite agenția C.T.K.

Delegația C.C. al P.C.U.S. a îost 
primită, de asemenea, și de preșe
dintele R.S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda.

la 10 ianuarie, delegația P.C.U.S. 
a părăsit Praga, plecînd spre patrie. 
Despre vizita delegației P.C.U.S. în 
R.S. Cehoslovacă a iost dat publi
cității un comunicat.

® LA PAZ. — Un avion în care 
se afla președintele bolivian Rene 
Barrientos, împreună cu alte 33 de 
persoane, a făcut o aterizare forțată 
în apropiere de capitala tării, La 
Paz. Unul din motoarele avionului 
a explodat, astfel că pilotul a fost 
nevoit să aterizeze pe un cîmp în 
apropierea unui sat.

• TOKIO. — Guvernul japonez a 
aprobat vineri proiectul care preve
de construirea a 34 de avioane su
personice cu reacție. „Phantom1', du
pă o licență americană. După cum 
relatează corespondentul agenției 
Associated Press, avioanele vor fl 
construite în cursul anului fiscal 
1969. Ele vor reprezenta prima parte 
a escadrilei de 104 avioane .Phan
tom", pe care guvernul japonez in
tenționează să o formeze pînă la sfîr- 
șltul anului fiscal 1977.

PROTEINE DIN IARBĂ Șl RU
MEGUȘ

SYDNEY. - Un grup de savanțl 
australieni au anunțat că în urma 
unor asidue cercetări au reușit să 
obțină proteine de înaltă calitate 
din iarbă și rumeguș. Profesorul 
G. H. Ropei, de la universitatea din 
New South Wales, a declarat că 
prin aplicarea acestui procedeu s-ar 
putea reduce lipsa de alimente In 
multe regiuni ale lumii, în special 
din Asia și Africa. După afirmațiile 
savanților australieni s-ar putea ex
trage 16 kg de pioteine din 45 kg 
de iarbă.

Mitul „familiei"
La Marlborough House s-a deschis 

la începutul acestei săptămîni una 
din cele mai însemnate conferințe a 
șefilor de state și prim-miniștrilor 
din țările membre ale Common- 
wealthului — Uniunea politică a u- 
nor state suverane care pînă la in
dependență fuseseră colonii sau se
micolonii ale Angliei. La actuala reu
niune, a 17-a după cel de-al doilea 
război mondial, iau parte 24 de șefi 
de state și guverne, iar patru țări 
— Pakistan, Nigeria, Ghana și Ke
nya — sînt reprezentate de membri 
ai guvernelor respective. Ultima con
ferință a prim-miniștrilor țărilor mem
bre ale comunității a avut loc iu 
septembrie 1966. De atunci nu a mai 
fost posibilă convocarea unei astfel 
de conferințe, datorită profundelor 
divergențe care s-au ivit între statele 
membre și Marea Britanie, in spe
cial datorită problemei rhodesiene. 
Actuala conferință și-a început lu
crările într-o atmosferă în care, du
pă cum se exprimau unii observa
tori, însuși viitorul acestei organiza
ții este pus sub semnul întrebării 
de unele țări membre, ca urmare a 
apariției unor profunde diferențieri 
a pozițiilor intr-o serie de probleme 
esențiale. Trei din chestiunile aflate 
în centrul conferinței domină dezba
terile : tergiversarea rezolvării pro
blemei rhodesiene, războiul civil din 
Nigeria și politica britanică în dome
niul Imigrării cetățenilor de culoare 
în Anglia. Ca și în 1966, o bună 
parte din țările participante. In spe
cial cele africane, au pus drept con
diție a participării lor la actualele 
dezbateri rediscutarea dosarului rho- 
desian. Aceste păreri au fost expri
mate In mod deschis, în special de 
reprezentanții Zombie Tanzaniei și 
Ugandei, oare consideră prea conci
liantă și tolerantă poziția g"veinu
lul britanic față de regimul rasist 
de la Salisbury șl chiar o încălcare 
a promisiunii făcute ia reuniunea 
din septembrie 1966 cînd Marea Bri
tanie s-a angajat să nu accepte in
dependența Rhodesiei înainte de a fl 
garantat principiul majorității popu-

»

începe sa se uzeze
de culoare din această țară, 
a sosit în capitala britanică.

15- 
io-

la ți ei 
Cînd 
președintele Zambiei, Kaunda, a 
sat să se Înțeleagă că actualei îi 
lilniri i se acordă ultima șansă de 
a face din Commonwealth o orga
nizație eficace. Această declarație, 
ca de altfel și luările de poziție ale 
liderilor celorlalte două țări — Tan
zania și Uganda —, par să sugereze 
că, dacă în problema Rhodesiel 
se va ajunge la un punct de

nu
ve-

»»

$ havana — In Cuba 
'a avut loc Inaugurarea inslitu 
tului de fizică nucleară al 
Academiei de științe a Repu
blicii, prima Instituție de acest 
lei din Cuba.

