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Chemarea la întrecere 
lansată de Consiliul popular 

al orașului Lupeni

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

în Republica Turcia
PLECAREA LA IZMIR

ISTANBUL 28. — Trimisul special 
Agerpres, Ion Bade-a, transmite i Vi
neri dimineața președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceausescu, și soția, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, a 
părăsit orașul Istanbul, plecînd spre 
Izmir, penultima etapă a actualei vi
ate oficiale în Turcia. Oaspeții sini 
Însoțiți de Ihsan Sabri Caglayangil. 
ministrul de externe al Turciei.

Pe aeroportul Yeșilkoy, președin
tele Nicolae Ceaușescu cu solia au 
fost salutați de Vefat Poyraz. gu
vernatorul vilayetului Istanbul, de 
primarul orașului Istanbul, consilieri 
municipali, generali, personalități ale 
vieții politice, economice și cultu
rale locale.

Erau, de asemenea, prezenti, llie 
Tudor. consulul general al României 
la Istanbul, șeii ai consulatelor străi
ne acreditați la Istanbul, ziariști ro
mâni și turci. O gardă militară a 
prezentat onorul.

Timpul petrecut in frumosul oraș 
de pe malurile Bosforului a prilejuit 
Întâlniri cordiale cu populația, care 
și-a exprimat sentimentele priete
niei cu poporul român, discuții rod
nice cu personalități politice din 
vilayetul Istanbul, vizitarea unor 
vestite monumente ale istoriei și 
culturii de pe aceste meleaguri.

Lvindu-și rămas bun de la gazde, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
soția. împreună cu persoanele ofi
ciale române și turce care îl înso
țesc. se urcă în avionul care așteaptă 
pe pistă, gata de decolare. După 

onoare și apoi ia loc într-un automo
bil escortat de motocic'liști. în 
drum spre reședința oaspeților 
români, convoiul de mașini străbate 
una dintre cele mai frumoase și fer
tile regiuni ale Turciei.

Izmirul — al treilea oraș turcesc 
ca mărime — localitate căreia do
cumentele îi consemnează existenta 
încă din mileniul III î.e.n. — este 
așezat pe coastele golfului cu același 
nume. Cunoscut îndeosebi ca un ma
re centru comercial, (la tîrgul Inter
national oare se organizează aici Ro
mânia participă în fiecare an), Izmi
rul este în același timp și un impor
tant port al Turciei, al doilea ca 
mărime după Istanbul. In ultimii ani, 
orașul a înregistrat succese remar
cabile în domeniul dezvoltării eco
nomice.

După un sciut popas la Izmir, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu soția, și persoanele oficiale 
române, insolit de ministrul de ex
terne al Tuiciei, Ihsan Sabri Cag
layangil, și oficialități ale vilayetu
lui Izmir, a plecat să viziteze ves
tigiile celebrei cetăți antice de la 
Efes, la 77 km depărtare de orașul 
Izmir.

Convoiul oficial străbate piloreș- 
tile străzi ale Izmirului, apoi Bu
levardul Națiunilor Unite, care ur
că în frumoase serpentine pînă în 
vîrful colinei Eșrefpașa. De aici se 
deschide o frumoasă panoramă . a 
orașului. La cîțiva kilometri dinco
lo de oraș, trecem pe lingă cele trei 
apeducte romane de la Kîzîl Cullu, 
apoi străbatem sate, traversăm o 

giile magnificului Templu al Arte- 
misei — una dintre cele șapte mi
nuni ale lumii antice — creație a 
numeroase generalii șl care a jucat 
un rol foarte important în viata eco
nomică, socială și religioasă a Efe- 
sului. După descrierea Iul Pliniu cel 
Tînăr, acest templu construit în stil 
ionic, era încadrat de 127 de coloa
ne monumentale, partial sculptate.

Pe pantele colinei Pion, oaspeții 
vizitează ruinele Gimnaziului Vedius, 
ale Stadionului Efes, ale Termelor 
lui Port și ale teatrului antic pen
tru 25 000 de persoane. în acest pei
saj evocator al unei vechi civiliza
ții are loc în fiecare an un tradițio
nal festival artistic de folclor.

Primarul din Selcuk, Mustafa Galiit 
Tanman, adresîndu-se președintelui 
Nicolae Ceaușescu a exprimat do
rința organiza toi ilor Festivalului ca 
soli ai artei populare românești să 
participe la această sărbătoare și la 
concursul care se va desfășura anul 
acesta între I și 7 mai în marele 
amfiteatru al bătrînului Efes. Cîști- 
găterilor concursului li se va oferi 
o statuetă de aur a zeiței Diana.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primii cu satisfacție această invita
ție și și-a exprimat speranța că re
prezentanții folclorului românesc vor 
fi concurenți redutabili în cadrul a- 
cestui festival.

Vizita continuă. Străbătind „Stra
da de marmură", altădată străjuită 
de numeroase monumente, oaspeții 
trec pe lîngă biblioteca lui Celsius, 
monumentală construcție din seco
lul al II-lea e.n., împodobită odi
nioară cu minunate statui ale înțe
lepciunii, Fericirii, Științei și Vir
tuții ce au rămas peste veacuri în 
memoria omenirii ca simboluri ale 
năzuinței perpetue a omului spre 
progres, civilizație și pace.

„Carnavalul 
Parîngului"

Asta seara, la Casa de 
cultura a sindicatelor din 
Petroșani - „Carnavalul Pa
rîngului",

Carnavalul va avea inclus 
în program, în afara recitalu
rilor Anca Agemolu, Gioni Di- 
mitriu, a momentelor vesele 
cu Horia Șerbănescu, cîteva 
interesante concursuri : „Cea 
mai frumoasă dansatoare", 
„Cel mai puțin frumos dan
sator", „Dansul scaunelor", 
„Dansul lămîilor". Vor susți
ne acompaniamentul cîntă- 
reților bucureșteni (și pe cel 
al soliștilor vocali Lucia Su
san, Ion Covaci, Ovidiu Cos- 
ma ș.a.) valoroasele forma
ții locale de muzică ușoară 
„Color" și „Atlas".

Balul primăverii
Ținind seama de dorin

ța tinerilor de a se distra, 
organizațiile U.T.G. din între
prinderile din Lupeni, organi
zează cu regularitate seri dis
tractive la siîrșit de săptămînă.

fn această sîmbătă, organi
zatorii sînt tinerii de la Co
operativa „Deservirea". In 
programul „Balului primăve
rii" ce va avea loc la restau
rantul „Cina" din localitate: 
jocuri distractive, un concurs 
de soliști de muzică ușoarâ, 
precum și o paradă a modei.

Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare 
în întreprinderile de Industrie locală

O dată cu zilele ti
mide ale acestei primă
veri, în toată Valea 
Jiului a început o vas
tă campanie de înfru

musețare a orașelor. 
Numeroasele propuneri 
care s-au ridicat la a- 
dunările cu deputății 
au scos în evidență do

Depulatii orașului Lupeni întruniți 
în sesiunea de constituire a Consi
liului popular și alegerea organelor 
executive, au ascultat informarea pre
zentată cu privire la măsurile luate 
pe linia gospodăririi și a înfrumuse
țării localității, și au hotărî! ca în 
cinstea aniversării a 40 de ani de 
la eroicele lupte ale minerilor din 
Lupeni, a celei de a 25-a aniversări 
a eliberării patriei și pentru întim- 
pinarea celui de-al X-lea Congres

In peisajul satului Lunca Jiu iși 
face prezenta o linie electrică nouă.

0 măscră ce duce la ridicarea 
standardului de viată, la mobilizarea

9 cel mai îngrijit oraș din punct de vedere al curățeniei 
generale ;

O numărul cel mai mare al arborilor, arbuștilor și florilor or
namentale plantate ;

© amenajarea unui număr cît mai mare de baze sportive 
și terenuri de pe lingă școli ;

• cele mai frumoase locuri de agrement și zone verzi noi 
create ;

© realizările valorice prin acțiuni patriotice pe cap de locui
tor ;

© cele mai mari economii realizate la lucrările finanțate ;
© realizarea integrală a lucrărilor de sistematizare pe verti

cală în noile cartiere ;
© realizarea integrală a obiectivelor stabilite a se executa 

prin contribuție voluntară în bani și muncă ;
© orașul în care s-au rezolvat cele mai multe propuneri ale 

alegătorilor ;
© cele mai frumoase unități comerciale, spații bine gospo

dărite și cu deservire exemplară ;
© cele mai frumoase și mai îngrijite blocuri și scări.

Consiliul popular al orașului Lu
peni, exprimând dorința locuitorilor, 
îșl propune să îndeplinească urmă
toarele sarcini :

— predarea în termen a obiecti
velor prevăzute în acest an, respec
tiv a celor 236 de apartamente, școlii 
cu 8 săli de clasă, silozului de le
gume și fructe precum șl a lucrări
lor tehnico-edilitare aferente;

— realizarea planului fizic de in- 

rința unanimă a cetă
țenilor de a-șl înfru
museța localitatea, de 
a-1 da un aspect mai 
plăcut șl civilizat.

al P.G.R. să cheme la Întrecere toa
te consiliile populare din municipiul 
Petroșani pentru cel mai frumos, mal 
îngrijit șl mal bine gospodărit oraș. 
O marc parte din acțiunile care se 
vor întreprinde vor fi realizate prin 
munca patriotică a cetățenilor în frun
tea cărora se vor afla deputății. 
Conferirea titlului de „Col mai fru
mos, cel mai bine gospodărit oraș" 
Se va face în funcție de străduințele 
pentru îndeplinirea următoarelor cri
terii : 

zinte cel puțin 110 lei economii pe 
cap de locuitor;

— valoarea economiilor realizate 
prin acțiuni patriotice la lucrările 
finanțate de la buget să reprezinte 
15 la sulă din totalul fondurilor a- 
locate pentru lucrările gospodărești 
și de înfrumusețare, valori ce vor fi 
întrebuințate pentru finanțarea unor 
lucrări suplimentare;

— amenajarea unui loc de agre-
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▼

și tineretul
Ani de-a rindul. spectacolele for- 

maliiloT artistice de amatori au con- 
Miluil baza educației muzicale a 
Hnerc-lului. Rezultate ale asocierii 
fcrtelOT artistice pline de prospețime, 
e ftuzkasie, tinerești, cu experiența 
pasionațilCT instruclori. spectaco
lele fwmatiiloT de amatori, concur- 
»iirile acestora — de la cele locale 
pină la cele pe plan republican — 
angajau și o participare nemijlocită, 
stimulatoare, pentru interesul mani
festai. a publicului. Astfel, educarea 
masei largi de tineri era îndeplinită 
prin însăși faptul că, atît ca specta
tori csit și ca interpreți, aceștia 
urmăreau fiecare spectacol, fiecare 
manifestare. Astăz,i însă, trebuie să 
^>unem că de la mișcarea artistică 
de amatori pretențiile sînt infinit mal 
mari. Pe de o parte, publicul așteaptă 
<k la spectacolele acestora, o calitate 
•ît de cît apropiată de cea a con
certelor profesioniștilor, nu mai ad- 
mrie să fie servit cu minispeclacole 
insuficient pregătite. Pe de altă parte, 
participarea tineretului la diferite 
formații muzicale nu mai este nici 
♦s atît de numeroasă. Care sînt ade
văratele motive ale ajungerii la 
această situație ? Care s-au depus 
suficiente eforturi pentru ca acești 
■neri să fie atrași înspre activități 
folositoare, in urma cărora să se îm
bogățească sufletește, să devină mai 
receptivi la posibilitățile frumosului 
care înnobilează viața ? Pentru că, 
despre timpul liber pe care l-ar avea 
toeretul la dispoziție nu mai este 
necesar să discutăm. Doar el, o 
parte a acestui tineret, este văzut 
Bflnic. plnă la ore tîrzii, în localuri 
wi cafenele, sau pur și simplu „măsu- 

străzile aiurea! Poale greșim, 
vorbind despre acești tineri, și tre
buie să adăugăm că mai pot fi vă- 
•uți. rar ce-i drept, și pe la Casa de 
rolture sau la cluburi, la diferite 
spectacole. Dar șl atunci, ce fac 7 
Ascultă în liniște, civilizat ? Nu — 
fluieră ca-n codru, atunci cînd le 
place un „punct" al spectacolului, 
sau bat din palme cînd ceva... le 
taidisplace. Au oferit Casa de cultură, 
căminele culturale, cluburile slndi-

cetelor acestor tineri mijloacele 
destindere necesare, cerute, s-a 
cercat Integrarea acestor tineri 
marea masă a celor ce doresc să-șl 
ridice nivelul cultural, s-a încercat 
îndrumarea lor înspre biblioteci.

S-i

de 
!n-
In

acțiuni cultural-educative de 
pentru a 11 se forma o educație să
nătoasă, atît din punct de vedere 
moral cit și estetic ? Ori rit am în
cerca să ne acoperim lipsurile ou o 
„pătură" a justificărilor („s-a făcut, 
dar să vedeți, tinerii nu vor să vină"!) 
mult prea scurtă, adevărul rămine 
descoperit și el arată că factorii 
răspunzători cu educația muzicală a 
tineretului, de foarte multe ori n-au 
simțit „bătăile inimii" acestui tine
ret, au organizat acțiuni sau specta
cole nepotrivite în contratimp. Tir- 
ziu, de exemplu, și-au dat seama 
conducerile unor lăoașe sau așeză
minte culturale că, în ultimii ani, 
muzica ușoară se bucură de o lar
gă aderență la public, înființînd for
mații ritmice din așa-zisul gen „beat" 
într-un moment cînd, ored, nu prea 
mai sini „la modă", altfel spus „nu 
se mai poartă". Tarafurile, de aseme
nea, incluzind în repertoriile lor pTea 
multe bucăți „din 
regiuni ale țării, au 
tineretul de atît de 
populară a -acestor 
dorene, l-a determinat pe tineri să 
uite de iubirea datinilor de aid, să 
cunoască cum se cîntă și se joacă 
în Oaș, Maramureș sau Oltenia, dai 
să nu „guste" splendorile melodiilor 
și învîrtitelor momîrlănești.

Ar mai trebui amintită însă și e 
altă cauză a... Insucceselor în pro-

afară", din site 
îndepărtat parcă 
frumoasa muzică 
meleaguri hune-

Tent
corni de educare muzicală a WnertloT. 
Rsle voîba de Inconsecvența în acți
uni. Cu doi ani în urmă, Filarmonica 
buoirreșteanii trimitea lunar la Pe
troșani reprezentanți de vază ai mu- 
tloii culte. S-a renunțat. De ce ?

Acum un an, Opera din Timișoara 
deschisese o stagiune permanentă la 
Petroșani. Și ce mult contribuiau 
spectacolele acestui numeros șl va
loros colectiv artistic la educarea 
publicului nostru! S-a renunțat și 
la această Inițiativă. Mal precis — se 
pare că — oaspeții noștri de flecare 
lună au renunțat, dintr-un motiv care, 
cred, dăunează mult vieții cultural- 
artistice a Văii Jiului — lipsa unui 
hotel corespunzător .(I)

Initiative, deci, se mal găsesc. În
cercări se fac. Rezultate (minore) 
se obțin. Obligațiile noastre, ale 
color ce ne străduim să contribuim 
la educarea oulturală a
tineri, sint mari. Pentru că publicul 
așteaptă repertorii alese, „bucăți" de 
calitate, interpretări sigure, Interpret! 
valoroși, ținută scenică impecabilă, 

le

De vorbă cu

ANCA AGEMOLU
Deși, pentru 

publici- 
lansare, 

vrea să 
publlcl-

maselor de

seriozitate. Să ne străduim să 
satisfacem aceste cerințe.

Dar, toți să ne străduim 1

Prof. Traian TĂMÂȘAN 
directorul Scolii de muzică 

și arte plastice

SIMNL
Ca un semn mare,

de întrebare,

între veșnic oicl 

șl veșnic acolo, 

am adunat toate drumurile

pămîntului și cerului 
într-un snop de spice. 
Șl le-am lăsat să rodească.

— Vă lndisplace publicitatea, dom
nișoară 7

— Nil, dimpotrivă !
menținerea unul „nume", 
felea nu este totul, ca la 
totuși e necesară. Eu n-aș 
ies Dfcicfnd din „vizonii" 
tițlf.

— Iubiți publicul 7
— Chiar foarte mult...
— întotdeauna 7
— II Iubesc atunci cînd mă înțe

lege. Pentru că aceasta înseamnă că 
eu l-am făcut să mă Înțeleagă. Și-1 
mai iubesc pentru efl el, marele 
public, e singurul în stare să... ridice 
șl să coboare un artist.

— Ii faceți, probabil, și concesii 7
— Clteodată...
— Sînl necesare !
— Poate da, poate nu. In orice 

oaz, nu în defavoarea calității.
— Ce este de importanță primară 

în muzică: talentul sau munca 7
— Nici una, nici alta... singure. 

Amîndouă îmbinate. Muncă fără ta
lent — rezultate minore. Talent fără 
muncă — Ia fel. Sînl, cred, două 
prietene bune, care despărțite, mor.

— Oîntecul este, la dumneavoas
tră, o pasiune veche, visată ?

— Cînd eram mică mă produceam 
ca „actriță". Improvizam scene, reci
tam, cintam și mă...
singură. Nu știu dacă m-am 
să mă fac cîptăreață, oricum 
m-a frapat dintotdeauna.

— Șl muzica... 7
— O ador în întregime, în 

fate (firesc, Anca Agemolu e
soară de muzică la un Hceu din 
București — n.a.). Dar cum prin 
excelență sint o sentimentală, o lirică, 
Îmi plac mai mult cîntecele calde, 
străbătute de fiori puternici, cîntecele 
care spun ceva și prin care șl eu 
pot să spun ceva.

— Aveți cumvg și preferințe lite
rare 7

— De același gen. Poeziile. Frevert, 
Mtnulescu...

— Cînd ați debutat ca Interprets...?
— In 1800.
— Cu ce 7
— Cu „Serenada tinereții" 

George Grlgorlu, Intr-o emisiune 
televiziune.

— Prima imprimare la radio 7
— Aceeași melodie...
— Aveți și un cîntec mai... 

•uflet î
— Multe. N-aș putea spune că 

unul îmi place.
— OtalMeî
— „Aici" de Edmond Deda, „E

Inceptnd sd scriu a 
treia cronică săplăml- 
nală ml-am amintit, 
dlnlr-o dată, că un pri
eten îmi zicea, clndva, 
precum că, copil fiind, 
fi plăcea să-șl mănince... 
acuarelele. Ce gust vor 
fi avlnd, nu știu I Nici 
el nu mai știe. Le di
lua cu puțină apă — 
șl-i plăceau grozav. 
Acum, mă glndesc — 
dacă amicului meu nu-l ___ ,_______ _  .
Indisplăcea acel indi- ferim. In special, 
gerabll amestec, Iar, In înaltele „prelungitoare" 
pictură, lenta asllel adăugate la puternicul

obținută atrage ochiul 
privitorului, de ce să 
mă mai mir că, pentru 
a „ulmi" publicul, 1n 
multe spectacole, ală
turi de condensata ca
litate fșl află locul șl 
„zeama lungă". E acea 
„apă de ploaie" intro
dusă anume pentru a 
alungi volt un program. 
Juslillcală, Intr-un fel, 
doar pentru că „așa 
vrea publicul". Ne re- 

■ ’ la

..grafit" din care a lost 
construit spectacolul 
„Cnlor"-ulul. Neîndo
ios, recitalul Ancăl 
Agemolu a plăcut in 
totalitate — Jos pălărial 
Hor la Șerbănescu e un 
umorist de clasă, Gioni 
Dlmitriu știe să-și apro
pie publicul fntr-un mod 
original. Iar „Color"-ul 
cu un 
reînnoit, s-a 
pe sine, 
necesari 
vocali fn plus ? Poale, 
spre a ne oferi pri
lejuri de... compara
ții. Dar nu le facem. 
Ar II prea de tot I 
Oricum, așteptam un 
„tot" și am văzul fi
rimituri, mai mon sau 
mai mici I

La Cfmpu Iul Neag. 
cu prilejul trecerii In 
revistă a folclorului 
cules de pe la așeză - 
mialele de cultură - 
la fel. Hai să urcăm 
pe scenă pe 
Plnă clnd — 
Ne va vizita, 
ctteva 
Rollon. .
„The Baloons" din in
sulara Iară a Alblonu 
lui. Sini curioși Afli.

repertoriu 
Întrecut 

Erau insă 
cinci soliști

zile, 
Cu

oricine I 
nu știu, 

peste. 
Tony 

formația

CRONICAR

Atunci au răsărit

piatra-ziuă șl piatra-noapte,

platra-viață și piatra-moarte, 

piatra-fericire, 

piatra-despărțire,

prezentam 
gîndlt 
scena

totall-
profe-

piatra somn

șl piatra-depărtare.

Două pietre

în suspinele

piatra iubirii

se vaită încă

serii

șl piatra uitării.

St. Vintilescu

de 
de

de

doar

prea

frumos I" de Temistocle Popa, „Nu 
mă-ntreba" de Radu Șerban, „Spu
ne-mi de ce nu mi-ai scris" de Radu 
Proșteanu, cu care am „luat" și un 
concurs al Radiodifuziunii de melodii 
românești, „Dacă spui că mă iubești', 
de Camelia Dăscălescu...

— Deci, după cum se vede, n-arvețl 
e preferință nici fn ce plivește com
pozitorul ?

— Nu. Am cîntat mai mult piese 
de Camelia Dăscălescu. Fiind singura 
compozitoare, îmi place mull. In 
aceeași măsură însă șl Radu Șerban, 
V, Veselovschl...

— „Modele" străine 7
— Nu modele I Să le zicem tot 

preferințe: Nat King Cole, Caterina 
Valente. La Brașov, anul acesta, 
mi-au plăcut Cliff Richard, Tereza șl 
Juliette Greco. Șl, notați-I lotuși și 
pe... Tom Jones, adoratul tuturor.

— Pentru că veni vorba de Brașov, 
Edmond Deda în „Parada muzicii 
ușoare românești" spune că, la prima 
ediție a „Cerbului de aur", ați cîntat 
piese care nu v-au avantajat, nu v-au 
pus în valoare însușirile artistice. E 
o souzH sau... 7

— Așa a fost. E purul adevăr. M-am 
pripit în alegerea melodiilor. Și nici 
n-am fost sfătuită. Mi s-a spus să 
olnt ce vreau, ce-mi place, ce mă 
rprlnde" mal mult.

— Anul 1968, avlnd în vedere... 
Brașovul, a fost pentru dumneavoa
stră un an descurajator ?

— Nu. Brașovul a fost o experien
ță tristă, din mai multe motive. O 
perioadă am fost necăjită, apoi... Am 
prins puteri, am început să-mi înze
cesc eforturile, insuccesul m-a ambi
ționat, m-a stimulat, totuși.