La inaugurare au lost pre 
zențl 
Castro 
partid
oameni de știința și oaspeți 
străini,- membri ai corpului 
diplomatic acreditat! la fiava- 
na, printre care Vasile Mușai 
ambasadorul României.

SUCCESE ALE ClNTAREȚILOR 
ROMANI LA FESTIVALUL 

MUZICII ITALIFNE

primul 
și alțl 
și de

ministru Fidel 
conducători de 
stat, numeroși

CIUDAD DE PANAMA - Cinci
membri civili ai juntei din Panama 
au demisionat, protestînd împotriva 
faptului că grupul militar al juntei 
uzurpă funcțiunile grupului civil și 
ia hotărîrl In domeniile economic și 
al drepturilor civile, fără a se con
sulta cu Consiliul cabinetului, anun
ță agenția Associated Press.

VARȘOVIA. — La Wroclaw, In 
R. P. Polona, se desfășoară Festiva
lul muzicii Italiene. Ctntăreții ro
mâni — Lucia Stănescu de la Opera 
din Cluj care a apărut 
Butterfly" de Puccini 
Herlea in ..Trubadurul" 
letto" de Verdl — s-au

scena

critio 
după 

extra-

cunoscut 
declarat 

„a cîntat 
un bariton deo-

în „Madam 
șl Nicola® 
șl „Rlgo- 

bucurat da
succes șl au fost aplaudați la 
deschisă.

W. Dzleduszycki, 
muzical polonez, a 
spectacol că Herlea 
ordinar. Herlea este
sebil, care cintă excelent, un bari
ton tipic „verdlan", cu un volum bo
gat, un timbru cald șl emoționant 
Posedă o tehnică a bel canto-ului cum 
rar se Intîlnește astăzi, cîntă ușor, 
țâră efort”. El a apreciat, de ase
menea, jocul de scenă al acestuia 
șl a subliniat că Herlea reușește să 
se transpună în personajul pe car® 
îl Interpretează.

• MOSCOVA. — La Moscova a avut loc o întîlnire a 
delegației P.C. din Germania, condjisă de Max Reimann, prim- 
secretar al CC. al Partidului cu o delegație a P.C.U.S. în 
frunte cu M. Suslov., membru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului.

Reprezentanții celor două partide au iacul un schimb do 
păreri asupra unor probleme ale situației internaționale, asu
pra problemelor actuale ale mișcării comuniste mondiale. Aui 
fost discutate, de asemenea, probleme ale ’ 
Untie a relațiilor dintre cele două partide.

★
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Delegația 

nla a sosit joi la Varșovia, la Invitația C.C.

ele vor părăsi con-acceptabil, 
ferința.

In numeroase 
dar, sentimentul 
sele Angliei nu 
lor, după cum dușmanii Angliei nu 
sînt și dușmanii lor, și că în noua 
configurație mondială strlnsa asocie
re cu Marea Britanie reprezintă mai 
degrabă un dezavantaj 
jutor.

Situația din Nigeria 
clusă oficial pe ordinea __ __ ...
mare a opoziției delegației nigerie- 
ne, care a amenințat că va părăsi 
conferința dacă va fi luată în dezba
tere această problemă. Dar problema 
va fi abordată in afara conferinței 
propriu-zise. Guvernul britanic speră 
să ralieze principalele grupuri de 
țări din Commonwealth unui plan 
de creare a unei misiuni de pace. 
Observatorii din Londra nu exclud 
posibilitatea ca, sub presiunilo pre
mierului Wilson, reprezentanții gu
vernului federal de la Lagos să ac
cepte să se înlilnească cu președin
tele Zambiei, Kaunda, și cu preșe
dintele Tanzaniei, Nyerere, două din

țări a apărut, 
puternic că lntere- 
sînt și interesele

așa-

decît un a-

nu este În
de zl, ca ur-

țările africane membre 'al& Common- 
wealthului care au recunoscut Biafra.

Cea de-a treia problemă controver
sată. politica britanică privind imi
grarea cetățenilor de culoare in An
glia. va fi discutată pe larg de un 
subcomitet al conferinței, care
prezenta într-o ședință plenară ra
portul său.

Dincolo de problemele spinoase a- 
mintile, delegații întruniți la Lon
dra i.rtnează să dea un răspuns dacă 
preconizează menținerea "în esență" 
a actualei structuri a Commonwealth- 
ului. Aceasta presupune căutarea de 
soluții pentru inegalitatea dezvoltării 
economice, problemele financiare, co
operarea în domeniul tehnicii, educa
ției și sănătății. ?