— Instrumentiștilor „Golorului" 
nostru aveți ceva să le recomandați 7

— Sînt buni. Sînt chiar foarte buni I 
Mă simt așa de sigură cu el. Cînt 
fărfl să mă gîndesc că am în spate 
niște amatori, Ia Început de drum. 
Le doresc consacrarea, prin mult 
studiu șl muncă, prin muncă Încor
dată.

— Publicul pebroșănean... 7
nespus de cald. Șl foarte 
iubește frumosul.
vfi-toTul muzicii Fîtmlce

— E cald, 
primitor. Șl

— Gare-1 
„beat" 7

— Cine poale ști I Apar mereu 
noi formații de acest gen, toate bune, 
care-o mențin. Totuși, dacă trebuie 
să fiu prezicătoare, cred că nu va 
mal dura mult, îșl va stinge viața. 
Oamenii mai vor să afle, din muzica 
ușoară, șl... sentimente !

Convorbire notată de

V. TEODORESCU

Tiberiu Karpatian

11 spunea Ea. Tu

și deodată li râs-

umbra pietrei cub

aminte din cartea de

s-a trezit cu un glnd 
s-a zvlrcolit In pat 
In vis I s-a părut să

poală 
trecea 
de el, 
pielrl-

neagră
Iedera
Radu Selejan

De prea Întuneric, nu se vedeau declt vorbele 
care alunecau In noapte de la unul căire celă
lalt.

— Vreau să fiu iedera ta, 
să fii stejarul, iar eu iedera.

El o asculta dus pe glnduri 
punse.

— Șarpele a fost zdrobit de 
care adormise. Poți 11 trestie, ori pasăre, rază 
de soare. Poți li ochi de noapte, bob de rouă. 
Iederă Insă... Șarpele s-a uscat de mult. Tu aț

ăzul Iederă ? Iederă neagră. Al văzut Iederă 
neagră ? Poți fi pasăre. Mal bine. Dacă vrei, să 
zicem că eu sînt noaptea și tu ești dimineața. 
Sau că eu sint pădurea far tu murmurul de izvbr. 
Pot li și stejar așa cum ai spus, dar tu, nu poți 
fi iederă.

— Dar numai iederă vreau sd fiu. Altfel...
— Ai văzut iederă neagră 1 E ca un lințoliu, 

ca o gură de mormlnt veșnic deschisă.
— Iedera ta. Tu să li stejarul.
— Și Iu foșnetul stejarului, neliniștea lui Îna

intea furtunii, presimțirea lui In calea trăsne
tului. Orice, iederă insă nu.

— Iedera la. Să te Împodobesc...
— Și el a lost stejar. S-a Învoit să-l fie iederă. 

Iederă neagră. Cum n-a fost alta. Și din amlndof 
n-a rămas astăzi deci! un ciot. Un ciot pe care 
se așează pentru clte-o clipă de odihnă corbii flă- 
minziți de foamea viermilor. $1 el au urcat Îmbră
țișați către cele mal nevăzute trepte ale Înaltu
lui. Și ce-a rămas din ei. Un ciot pe care se 
așează corbii. Ciotul blestemat. Așa-i zic ceilalți.

— Nu-l cunosc. Ge-mi pasă de ml ine. Vorbesc 
de ml șl azi vreau sd fiu iederă. Iedera ta. Tu 
să fi stejarul. Clne-au fost el? N-am văzul nici 
un ciot, nici un corb.

— Din mulțimea de altădată, a mat rămas o 
margine, ca o mărturie a luptei dintre viață

șl moarte. Înveliți In seară, păreau ca niște călu
gări uriași, rălbăllcițl, care se Închinau apusului 
de soare. Jn zori, Iși Îndreptau scheletele secă
tuite de vlagă, pentru aceeași rugăciune, către 
răsărit. De fapt, n-aveau nici o credință.

Vlăstarii, de cum se porneau sd crească, pie
reau Înainte de a fi avut putere să se Închine, 
Înainte de a avea un nume.

Cum am spus, erau ca niște arătări, ca niște 
schelele de pe care carnea s-a scurs ingropln- 
r)u-se în binecuvintările răsăritului, ori apusului 
de soare.

Unul, doar unul dintre ei arăta altfel. A lost 
singurul vlăstar In stare să adune puterea pă- 
mlntului și să crească. Pe ceilalți creștea foamea, 
teama, neliniștea, și rar, cile un mugure de în
drăzneală.

Și El, cînd se închina, nu cerea nimic, se 
ruga doar așa să nu pară de toi străin Intre 
ceilalți, care mal aveau Încă putere de blestem 
fn numele strămoșilor. Era ca un păgln fn fața 
credinței celorlalți, pe care el nu-l putea înțe
lege.

Cine-o >: pus vinlul să adoarmă la umbra lui 
cu o sămlnță de iederă In brațe 7 Gate păcat 
g-a încumetat a-1 înfrunta ? Care blestem a în
drăznii sd se întreacă In tărie cu el ?

Iedera s-a smuls din brațele vfnlului și s-a 
semănat. Dintre toți ceilalți el a fost alesul. Și 
iedera a început sd crească, să-l adoarmă In 
Îmbrățișările ei nevinovate, pline de dragoste.

„Sint Iedera ta, ti zicea ea, «Ini numai a fa. 
De nimeni altcineva nu-mi pasă. Sint numai a 
ta".

Ceilalți se minunau, $1 In iiecare zi la ceasurile 
de rugă, implorau apusul șl răsăritul de soare 
să-i binecuvlnteze și pe el.Soarele a rămas Insă 
neînduplecat. Nu l-a văzut, nu l-a auzit.

Iedera, ,edera neagră, era din zi In zi tot mai 
Inimoasă, iar el toi mai flămind după dragostea, 
după Îmbrățișările ei.

Inlr-o seară, la vremea rugăciunii, cejlalțl au 
Încremenit aplecați peste putința lor de a În
țelege. El era îmbrăcat In negru, ca o fantomă, 
ca un călugăr din care au rămas doar oasele 
Învelite fn mantia Inoptată a credinței. Părea 
un steag negru, pe care soarele in drumul Iul 
spre dincolo de zare 11 purta In mllnl ca pe un 
trofeu. Era ca un steag negru fnilpl Intr-o băl
toacă de singe proaspăt. Era ca un steag negru 
purtat de un ucigaș care fuge de locul crimei cu 
privirile numai Intr-acolo. Era ca un steag ne
gru, care clnta, care murmura, clnd vinlul 11 
aducea In lalduri.

Ceilalți, de teama cine știe cărui blestem s-au 
Îngropat In cer, In vreme ce ea, Iedera neagră, 
re Iubea In văzul lumii cu vinlul Iar El, era ca 
un steag negru înfipt Intr-o băltoacă de singe.

Celălalt, sta Încă la umbra lui, neștiind că El 
e mori și că la umbră de mort, poți gindi 1n

liniște numai la ce-a pulul ii. fie odihnea In 
liniște, ca ia orice umbră, cu glndurlle alungate 
Înspre nicăieri, pregătindu-se pentru alte dru
muri departe,cit mal departe de marginea care a 
Început să nu mal fie. Celălalt, se gindea acum 
la neputința ciotului "care n-avea umbră.

Și Iu vrei să fi Iederă neagră.

Gfnd era copil se ducea des la marginea ora
șului, unde o pădure de silexuri, ou vlrfurlle 
cit sulița, zgfriau, parcă, cerul de un albastru 
amețitor. O forță stranie șl irezistibilă In același 
timp II atrăgea spre acel loc, care i se părea o 
filă desprinsă dinlr-o carie cu basme. Stătea ore 
in șir, așezai pe un bolovan desprins din cea mal 
Înaltă dintre stlnci, șl privea atent colții nemiș- 
câți al pămîntului din care a răsărit și el poate 
o dată cu nașterea cerului, a soarelui și a ste
lelor.

O dală, clnd liniștea i s-a părut de nepătruns 
și soarele s-a ascuns după o cuvertură dantelată 
de nori albi, a Încercat sd vorbească In șoaptă 
cu acești uriași. Le-a poruncit Sd formeze un gard 
des fn jurul lui, ca vfnful să nu-l mai 
izbi așa cum l-a Izbit mal demult, clnd 
podețul ce ducea spre acest Ioc Îndrăgit 
dar sllncile nu-l ascultau. Altădată, cu o
cică colorată, culeasă din matca rlului din apro
piere, scrisese pe flecare dintre ele cile un nume 
de om de care Iși aducea 
citire.

Anii treceau.
Intr-o dimineață de vară 

năstrușnic. Țoală noaptea 
din cauza unui somn bizar,
zboară deasupra silexurilor. GIndul I se contura 
fn cap toi mal precis, fot mai amenințător. Se

hotărise. Se va urca in vfrfuj celei mai Înalte 
stlnci șl va Încerca să cuprindă cu privirea toa
tă lumea. Și-a Înfipt bine unghiile In mușchii 
de pe stincă și a încercat să iacă un pas in sus, 
pe peretele zimțat ca o lamă de Herăstrău. La 
primul pas a alunecat și s-a rostogolit la picioa
rele colosului de piatră. A mai 'încercat o dată, 
de două ori, de nenumărate ori. Tot n-a izbutit. 
Unghiile 1 s-au rupt iar genunchii îi slngerau. Pe 
cerul gurii simțea gustul amar al eșecului.

Șl anii treceau...
Ajuns in laboratorul Institutului de cercetări 

iși vedea visul Împlinit. Va putea dezlega, In 
sfirșit, taina rocilor din marginea orașului. Zil
nic trecea pe acolo ca să desprindă o bucală 
pe care o sfărlma și o introducea apoi In tot felul 
de retorte, cuptoare și eprubete. Uriașul silex 
Iși dezvăluia taina precum laleaua petalele clnd 
apar primele raze ale dimineții. A ajuns să-l 
cunoască compoziția pe de rost. Pădurea de sile
xuri a devenit sensul vieții lui, esența satisfac
țiilor și izvorul visurilor ce aveau să urmeze. Se 
uita la coloșii aceia și, cu ochii minții, vedea 
aievea clocotind In cuptoare Imense metalul to
pit, care Improșcîndu-se peste tot făcea sd răsară 
inlr-o grădină fantastică flori oțeloase, cu tul
pini și frunze argintii. Din ziua aceea, pentru 
el silexurile au Încetat să mai existe. In locul 
lor vedea uriașe formule compunfndu-se și des- 
compunlndu-se la comanda lui, care se metamor
fozau apoi in obiecte neînsuflețite de o rigidi
tate glacială, peste care privirea aluneca ca o 
patină bine ascuțită.

fntr-o zi clnd trecea pe acolo să ia niște bul
gări pentru analize, atenția i-a fost atrasă de un 
zgomot neobișnuit, sacadat. La silexul cel mare, 
un bătrin cu chipul smead dar cu ochi scăpără
tori lucra de zor. Cu miinile-i bolovănoase dăltuia 
lnlr-una. Săpa In peretele sttncii trepte sore 
vlrlul care strălucea In soare.

— Ce iaci acolo ? — 11 Întreabă cu voce tre- 
murindă, simțind că fiecare lovitură de ciocan 
ii fărâmița cile un prag de vis. din cele țesute 
cu atita rlvnâ.

Chipul plămădit parcă din praf de stincă 11 
privi uimit și vocea ce suna ca un ecou i se 
adresa domol șl blind:

— Acolo sus, in virf, e piatra cca mai bună. 
Acolo vreau să cioplesc un chip de om... Dar 
de ce md privești așa ? Sau poale nu știi ? Și 
piatra are sullel, dar numai atunci clnd omul o 
transforma in statuie.

DE NISIP
• După ce mi-au făcut roma

nul praf, să le mai spun criticilor 
literari confrați I

• Nu înțeleg de ce piesa mea 
a fost respinsă, iar a unuia, Brecht, 
ae joacă cu succes deși e o... 
opera de trei parale.

• Am auzit una bună : cică 
Tudor Mușatescu a scris, prima 
dată,... mușatisme I

• Cum a putut ieși o tragedie 
la premiera, cînd eu știu precis că 
sub titlul piesei am scris 
comedie I

* în general, pe scriitorii 
Ini nu*i înțeleg cînd vreau 
citesc în... original I

clar.

stră-
să-i

• Cu toate că mi-am intitulai 
volumul „Timp frumos", în presă 
s-a dezlănțuit furtuna I

9 „Animalele bolnave" au pă
truns în literatură după vaccină
rile criticii.

aibe
cit și țepii tranda-

® Epigrama trebuie să 
atît parfumul 
firului.

• Cei care 
prafață citesc 
lor.

au o cultură de su- 
numai coperta cărți-

cînd
Actorii se îmbogățesc atunci 
cîștigă... publicul.

La spectacolele de operă îmi
iau întotdeauna bilete de balcon. 
Să pot asculta notele de sus I

IUI 1MTCAKJI I
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STEAGUL ROȘU

POȘTA
REDACȚIEI

VARGA ȘTEFAN, miner pensdomM 
t 'puii. Vft comunicăm rB în ronîoțr- 
«n i >!r cu articojul 13 din Decretul 
692/1959 modificat prin H.C.M. 
1 173/1966 — valabil pînfi la 31 Xll 

— precum și articolului 63 din 
1 a 27/1966, modificat prin Decre
tul 7 din 1 11 1968 $1 970 din 23 X 
19*pensia nu poate depăși salariul 

țar pe baza căreia a lost calculată.
In c izul dv. - avînri mieriul de

KtinCT categoria 6 de 1 632 lei —
la w ■ mea de 96 ani v-e reni Hat
«» wn i-ic * egaiă rn salariul. Prin a-
d iiToa reMulul do 8 ani v<i cres
cut numărul de ani la vechime, însă 
pene-a nu vă poate creste înlrucît 
ei depăși salariul ce 1-atl avut în 
in.v’i'ntul pm ci on Brii.

TRUTIA ANDREI. Pelrila. Vă adu
cem la cunoștință că pentru procu- 
rouv unor manuale privind discipli
na eportivă judo vă puteli adresa 
le Editura «portlvfi de pe lîngă Co- 
«Ditetul Național pentru Oiiltiră li
rică si spo t București, strada Vacile 
Conta nr. 16.

POPOVICI PETRI’, Petroșani. Co
ri ?punzător prevederilor Legii pri- 
> i concediile de odihnă alo sala- 
r ililor dx aveți dreptul la con
cediu de odihnă pe anul 1968 noma* 
dună ce tmolinițl 11 luni de le dat* 
•angajării în nova întreprindere, unde 
munciți

Cunoscind. pe baza celor relatate 
redacției, că dv. ati împlinit 11 luni 
de activitate la data de 28 februarie 
a r. drepturile de concediu de e- 
dthnă pe anul 1968 vi se vor acorda 
de către întreprinderea unde munciți 
(T.C.MJxf.) în anul 1969, clnd le con
cediul integral 3a care aveți drept pe 
acest an se vor acorda și zilele de 
concediu corespunzător timpului ser
vit In anul 1968.

D. IOSIF

Itinerar la sflrșit 
de săptămînă

(Urmare din pag. 1) 

orașul Petrila are loc etapa 
județeană a campionatului re
publican de popice. Iși dispu
tă Intîielatea echipele campi
oane ale municipiilor Petroșani, 
Hunedoara, Deva șl orașul O- 
rășlie.
• Revanșa amicalei de șah 

dintre selecționata municipiu
lui Petroșani și Chimia ora- 
' ’ victoria are loc duminică 

la Casa de cultură.

AMURG PE JIU (Foto Agerpres C. Ciocan)
m i ii i 111 ■ iiwwaaMMi—B—Mawm—i im ibuhi

Concert de muzică ușoară dat la 
Hațeg de Casa de cultură din Petroșani

Recent, în fața unei 
săli arhipline, a avui 
loc, la Hațeg, un con
cert de muzică ușoară, 
organizat de Casa de 
cultură a sindicatelor 
din Petroșani. Cu 
această ocazie și-au 
dat concursul: Anca

Agemolu, Gionl Dimi- 
triu, precum și cunos
cutul prezentator bucu- 
reșlean Horia Șerbă- 
nescu. De asemenea au 
interpretat diverse me
lodii de muzică ușoa
ră și alți lnterpreți

DUMINICĂ 30 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Rio 
Bravo; Republica: Winetou III: LO- 
NEA — 7 Noiembrie: Oscar; Mine
rul : Roata vieții; VULCAN: Cine 
călărește un tigru; LUPENI — Cul
tural : Veșnicul întîrziat. 

din Valea Jiului pre
cum și formația in
strumentală Color.

Concertul s-a bucu
rat de un deosebit 
succes.

Nicu SBUCHEA 
Hațeg

LOTO
La tragerea Loto din 28 martie 1969 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere:

Extragerea 1: 90 76 44 78 55 81 75 
36 83 4 67 74,

Fond de premii : 761 790 lei.

Extragerea a ll-a‘: 75 6 80 66.

Fond de premii: 414 602 phis 
412 915 lei report.

La Lupenl a avut loc, Ieri, o Interesantă 
manifestare în domeniul protecției muncii

iimilll DESP1E Slillim il ilIIEill
Comitetul sindicatului *1 conduce

rea minei 1 upenl, cu sprijinul Con
siliului municipal al sindicatelor, au 
organizat ieri după amiază, la clubul 
sindicatelor dJn localitate, un sim- 
pcx7.ion pp tema protecției muncit în 
minerii.

în afara factorilor de conducere 
at exploatării, la simpozion au luaf 
parte șefi de sectoare, Ingineri mi
neri »l electromecanici, maJșlrl, șefi 
de brigadă și de echipe, muncitori.

La lucrări a participat tovarășul

Avancronică 
f otbalistică Da că...

Probabilități, posibilități, prezumții...

Dacă U.T.A. înclină 
steagul în fața Rapldu-

Dacă, însă. Coco Du
mitrescu se va încăpă
țâna în a nu ceda am-

Dacă ambele comba
tante (11 excludem voii

lațului, tar echipa „tî- 
nănilui tigru blond, Du- 
mllrache" (cum îl nu
mea Ion Chlrllă) suslra- 

bele puncte nici unei 
echipe bucureștene șl 
U.T.A. va juca, în Ca
pitală, ca o... viitoare 
campioană, Iar dlnamo- 

dln cursă pe craioveni 
care, totuși, n-au „su
flul" necesar „tragerii"

Să ne începem comentariul suc
cint, în ordinea... Indicată de Pro
nosport.

După o repriză bună, miercuri. 
Steaua a fost pur și simplu grogy 
In picioare, în fața unui adversar 
dezlănțuit. Și, pentru că a pierdut, 
vor „suferi" oltenii. Craiovenli lui 
nea Pane Coldum n-au jucat nici
odată prea bine la București. Vor 
încerca acum, alături de U.TjX., să-șl 
demonstreze posibilitățile în fața exi
gentului public bucirreștean și-a... 
Federației ? Poate, dar nu vor touș! I 
Si Rapid și U.T.A. pot cîștiga du
minică. Știm, nu pot învinge amîn- 
două! Și vreți un pronostic sigur. 
Dar, credeți-ne, noi am „mers", la 
Pronosport, convinși, pe... triplă: 
1, X. 2. La Grad eh, la fel. Crișul va 

Gavrilă David, președintele Consi
liului municipal a) sindicatelor Pe
troșani.

în cadrul simpozionului an fost 
susținute prelegerile privind „Com
baterea exploziilor de metan și praf 
de cărbune șl măsurile lua’e de 
exploatarea minieră Lupenl în aceas
tă direcție* (raportor Ing. Fmilian 
Meliiș), „Folosirea energiei electri
ce în condițiile existente în subte
ran și la mina Lupenl" (raportor 

Ing. THus Costache) și „Instruirea 

ge orădenllor două 
pbnete — în vîrlul pi
ramidei clasamentului 
vor începe să se agite 
spiritele I

viștii lui Marian se 
vor întoarce de la O- 
radea ca și de la... A- 
rad — titlul de cam
pioană va sta, pentru 
un an, în provincie !

la titlu) se vor mul
țumi cu cite un punctu- 
leț — lupta rămîne des
chisă !

ajunge, dacă nu cîștigă, la... conflu
ența cu Argeșul. Or, orădenii nu do
resc acest lucru. Dar și Dinamo, dacă 
pierde, își poate lua adio de la 
laurii lui '69. In consecință — meci 
echilibrat, deschis oricăror rezultate. 
Credem, totuși în „vedeta blondă" 
a „naționalei" și înclinăm spre X, 2. 
Piteștenii, conform angajamentelor, 
vor face sigur 17 punote. Cum, nu 
contează 1 Studenții ieșeni vor a- 
vea de susținut un colocviu greu la 
Tg. Mureș. Liniștiți însă, nu vor ține 
să-1... treacă. Vin ei, mureșenii, la 
toamnă (dacă nu „pică") în dulce 
tîrgul Ieșilor I

La Bacău, oaspeții cîștigă greu. 
Și Farul nu prea avea pretenții la 
meciurile de „afară*. Acum, poate 
are. Au intrat în epuizantul „Joc" 

muncitorilor în privința noilor teh
nologii de lucru șl n folosirii uti
lajelor din dotare recentă* (raportOT 
ing. Ioan Ciungan).

Informările — deosebit de Intere
sante și instructive — au evidențiat 
posibilitățile de asigurare a secu
rității muncii în subteran, măsurile 
de prevenire, limitare șl combatere 
a exploziilor do molan șl pTflf de 
cărbune, problemele ridicate de fo
losirea energiei electrice, a utilaje- 

de evitare a retrogradării. Un X ar 
îl posibil.

„Al noștri* nu ne vor satura (oare, 
» sigur 7) pofta de goluri, oricum 
însă, de ce să fim clrcumspecți, și să 
nu credem în victoria Jiului I Să-l 
încurajăm frenetic și... ne vom bu
cura.

„Vagonaril" din Arad încă mal 
speră. Dar, dacă cumva universita
rii lui Cirjan le smulg un punct 
(că două ar fi prea de tot I), spe
ranțele publicului arădan se vor în
drepta înspre... C.F.R.

O etapă, la prima vedere, cu vic
torii ale gazdelor și cu citeva „X*-url 
pe Ici, pe colo. Totuși — ceva cla
rificări va aduce această etapă I

V. T.

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport nr. 13 din 30 martie

1. Steaua — ,,U" Craiova 1
2. Rapid - U.T.A. X
3. Crișul — Dinamo București 2
4. F.C. Argeș - Petrolul 1
3. A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica lași 1
6. Dinamo Bacău — Farul 1
7. Jiul - Progresul 1
8. Vagonul - ,.U“ Cluj 1
9. Chimia Suceava — Portul 1

10. Gaz metan — Chimia Rm. Vilcea 1
11. Industria sirmei — Poli. Timișoara 1
12. Minerul Baia Mare - C.S.M. Sibiu 1
13. Electro Craiova - C.F.R. Arad 1

Iot noi în contextul tehnologiilor 
moderne de lucru.