Va reuși oare afetuala. conferință 
-ă nienlină în picioare^ pe mai de
parte ..legăturile de ordin emoțional 
șl economic intre țările; membre?'1. 
Evenimentele din ultimii' ani arată 
că forțele centrifuge din Common
wealth se dovedesc a fl, xașa cum re
cunoștea ziaristul englez Stewen 
Hugh Johns. în reylsta .Le Monde 
Diplomatique", mai .active- șl mai e- 
ficiente decît forțele centripede. Io. 
decurs de un deceniu, unicul docu
ment tn problemele Internaționale In 
legătură cu care s-a formulat un 
punct de vedere comun, a fost rezo
luția referitoare la dezarmare, adop
tată la conferința .din 1961 Praotic, 
toate conferințele ,anualc ale Com- 
monwealthului din ultimii zece ani 
au demonstrat co|jtrad|pfiile dintre 
linia politică a membrilor cu tendin
țe neuiraliste — uhele țări din Asia 
șl Africa — si politică promovată de 
Anglia împreună cu unele din vechile 
el domliiioane „albe" .— Australia șl 
Noua Zeelandă — care înclină mal 
mull spre S.U. A |

Mitul familiei" incefee ‘Să se u- 
zeze, ceea ce a determinat pe un 
ziarist să compare întrunirea de la 
Malborough House cu o reuniune a 
unor veri care au venit1 din condes- 
cenț.’i in vizitii l.n o mătușă în 
virstâ. a

P.C. din Germa- 
al P.M.U.P. ’

dezvoltăril con-

va

Arhitectul cu renume 
dial, vestgermanul H. P. Dol
linger construiește la New 
York un bloc de 54 m înălțime 
cu 246 apartamente șl la fie
care etaj cile o grădină de 
60X100 mp.

IN FOTO: Macheta blocului.

UN PROCES UNIC
a-
se

N, BADEA

ZORICH. — Un proces unic In 
oalele judiciare elvețiene în care 
amestecă vrăjitoria, fanatismul re
ligios și cruzimea, s-a deschis joi 
în fața curții cu jurați din ZOrich. 
In boxa acuzaților se află șase (per
soane implicate în moartea unei ti
nere de 17 ani, Barnadette Hasler.

Prima ședință a fost consacrată 
audierii principalilor acuzați: călu
gărul catolic excomunicat Josef 
Stocker, și complicea sa, Marla Mag
dalena Kohler, doi fanatici religioși 
care locuiau tn Ringwlll-Hinwill, în 
apropiere de ZOrich. Acestora le-a 
fost adusă spre a fi primită ca mem
bră a sectei pallotlnilor lînăra Bar
nadette. Inlrncît ea „nu a corespuns 
din punct de vedere moral exigen
țelor sectei", a fost supusă unor 
groaznice torturi In urma cărora tî- 
năra a încetat din viață.

@ WASHINGTON, 
anunțat desemnarea celor trei astro- 
nauțl selecționați pentru zborul na
vei spațiale „Apollo-U" spre Lună. 
Ei sînt Neil A. Armstrong, funcțio
nar civil al N.A.S.A., care va fi co
mandant al navei. Michael Collins. 
It. colonel în forțele aeriene, care 
va pilota nava, șl Edwin E. Aldrin, 
colonel în forțele aeriene, numit pi
lot al modulului lunar care urmează 
să aselenizeze. Toii trei au vîrsta 
de 38 de ani. Purtătorul de cuvînt 
al N.A.S.A. a declarat că data lan
sării navei „Apollo-ll" nu a (ost 
încă stabilită, dar aceasta va avea 
loc probabil tn vara sau toamna a- 
cestui an.

© HOUSTON. Cosmonautul
Frank Borman, comandantul echipa
jului navei spațiale americane 
pollo-8”, care la sîîrșitul anului 
cut a efectuat istoricul zbor în 
nil Lunii, a îost numit director 
junei al operațiunilor de zbor cu e- 
chlpaj de la centrul spațial din 
Houston (Texas).

„A- 
tre- 
Ju- 
ad-
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LOS ANGELES. — $e- 
de joi a procesului In- 
lui Slrhan Blshara Slr- 

han, acuzai de asasinarea fos
tului senator Robert Kennedy, 
a fost foarte scurtă — numai 
S minute. Avocații apărării 
contestă pe candldațli juriului, 
aiirmind că acesta nu cuprin
de reprezentanți ai anumitor 
profesii, cum ar fi medici, 
profesori etc. Ini lucit cererea 
apărării a fost reținută de lu- 
decătorul Herbert Walker, ca
re conduce procesul, viitoarea 
ședință a fost stabilită pentru 
luni.

• NEW YORK. — Dicuma- 
rlna, obținută din măcriș, des
coperită acum zece ani șt care 
de atunci a devenit un medi
cament important în tratamen
tul secundar al 
este folosită acum de medicii 
americani și la 
senilității. Dr. A. C. Walsh, de 
la Universitatea Pittsburgh, a 
administrat această substanță 
oamenilor bătrinl care și-au 
pierdut o parle din forțele lor 
spirituale. Dr. Walsh afirmă 
că a reușit să obțină amelio
rări la mulți din paciențli săi: 
femei și bărbajl în vîrstă ca
re nu mai erau in stare să se 
îngrijească singuri au devenit 
după tratament mai puțin de
pendent! de persoanele apro
piate.

intarctului,

combaterea
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