ParticipanțiI care au luat cuvîntu), 
între care amintim pe tovarășii Joan 
Popescu, inginerul șef al Exploatării 
miniere Lupenl, Victor Cita și loap 
Moraru, maiștrii electricieni, Vâslit 
Rușii or u, miner, au arătat utilitatea 
unei atari manifestări tehnice, ne
cesitatea respectării întocmai, de 
către fiecare om al minei, a regu
lilor de securitate a muncii .șl a tu
turor măsurilor stabilite în acest 
sens. O Idee interesantă care s-e 
desprins a fost aceea legată do re
glajul releelor termice șl maximale 
care trebuie să se fa<ă corespunză
tor în funcție de utilajele pe care a- 
costea le deservesc.

în final, după ce tovarășul Gn- 
vrilă David a subliniat posibilitățile 
de îmbunătățire a activității în do
meniul protecției muncii, a avut loc 
premierea a 12 brigăzi șl echipe car» 
au dovedit o preocupare Intensă 
privind respectarea normelor de si
guranță In subteran.

Despre măsurile care trebuie lua
te șl urmărite a se îndeplini in ca
drul exploatării miniere Lupenl vom 
reveni Intr-un viitor materii

Traian MULLER

Ieri, temperatura aerului la Petro
șani a oscilat între zero grade s< 
plus 7 grade, iar la Paring între mi
nus 6 grade șl minus 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DB 
ORE: Vreme ușor instabilă, cu ce» 
variabil. Vînt slab din sectorul su
dic.

(Urmare din pag. 1)

dovedim că acestea formează do
vezi ale atenției față de consuma
tori, că așezîndu-se cineva la o ma
să, apetitul și satisfacția cresc pro
porțional cu curățenia și deservirea 
Ireproșabilă. Mai trebuie îndeplinite 
și alte condiții.

La localul .Zori de zi* din Lonea 
(■responsabil Constantin Teslid), fe
țele de masă sînt de o murdărie care 
întrece orice limită. Ospătară Va
leria Lupuleț ne-a asigurat că „se 
schimbă de două ori pe săplămînă, 
dar degeaba, se murdăresc din nou* 
(îl). Curios fel de a gîndi la per
sonalul acestui bufet. Adică, de ce 
să mal facem ceva din moment ce 
lotul e perisabil, trecător ' Barmana 
Sabina Alba, întrebată și ea clnd 
se schimbă fețele de masă, a răs
puns senin: în fiecare zJ. Adevă
rul îl spun însă tot fețele de masă 
care au rPloarea pămînlie.

La bufetul .Hai la noi* intri în 
local printre stive de lăzi. Spre ne
fericirea personalului de aid care, 
pe lîngă faptul că este foarte redus, 
deci muncește mai mult, trebuie să 
păzească șl berea. în colo, murdă
rie, Epsă de ventilație, preparatele 
ofertte sînt sleite și pot fi suspec
tate de vechime. Ce să mai vorbim 
dc bufetul ,Cerna* în rare am pă- 
17 ins aa-ntr-o adevărată hrubă: lu
mina o răspîndea doar o lampă, la 
bar, și o luminare la ghișeul bucă- 
tărieL Barmana împărțea znnbete 
radioase în stingă și-n dreapta, in
diferentă, ca șj clnd lumina este o 
chestiune fără importanță. La res
taurantul „Parîngul* de la Aeroport 
responsabilul Ghițan se dovedește 
bun gospodar. Doar ventilația încă
perii se face Intr-un fel original — 
printr-un geam spart. Cînd am a- 
funs la restaurantul „Straja* în Vul
can se făcuse ora 21. Este un les- 
taurant plăcut, ordonat și curat. Insă 
dacă vrei să stingi o țigară trebuie 
** rotești cam mult ochii prin sală 
ca să poți zări o scrumieră. Oare 
nu eatc- și ea un component al in
ventarului unei mese, alături de pa
hare, sare, scobitori, șervețele etc 7 
După ce am intrat în restaurant, or
chestrau ții observând că au apărut 
eîțiva străini, au atacat vijelios o 
melodie de muzică ușoară. Un con
sumator, Comei Rus, lăcătuș la mi- 
ni' Vtftoan, ne spunea confidential: 
.Fac pauze neobișnuit de lungi șl 
cîntă mal cu inimă cînd lî se oferă 
b< <4ș*. Să fie adevărat 7 E proba- 
b, tocmai de aceea trebuie corec- 
1 ‘Ă-șl execute repertoriul fără 
Îndemnuri pecuniare.

în Lupenj la bufetul .Crișul' 
(gestionar Elena Handrelca), între 
fețele de masă spălate și cele care 
■e găseau în sală nu exista nici o 
deosebire i le fel de rupte, la fel de 
pătate. Pe »]e te iasă descifrat un 
adevărat meniu. Cafă-barul din Pe
troșani ara asemănări cu un coș de 
gunod, dovadă grăitoare a activității

Preocupări mititele în rețeaua 
alimentației publice locale
laborioase a personalului de deser
vire.

Prin urmare în loc ca șefii de uni
tăți și ospătarii lă facă totul pen
tru a avea un interior atrăgător, 
plăcut, lucrurile se petrec invers. 
Rezultatul este ușor de văzut: cli
entela redusă.

Este o chestiune care ar fi bine 
să dea de gîndit conducerii T.A.P.L. 
Petroșani, aceea a mobilierului. La 
Carpați sînt scaune rupte, la „Zori 
de zi' din Lonea, cu indulgență, pot 
fl numite mesele — mese. Dar să 
aducem în discuție șl cofetăria „Nu
fărul' (sau „Rcpublfca' — care este 
adevăratul nume?). Nimeni n-a bă
gat de seamă incmstațlile care îm
podobesc mesele de aid. Vina se 
împarte egal între trust și personalul 
cofetăriei, care, fără Îndoială a ob
servat cînd tineri candidați la ne
murire și-au Imortalizat numele, sau 
alte expresii, în lemnul răbdător al 
meselor. Dacă cineva din conduce
rea T.A.P.L ar face un tur prin u- 
nltățile subordonate, ar păstra amin
tiri de neșters.

Ospătari 
și ospitalitate
In broșura de specialitate „Obli

gațiile personalului din restaurante 
privind comportarea în timpul servi
ciului', editată în 1967, de M.C.I. — 
Direcția alimentației publice, se gă
sesc Înserate obligațiile ospătarului i 
i& se prezinte la serviciu în unifor
mă călcată șl curată, tuns, bărbie
rit, etc., să aibă o comportare civili
zată. Cum stau însă lucrurile 7

La restaurantul Cărbunele din Lo
nea, ospătară Emilia Mlulescu n-ar 
face rău dacă ar saluta cînd primeș
te comanda. în toate localurile în 
care am fost, în afară de unul, eram 
întimpinațl cu cea mal perfectă in
diferență. La StTaja, a venit ospă
tarul Petre Fodor, absolvent de pu
țin timp al școlii de specialitate. 
Arhicunoscutul ' „ce doriți' a venit 
neprecedat de altceva. A fost Inca
pabil să ne informeze cam ce fe
luri de mlncare se găseau în restau
rant (era ora 19).

O excepție fericită caie a sal
vat obrazul T.A.P.L.: ospătară Eu
genia Olaru de la Minerul dtn Lu- 
pc-ni a fost singura care ne-a întâm
pinat amabii șl politicos.

Despre felul cum sînt îmbrăcațl 
ospătarii, iarăși se pot spune o 
mulțime de lucruri, deloc plăcute. 

Uniforme și șorturi nespălate, ba 
unii nu pot fi deosebiți de cliențl. 
Alții pot fi suspectați de nednste. 
De pildă ospătară Angela MiHlaru 
de la bufetul Cerna, care vinde cu 
supiapreț. Ca să-și desăvârșească 
Imperfecțiunea, este necuviincioasă 
cu consumatorii, nepoliticoasă șl de 
un familiarism nepermis. în vitri
nele frigorifice ale unităților prin 
care am trecut se aflau expuse pre
parate reci ale căror „tentații' nu 
atrag pe nimeni, dimpotrivă. Inva
riabila telemea, două trei conserve, 
citeva măsline arhaice... Cîrnați, 
mici, pahare, muștar, scobitori etc., 
tot ce vreți, stau într-o harababură 
nemaipomenită, ca la bufetul Crișul 
din Lupenl. Atrage pe cineva acest 
mod de prezentare? Ne permitem 
să fim sceptici.

Consumatori 
maturi...

Se știe foarte bine că restauran
tul nu este tribună de stadion un
de să se facă „galerie' prin fluieră
turi și strigăte. Am aflat la Straja 
că, totuși, localul poate fi transfor
mat după gustul consumatorilor care 
se cred unici șl de o importanță fără 
margini. Un consumator fluiera din 
răsputeri pretinzînd că-1 cheamă pe 
ospăilar. De ce acasă sau la birou 
putem fi politlcoși, iar la restaurant, 
ba 7 Ospătarul are datoria să atTagă 
alentia acestor indivizi, iar la ne
voie să-i poftească afară. Dacă nu 
pot fi covinși, să intervină reprezen
tanții ordinii publice care să-i ajute 
pe originali să-șl corecteze compor
tamentul. Am remarcat și un alt as
pect interesant în raidul nostru. Pe 
lîngă fiecare bodegă, bufet etc. se 
aciuează unul, doi sau mai mulțl 
„consecvenți'. Sînt „oamenii casei*. 
Ca la Cărbunele unde Gheorghe 
Carculea era așezat la gura sobei 
și se încălzea. Bineînțeles că era 
beat. AfiTma că „mă simt mai bine 
aici ca acasă". Ospătarii îl ocoleau 
cu grijă, 11 priveau îngăduitor. O 
atitudine condamnabilă care tolerea
ză recrutarea alcoolicilor, chiar îi 
Îndeamnă, numai pentru a-și pro
cura dumnealor, ospătarii, distracții 
facile. Nu ne mirăm că se iscă 
scandaluri din te-miri-ce. Bufetul 
Jiul din Petroșani este paradisul șl 
statul major al oamenilor fără că- 
pății care trăiesc din expediente. 
S-a format aici o coaliție intre per

sonalul de deservire și consuma
tori, un fel de colaborare dubioasă 
și... dubioasă. Barmana îl cunoaște 
pe flecare, le știe preferințele, și-l 
recomandă dacă e nevoie. Atmosfe
ra promiscuă a acestui bufet se 
face simțită din stradă: cînd se 
deschide ușa răbufnește un val de 
mirosuri complexe care te lasă des
cumpănit : (asta «e cheamă ventila
ție acolo!). Datoria miliției este 
să mai îndemne frecventatorii prea 
sîrguincioși să-și mai consume ener
gia ți prin muncă, nu ridicînd nu
mai pahar după pahar. Bufetul din 
piață, este frate mai mic cu Jiul. Și 
la Crișul LupenLam văzul un con
sumator turmentat căruia cuvintele 
îi ieșeau cu mari dificultăți, contor
sionate, pocite, presărate cu vulgari
tăți.

Ne amintim că în restaurantele 
care se pretind există o prohibiție i 
„Nu servim pe cei în stare de e- 
brietatei' afișată pretutindeni, dar 
nerespectată nicăieri. Toți ospătarii 
zic că ei fac și dreg însă fiecare 
local le infirmă spusele. E bine să 
se atragă atenția încă o dată perso
nalului de desenare, asupra aspec
tului respectiv, apoi șă fie admo
nestați pentru nerespectarea voită 
a obligațiilor de serviciu.

...Copii și tineri
în multe țări, intrarea minorilor 

în restaurante, baruri, consumarea 
băuturilor alcoolice de către aceștia 
sînt interzise. Am văzul la restau
rantul Parîngul din Aeroport un per
manent du-te-vino al copiilor, mai 
mici sau mai mani. Era ora 20,30 
cînd el trebuiau să stea acasă, să 
se pregătească de culcare, ascultând 
emisiunea de radio dedicată lor, sub 
supravegherea părinților, nu să um
ble brambura pe străzi. La Intrarea 
în restaurantul amintit un tânăr era 
rezemat de calorifer, ținînd în mi
nă un aparat de radio. Este elev în 
clasa a VH-a la Școala generală nr. 
6 Aeroport șl se numește Ion Cîr- 
noală ,- are 16 ani. Netuns, cu o în
fățișare dezordonată. Cînd l-am în
trebat de ce nu se tunde omenește, 
a răspuns că „vine vacanța". Do
vedind o lipsă de discernămint îngri
jorătoare pentru vîrstă Iul, reflectam 
Ia diversitatea posibilităților de in
fluențare educativă ale școlii șl fa
miliei. De ce nu este eficientă edu
cația? Ar trebui să mediteze și pro

fesorii, șl părinții. Elevii au un fel 
de a gîndi sui-generls, îmbrățișează 
„idoli" fără să aleagă, nețlnînd sea
ma de obstacolele psihologice de 
vîrstă, de mentalitate etc. Șl atunci 
familia, școala trebuie să-i ajute. 
Nu ne-am minunat cînd elevul aces
ta a început să se destăinulască : că 
se simte persecutat, că el se stră
duiește să învețe... Iată lucruri de 
care ne îndoim. Bine ar fl să se 
Inițieze acțiuni exlrașcolare, cu con
ținut bogat, atractiv. La același 
restaurant, aproape seară de seară, 
Ion Găman, miner la Anitnoasa stă 
pină la ore tîrzii. Nu e singur, ci 
însoțit de un copil, înfiat, a cărui 
vîrstă este în jur de cinci ani. Or
ganele tutelare care i l-au încre
dințat au făcut o alegere potrivită 7 
Este admisibil, oare, ca un copilaș 
atît de crud să respire aerul viciat 
de fum și băutură 7 Organizația de 
partid de la Aninoasa, conducerea 
minei, cunosc ce fel de om este mi
nerul Ion Găman în afara orelor de 
muncă 7

Am mai găsit doi copii, Marin 
Dulcă și Ecaterina Grigore, verișori, 
elevi la Școala generală nr. 5. îi tri
misese „tătâcu după bere". Dumnea
lor, părinții, nu se pot deplasa pînă 
la restaurant în timpul serii, însă 
copiii — da. Asemenea situații se 
întîlnesc în multe locuri. Vinovați 
sînt și ospătarii, barmanii care vînd 
băutură copiilor. Refuzați o dată, de 
două ori, părinții ar învăța să-șl 
cumpere el, dacă le trebuie băutu
ră. Tineri nepieplănați și netunșl 
mișună prin restaurante, la cate-bar 
în special. Ca cel Intîlnit tot la Pa- 
rîngul, Ioan Diviriceanu, instalator 
de apă. Are 22.de ani. Părul aproa
pe că-1 orbește, cordonul pardesiulul 
atîrna pe șolduri, anume fixat a- 
colo. Cînd 1 s-a făcut sugestia că 
nu i-ar sta rău cu cravată la că
mașă, a mișcat nedumerit din cap. 
întrebat dacă are batistă, a răspuns 
negativi! Prin urmare, bea dar 
nu-șl cumpără batistă. Mai poate fl 
vorba ca un astfel de tlnăr să frec
venteze teatru, spectacole muzicale, 
lecturi? întrebări la care ar fi rîn- 
dul nostru să răspundem negativ. 
Societatea noastră oferă tineretului 
maxime posibilități de afirmare, de 
învățătură. Dar aceste virtualități 
devin fapte concrete numai printr-o 
adevărată muncă educativă a orga
nizațiilor U.T.C., care să știe cum 
să atragă șl să mobilizeze tinerii în 
Jurul lor.

Responsabilita - 
tea responsabi

lului...
„Șeful de unitate răspunde de ins

truirea personalului și aplicarea, 
obligatorie, de către acesta a re
gulilor de politețe $1 amabilitate 
în contactul șl relațiile cu consu
matorii" — scrie negru pe alb în 
broșura citată. Și mai scrie că... „res
ponsabilul este OBLIGAT să fie 
prezent zilnic în unitate, conform 
unui program".

în seara cînd am făcut raidul am 
constatat că deși responsabilii au 
program după amiaza de la ora 19 
la 23, doar trei se găseau în uni
tăți. Precizăm: prezența lor este 
OBLIGATORIE. Cei care lipseau pri
vesc responsabilitatea pe care o au 
cu ușurință și cred că a fi șeful 
unei unități T.A.P.L. este un fel de 
sinecură: dacă vrei, vii la slujbă, 
dacă nu — nu. Dar dumnealor ui
tă zicala „Cînd pisica nu-i acasă...'; 
ospătarii și barmanii se mișcă de 
colo-colo plictisi ti și somnolenți. 
Cum să arate restaurantul sau bufe
tul dacă cel care e dator să fie 
primul, să se îngrijească de tot, se 
dovedește comod 7 Dacă ar fi între
bați ce obligații au, ca responsabili, 
probabil s-ar simți jigniți. Cum se 
fructifică munca lor, se vede: apro
vizionare întîmplătoare și defectuoa
să, gospodărire foarte aproximativă, 
personal neinstruit. în prefața bro
șurii amintite scrie că regulile mi
nime de deservire să fie citite zil
nic, pînă cînd vor intra în reflexul 
fiecărui lucrător. Probabil că nici 
responsabilii nu-șl cunosc sarcinile 
pe care le au. Este vorba de o co
moditate dusă la extrem, o nejus
tificată antipatie față de comerț, 
care cere muncă, dar aduce și sa
tisfacții. Cea mai bună soluție ar fl 
ca responsabili să fie numai acei 
oameni care dovedesc pasiune pen
tru comerț, spirit intreprid, simț gos
podăresc.

...Șl a T. A. P. L. 
Petroșani

în ultimă Instanță tot ce este bun 
șl frumos, tot ce este defectuos și 
aberant aparține T.A.P.L.-ului Petro
șani. Din nefericire, puține sînt bu
ne și frumoase. Pornind de la aspec
tul sălilor de deservire, atitudinea 

ospătarilor, care dovedesc imobili
tate șl neatenție îngrijorătoare, fe
lul în care își fac responsabilii mun
ca, observăm o toleranță nejustifi
cată. Conducerea T.A.P.L. nu tre
buie să uite că, oricît ar părea d« 
paradoxal, localul public contribuie 
și la educarea omului. Dacă ospă
tarul este politicos, clientul va fi 
la fel; cînd un consumator este a- 
șezat la o masă curată, este mult 
mai atent, respectă ceea ce mărturi
sește străduință și bună gospodări
re. Alegerea responsabililor să se 
facă după un criteriu de certă im
portanță: PRICEPEREA COMERCIA
LĂ. Cîți lucrători din cadrul 
T.A.P.L. Petroșani au văzut, cunosc 
sau posedă broșura citată, destinată 
anume lor?

înfățișarea bufetului „Hai la noi' 
este elocventă pentru activitatea 
frustului. Responsabilul Dan Teodor 
spunea că „T.A.P.L. nu este în stare 
să pună niște gratii la un geam. Lo
calul trebuia să intre în reparații 
în luna aceasta, dar nu se știe pen
tru care motive se tot amină. Inten
ția inițială a fost de a-i da profil 
de bufet-expres. A devenit, însă, 
depozit de bere". Iată, deci, că un 
local care ar putea avea un specific 
aparte este transformat, vrînd-ne- 
vrind, în altceva. Bufetul Cerna din 
piață se știe că are o clientelă a 
sa, în majoritate formată din mici 
producători care vin la piață. De ce 
nu are un specific axat pe aceasta, 
să le ofere o mîncare caldă, mat 
ieftină și consistentă 7

în toată tara s-a vorbit și s-a tre
cut la realizarea unei ample diver
sificări a rețelei alimentației publi
ce. Ce a făcut T.A.P.L. Petroșani in 
ace«t sens? O rețea diversificată ar 
spori considerabil beneficiile, ar 
mări volumul de desfacere. E nevoie 
de pricepere și cere organizatorilor 
mai multă bătaie de cap. Probabil 
de aceea se evită orice tendință no
vatoare. Ne amintim cu nostalgie că 
în Petroșani era, în urmă cu cîtiva 
ani, un lacto-bar. De ce s-o fi des
ființat 7 Probabil tot din comoditate, 
pentru a menține supremația bode
gilor, și ele aprovizionate uniform, 
ca în urmă cu 5—10 ani.

Raidul nostru 
T.A.P.L. ne-a < 
Imobilități, a u-_. u
forme vetuste ce există în alimenta
ția publică. Este mărturia unui spirit 
comercial învechit care ar neces:ta 
înlocuirea. Fiecare națiune are fe- 
un de mîncare specifice, dar aici 

în Valea Jiului, unde trăiesc în ar
monie diferite naționalități, nu se 
găsește nimic pe plan culinar în 
acest sens. Doar inevitabilii „miti- 
loi* stau la loc de cinste (măcar da
că ar fi Ja înălțime și calitatea a- 
ceslora). Mititică este șl munca de 
coordonare, îndrumare și organiza
re a T.A.P.L, Petroșani, mititică este 
și tendința de a progresa in satis
facerea necesităților tot mal ridi
cate ale populației.

prin unitățile 
dat impresia unei 

unei anchilozări in

22.de
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0 nouă întreprindere de produse 
finite din lemn intrată în funcțiune

ln zona de vest a municipiului 
Oradea a intrai vineri în funcțiune 
noua Întreprindere de produse fini
te din lemn. întreprinderea se a- 
daugă celorlalte obiective industria
le din această zonă — uzina de alu
mină, centrala electrică de termofi- 
carc, fabrica de zahăr, create în ul
timii ani.

Din punct de vedere al tehnolo
giei, dotării și mărimii, noua între
prindere arădeană se situează prin- 
tre cele mai moderne unități indus

triale de acest gen din țară. Dolală 
cu utilaje și instalam modeme — 
cea mai mare parte fabricate in ța
ră, întreprinderea va produce anual 
24 000 garnituri de mobilă etalon șt 
ffite 22 000 garnituri în cadrul co
operării cu Iprofil — Satu Maro.

O dată cu intrarea fabricii în func
țiune, colectivul s-a angajat să fo
losească cu maximum de randament 
capacitățile de producție în așa fel 
tncît parametrii proiectați să fie a- 
tinși la termenul prevăzut.

StMBĂTĂ 29 MARTIE

17.30 Telex Tv.
17,35 Medicul vă sfătuiește. L’n me

dicament care nu poate fi în
locuit: sîngele.

17,55 Pentru copil șl școlari. „Lan
terna magică".

18.30 In căutarea primăverii — e- 
misiune muzical-coregrafică.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Prlmăverile Aradului. Reportaj 

filmat realizat de A. Arlon.
20,00 Tele-enclclopedia.
21,00 7 plus 1. Fantezie muzicală.
21.45 Film serial: „Bonanza".
22,35 Dansează Ileana Iliescu.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Premiul Euroviziunii. Transmi

sie de la Madrid.

DUMINICA 30 MARTIE

PROGRAMUL I :

6.05 Muzică populară; 7,00 Con
certul dimineții; 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Buletin meteo-rutier; 
8.15 Ilustrate muzicale,- 9,00 Radio- 
magazinul femeilor,- 9,30 Corul de 
copii și Orchestra de studio a Radio
televiziunii; 10,00 ©ra salului,- 10,40 
Muzică de Ion Dumitrescu la filmul 
.Muntele Retezat"; 11,05 Avanpre
mieră cotidiană; 11,15 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru toți; 
13,00—15.30 Estrada duminicală; 14,00 
Radiojurnal,- 14,30 Unda veselă; 15,30 
Sport și muzică; 18,15 Concert de 
muzică populară; 18,30 Teatru scurt. 
„Trăiască tinerii căsătoriți"; 18,57 
Varietăți muzicale,- 19,20 Drag mi-e 
jocul românesc; 19,30 Melodii pentru 
toate virstele; 20,00 Radiojurnal. 
Sport,- 20,10 Agendă folclorică; 21,00 
Vă invităm la dans,- 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport,- 
22,20 Noutăți de muzică ușoară; 22,30 
Moment poetic,- 22,58 Carnavalul rit
murilor,- 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Melodii de pretutindeni,- 7,00 
Cintece și jocuri populare; 7,97 Mu
zică pentru fanfară; 8,00 Piese in
strumentale de compozitori români; 
8,15 Teatru radiofonic pentru copii; 
9,00 Soliști de muzică ușoară,- 9,30 
Radio publicitate; 9,45 Piese folclo
rice alese,- 10,03 Avanpremieră co
tidiană; 10,13 Medalion Laurențiu 
Profeta,- 10.45 A 7-a artă; 11,00 
Concert simfonic; 12,30 Orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziunii; 
12.50 Piese pentru pian de Tudor 
Ciontea,- 13,00 Radiojurnal; 13,10 Ca
leidoscop muzical,- 14,00 Din comoa
ra folclorului nostru; 14,20 De la o- 
peretă la operă; 15,00 Suita „Povești 
din Grui" de Marțian Negrea,- 15,30 
Cine știe cîștigă; 16,00 La horă-n sat 
— cîntece și jocuri; 16,15 Valsuri 
celebre în- transcripții corale; 16,30 
Melodiile primăverii; 17,00 Revista 
literară radio în vizită la revista 
„Ateneu" — Bacău,- 17,80 Caravana 
fanteziei,- 18,30 Cintec, joc și voie 
bună; 19,05 Orchestra de muzică 
ușoară a Radioteleviziunii; 19,20 O- 
pera „Traviata" de Verdi (fragmente); 
20,00 Melodii magazin,- 21,00 Radio
jurnal,- 21,10 Romanțe; 21,30 Studioul 
de poezie; 21,50 Canțonete,- 22,00 
Festivalul muzical internațional Du
brovnik 1968; 22,35 Pagini din ope
rete românești,-. 24,00—1,00 Dansați

BULETINE DE ȘTIRI : Progra
mul I: 6,00; 11,00; 16,00; 18,00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra
mul II : 6,30; 7,30; 10,00; 19,00; 
23,00; 0,55.

0. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI

Angajează de urgență PAZNICI PENTRU 
UNITĂȚILE COMERCIALE DIN LOCALITĂ
ȚILE LUPENI, PETRILA ȘI CIMPA. Cei in
teresați să se prezinte la serviciul personal al 
O.C.L. Alimentara Petroșani.

Informații se pot lua zilnic între orele 7-10, 
telefon 1563—1394.

I.R.E.H. DEVA 
SECJIA DE DISTRIBUIRE 
A ENERGIEI ELECTRICE

PETROȘANI
Anunță consumatorii casnici de energie e- 

lectrică că, începind cu data de 23 martie a. c. 
intră în vigoare noul regulament pentru fur
nizarea și utilizarea energiei electrice.

Conform noului regulament se aplică pena
lizări de 1 la sută la valoarea facturii pentru 
fiecare zi întârziere, începind cu ziua a șasea 
de Ia primirea înștiințării de plată.

După 36 de zile întîrziere se întrerupe fur
nizarea de energie electrică fără alt preaviz, iar 
după 50 de zile întârziere se desființează bran
șamentul.

Pentru a evita plata unor asemenea penali
zări și a unor taxe suplimentare legate de res
tabilirea furnizării energiei, consumatorii sînt 
invitați să achite valoarea facturilor la încasa
torii de teren care se prezintă la domiciliu sau 
ghișeele I.R.E.H. în primele cinci zile de la 
nrimirea avizului de plată.

Prezente 
românești

LONDRA 28. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: Delegația radlotele- 
vizfunil române condusă de Va
leri u Pop, președintele radio- 
televiziunii, care se află intr-o 
vizită In Marea Britanlo la in
vitația guvernului britanic, a 
purtat convorbiri cu membrii 
conducerii B.B.C., la postul de 
televiziune I.T.A. șl la Central 
Office of Information. Delega
ția română a vizitai, de aseme
nea, întreprinderi ale firmelor 
Marconi, Pye, Emi-EIcclronics 
Limited, Rank Bush Murphy 
Limited, precum și centrul u- 
niversitar Cambridge.

HAVANA 28. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Slama
le, transmite: In sala „Julio 
Antonio Melia" din capitala 
Cubei s-a deschis, sub auspi
ciile Universității din Havana, 
expoziția de fotografii „Imagini 
din Republica Socialistă Româ
nia". La deschidere au fost 
prezenți prof. dr. docent Jean 
Livescu, rectorul Universității 
București, dr. Jose Myar, rec
torul Universității din Hava
na, Severo Aguire, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, decanul 
Facultății de agrozootehnic, 
membri ai corpului didactic, 
studenți. Au fost prezenți, de 
asemenea, Vasile Mușal, amba
sadorul României la I-Iavana, 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

LAGOS 28 
Wilson însuși 
spectaculos nu trebuie să se aș
tepte de la întrevederile sale cu ge
neralul Gowon, șeful statului federal 
nigerian, vizita pe oare primul mi
nistru al Marii Britanii o întreprinde 
la Lagos constituie unul din princi
palele evenimente la ordinea zilei 
pe continentul african. Se apreciază 
în acest sens că fără a-și asuma ca
litatea de mediator, premierul brita
nic va discuta cu Gowon și, pro
babil și ou Ojukwu, probleme refe
ritoare la războiul nigerian ce pus
tiește țara de 20 de luni. Speranțele 
unei soluționări sînt însă slabe, a- 
preciază observatorii de presă: în 
ouvîntul de salut rostit la aeroport, 
generalul Gowon a reafirmat poziția 
guvernului său, precizînd că Lago
sul nu acceptă tratative cu partea 
biafreză decît dacă aceasta renunță 
la secesiune. La rîndul lor, biafrezii, 
prin intermediul comisarului pentru 
problemele informațiilor, Eke, și-au 
exprimat neîncrederea față de rezul
tatele unor convorbiri cu premierul 
britanic, întrucît se cunoaște că An
glia sprijină moral șl material gu
vernul federal de la Lagos.

Atmosfera de „curiozitate pesimis
tă" care a marcat sosirea la Lagos 
a premierul britanic a fost punctată 
de un eveniment neobișnuit pentru 
capitala federală: în spatele gărzi
lor întărite, mobilizate în jurul clă
dirii unde se află găzduit Harold 
Wilson, grupuri de tineri au mani
festat „împotriva Marii Britanii, îm
potriva uciderii ibosilor. cerînd o 
Nigerie unită și pașnică".

(Agerpres). — Deși 
a subliniat că nimic

★

LAGGS 28 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Harold Wilson, a-

Rezultatele
alegerilor
parțiale 

din Anglia
LONDRA 28 (Agerpres). — In An

glia au avut loc alegeri parțiale pen
tru trei locuri în Parlament, care 
au revenit conservatorilor. In cir
cumscripția Walthamstow East, man
datul era deținut pînă acum de la
buriști, iar cîștlgarea Iul de către 
opoziție ridică la 12 numărul locu- 
riloT pierdute de Partidul laburist 
în alegerile parțiale desfășurate din 
1966, oînd a fost constituit actualul 
Parlament. Celelalte două circum
scripții — Weston-Supermare și 
Brighton — au fost deținute șl pînă 
acum de conservatori, iar alegerile 
de joi au confirmat acest control.

în cele trei alegeri parțiale, avan
sul conservatorilor a fost între 14 
și 17 la sută, ceea ce a determinat 
pe observatori să calculeze că în 
cazul organizării înainte de termen 
a alegerilor generale, din cele 630 
de locuri ale Camerei Comunelor, 
889 ar reveni partidului conservator.

IAGTÎA SI ADMINISTRAT' ”Mrr»senl, str. Republicii nr. 90. Tel 1662, 269 (0.G.VJ.J.

PAKISTAN

Situația se normalizează
în întreaga (ară

OARAGI 28 (Agerpres). — Gene
ralul Yahia Khan. șeful administra
ției militare care a preluat puterea 
în Pakistan, a anunțat desemnarea 
în noul guvern a trei consilieri spe
ciali însărcinați cu problemele apă
rării, administrației și afacerilor ex
terne. Unul dintre aceștia este A. R. 
Khan, fost ministru al apărării și al 
afacerilor externe în guvernul Ayub 
Khan.

Postul de radio pakistanez a 
transmis că situația se normalizea
ză în întreaga țară. Marea majori
tate a unităților industriale, a șco
lilor și colegiilor și-au redeschis 
cursurile ații in Pakistanul de est 
cît și în Pakistanul de vest. Noile 
autorități au acordat începind de 
joi seara un nou termen de 24 de

agenția France Presse consideră că 
Administrația militară Iși îndreaptă 
eforturile în primul rînd spre resta
bilirea ordine! în țară. Abia după 
aceasta se va da curs la alegeri în 
vederea desemnării Adunării consti
tuante a țării.

Evenimentele din Anguilla
• Webster a fost reinstalat în clădirea 

administrativă
• Lordul Caradon în drum spre Anguilla

NEW YORK 28 (Agerpres). — Du
pă cum s-a anunțat la New York, 
Ronald Webster, președintele provi
zoriu al Anguillei, s-a Înapoiat joi 
în această Insulă din Marea Carai
bilor, după ce a făcut o vizită de 
citeva zile la New York, unde o 
avut convorbiri cu oficialități ale 
O.N.U. în legătură cu debarcarea de 
trupe britanice în Anguilla. Susținut 
de aproximativ 300 de anguillozi, el

Vietnamul de sud

Peste 20 de obiective militare 
americane sub tirul

ore în vederea predării de către 
cetățenii din Pakistanul oriental a 
armelor de foc. La Dacca, principa
lul oraș din Pakistanul oriental, si
tuația este calmă. O dată cu insti
tuirea legii marțiale, prețurile la 
principalele produse’ alimentare, prin
tre care orezul, au; scăzut. In timpul 
celor patru luni de incidente, sub 
vechea administrați^, producătorii au 
stocat cea mai mare parte a produ
selor alimentate, creînd mari lipsuri 
pe piața de desfacere.

Comentînd situații din Pakistan,

flat 
avut 
nului federal al Nigeriei, generalul 
Yakubu Gowon, în legătură cu posi
bilitățile de reglementare a crizei 
nigeriene. Expunînd poziția guvernu
lui său, generalul Gowon a declarat i 
„Poarta rămîne deschisă negocieri
lor, dar dacă o sohiție pașnică nu 
va fi posibilă, atunci vom fi obligați 
să intensificăm operațiunile militare, 
pînă cînd rebeliunea biafrază va fl 
înăbușită".

în vizită oficială Ia Lagos, a 
o întrevedere cu șeful guver-

unităților
SAIGON 28 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al comandamentului 
american citat de agenția France 
Presse a declarat că unități ale F.N.E. 
au bombardat în noaptea de joi 
spre vineri cu rachete și mortiere 
peste 20 de obiective militare ame
ricane, printre care mai multe car
tiere generale și posturi de coman- 

Printre obiectivele atinse de ti- 
forțelor patriotice se află cartie
general al celei de-a 101-a divi
de parașutișli instalate la baza

dă. 
rul 
rul 
zii
Phu Bai, la nord de Da Nang, co
mandamentul american de la baza 
aeriană de lîngă Pleiku, două tabe
re de instrucție a primei divizii de 
infanterie americane dizlocată în re
giunea saigoneză și cartierul gene
ral al celei de-a 9-a divizii din Delta 
Mekong.

A fost bombardată, de asemenea, 
tabăra militară saigoneză Ba Keo 
din provincia Thay Ninh, în perime
trul căreia au explodat 76 de obuze 
de mortiere.

Dintre angajamentele directe, po
trivit agenției France Presse, cel mai 
puternic a avut loc în apropiere de 
sudul zonei demilitarizate, unde îm
potriva unităților F.N.E. au fost lan
sate formațiuni de blindate america
ne și avioane de vînătoare și bom
bardament. Luptele au durat peste

F. N. E
opt ore, înregistrîndu-se pierderi de 
ambele părți.

Lupte sporadice au fost semnalate, 
de asemenea, în Delta Mekong în a- 
propiere de My Tho.

a fost reinstalat in clădirea admi
nistrativă, în ciuda interdicției impu
se de împuternicitul Marii Britanii, 
Anthony Loe. Diplomatul englez nu 
a mai pătruns in această clădire 
de simbăta trecută, cind peste 1 500 
de anguillezi i-au interzis accesul 
in semn de protest față de ocupația 
britanică a insulei.

Webster a declarat că autoritățile 
britanice procedează acum la „faza 
a doua a ocupației", după ce s-a a- 
nunțat că 60 de geniști au plecat 
din Londra spre Anguilla pentru i 
lua locui unei părți a trupelor de 
parașutișli. Ei vor avea misiunea să 
se ocupe de „Îmbunătățirea nivelu
lui de trai" al locuitorilor din insulă.

Pe de altă parte, reprezentantul! 
permanent al Marii Britanii la O.N.U., 
lordul Caradon, a plecat joi seara 
spre Anguilla, pentru a se informa
asupra situației la fața locului și a 
prezenta apoi un raport guvernului 
britanic. Lordul Caradon va face a- 
ceastă vizită in calitate de ministru 
de stat-la Ministerul Afacerilor 
Externe și pentru problemele Com
monweal thului.

„Propunerea" saigoneză
o nouă manevră

SAIGON 28 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dală publicității de agen
ția „Giai Phong", un purtător de 
cuvînt al Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud respinge recenta 
„propunere" avansată de administra
ția saigoneză, în legătură cu orga
nizarea unor „convorbiri particulare" 
între administrația de la Saigon și 
F.N.E.

Această așa-zisă propunere a ad
ministrației marionetă a lui Thieu- 
Ky, a menționat purtătorul de cu
vînt, a fost făcută după ce trupele 
americano-saigoneze au suferit mari 
înfrîngori în urma acțiunilor ofen
sive ale F.N.E., și ea nu urmărește 
decit să abată atenția de la proble
ma esențială a situației vietnameze, 
și anume retragerea trupelor S.U.A. 
șl ale aliațllor lor din Vietnamul de

Galificind „propunerea" 
ca o manevră „destinată 
opinia publică mondială", 
de cuvînt a denunțai caracterul a- 
gresiv al prezenței americane in 
Vietnamul de sud și sprijinul fără 
rezerve pe care i-1 acordă adminis
trația marionetă a lui Thieu-Ky. EI 
a subliniat „că singura cale pentru 
soluționarea justă a problemei viet
nameze o reprezintă programul in 
cinci puncte al Frontului Național de 
Eliberare și cel in patru puncte al 
Republicii Democrate Vietnam1'

saigoneză 
să înșele 
purtătorul

Greve ale
feroviarilor

scurt
1

CARACAS. — Legalizarea Partidului Comunist din Ve
nezuela constituia primul pas spre realizarea păcii în țară, 
a apreciat președintele Venezuelel, Rafael Caldera, la con
ferința de presă organizată la palatul prezidențial. Guvernul, 
a declarat el, va lua treptat măsuri pentru a stabili în țară 
un regim de legalitate.

Sursă de apă subterană în regiunea Saharei
pondentul ziarului englez „Daily 
Mail", care a vizitat oaza libiană 
Ktifrah, arată că prima recoltă de 
gr-îu a Saharei este coaptă. ^Impor
tanța economică a acestei descope
riri — cea mai mare de acest fel 
făcută vreodată în Orientul Apropiat 
— este accentuată de economicitatea 
exploatării zăcămîntului descoperit. 
„A fost nevoie de forarea a numai 
8 puțuri și de o rețea de aparate de 
stropit — pentru ca 25 000 de acri 
de deșert să fie transformați într-o 
pajiște verde", scria ziaristul britanic..

L0NDRA. — In regiunea Saharei, 
care aparține Libiei, a fost desco
perită de curind o sursă de apă sub
terană atiît de bogată înoît „ar pu
tea să asigure scurgerea Nilului pe 
o perioadă de 200 de ani'. Gores-

încetarea din viață 

a generalului Eisenhower

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Vineri la ora 19,25 generalul Dwight 
Eisenhower a încetat clin viață la 
spitalul militar Walter Reed din Wa
shington in urma Unor tulburări 
oardiace. El s-a născut1 la 14 octom
brie 1890 în localitatea Denison, 
statul Texas. în timpul celui de-al 
doilea război mondial Eisenhower a 
deținut funcția de comandant su
prem al forțelor aliate care au de
barcat in iunie 1944 în Normandia. 
Dwight Eisenhower a fost timp de 
8 ani președintele Statelor Unite.

• PRAGA. — Președintele Repu
blicii Cehoslovace, Ludvik Svoboda, 
a primit pe Marin Țetinici, membru 
al Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, care se află la Praga 
cu prilejul sesiunii Comitetului mixt 
oehoslovaco-lugoslav de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

• NEW YORK. — Agenți ai ser
viciului secret american au arestat 
pe aeroportul din Cleveland șase 
persoane asupra cărora s-au găsit 
500 000 de dolari falși, în bilete de 
10 șl 20 dolari. Membrii grupului 
de falsificatori erau urmăriți de mal 
multe săptămîni de agenții serviciu
lui secret.

„Diahron-80“
MOSCOVA. — La Institutul de cer

cetări științifice în domeniul apara
turii chirurgicale din Moscova a fost 
realizat aparatul „Diahron-80", care 
îndeplinește funcțiile unui rinichi ar
tificial. Aparatul se deosebește de 
cele realizate pînă în prezent prin 
aceea că poate fi folosit timp mai 
îndelungat de bolnavii care suferă 
de insuficiență renală cronică și că 
la punerea lui în funcțiune nu este 
necesar să se întrebuințeze sînge co
lectat de la donatori.

• ROMA. — O bombă puternică 
a explodat joi seara în fafa uneia 
din intrările Ministerului Instrucției 
publice, situat in cartierul Trastevb- 
re din Roma. Explozia a provocat 
distrugerea intrării șl avarierea a 
numeroase mașini staționate în a- 
propiere. Două persoane, care se gă
seau ln holul ministerului, au fost 
aruncate la pămfnl de suflul explo
ziei.

La bordul unei mici bărci cu pînze
DAKAR. — Navigatorul solitar po

lonez Leonid Teliga a părăsit joi 
portul Dakar cu destinația Insulele 
Canare și Casablanca, unde va în
cheia înconjurul lumii, Început tn 
ianuarie 1967. Scriitor, ziarist șl poet,

Teliga navighează la bordul unei 
mici bărci cu pînze, avlnd o lungi
me de aproximativ 10 metri. El și-a 
construit singur ambarcațiunea, nu
mită „Oply", cu ajutorul mal multor 
specialiști polonezi.

• LOS ANGELES. — Joi a luat 
slîrșit în fața unul tribunal din Los 
Angeles audierea martorilor apărării 
în procesul intentat Iul Sirhan B. 
Sirhan, asasinul senatorului Robert 
Kennedy. Timp de patru săptămînl 
au fost audiatl în total 29 de mar
tori, dintre care 8 psihologi și psi
hiatri. Procesul durează deja de 12 
săptămîni.

0 MANILA. — Vulcanul Didicas 
din Filipine a redevenit activ după 
aproape 16 ani. Mai mulți pescari 
care se aflau în apropierea vulca
nului în momentul cind s-a produs 
erupția și-au pierdut viața.

japonezi
TOKIO 28. — Corespondentul A- 

gerpres, Fl. Țuiu, transmite: Vineri 
au avut loc, pentru a doua oară in 
luna martie, greve ale feroviarilor 
japonezi, în sprijinul revendicărilor 
lor privind majorarea salariilor, sta
bilirea unui plafon minim de sala
rizare și în semn de protest față^ de 
raționalizările din domeniul trans
porturilor pe calea ferată. La grevă 
au mai participat în afara muncito
rilor din sindicatul căilor ferate na
ționale (Kokuro) și alte 17 organi
zații sindicale afiliate la Sohyo sau 
aparținînd centralei Chuiitsu Roren. 
Greva a afectat 54 de centre fero
viare din întreaga Japonie. In ace
lași timp la Tokio a fost organiza
tă o demonstrație în fața clădirii 
Ministerului Muncii, in cursul căreia 
peste 40 000 de maniifestanți au ce
rut stabilirea limitei minime a sa
lariilor lucrătorilor de la căile fe
rate.

CAPE KENNEDY 28 (Ager
pres). — Joi a lost lansată 
de la Cape Kennedy sonda 
spafială „Mariner-7a, destina
tă să studieze dacă este po
sibilă o formă de viață pe 
planeta Marte. Lansarea a 
avut loc la o lună după ce o 
sondă de același lip, „Mari- 
ner-6“, care cîntăreșle 383 kg, 
s-a îndreptai, la 28 februarie, 
spre Marte. Această sondă 
va ajunge la 31 iulie la o dis
tantă de 3 200 km de „planeta 
roșie". „Mariner-7", avlnd a- 
ceeași greutate, va ajunge la 
5 august la o distantă asemă
nătoare de obiectivul propus.

Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a precizat că cele 
două sonde spațiale sînt des
tinate să procedeze la studiul 
științific cel mai complel reali
zat pînă în prezent asupra pla
netei Mărie. Ele vor consti
tui, de asemenea, bazele vii
toarelor experiențe și cerce
tări cu privire lă viata extra
terestră.

„Mariner-7“ va furniza co
munității științifice Interna
tionale de citeva zeci de ori 
mai mulle informații docil cele

transmise de „Mariner-4“, lan
sa! în urmă cu patru ani. Cele 
două camere de televiziune 
cu care este prevăzută sonda 
vor retransmite pe Pămint 91 
de fotografii ale „planetei ro
șii “, spre deosebire de came
rele similare de pe „Mariner- 
6" care vor retransmite numai 
24 clișee. Cele două sonde 
vor măsura, de asemenea, tem
peratura solului și almosierei 
planetei Marte cu ajutorul a 
două radiometre cu raze infra- 
roșii. Una din fazele cele mai 
așteptate ale zborului lui .Ma
riner-7" va ti trecerea sondei 
sub Polul Sud marțian. Potri
vit ipotezelor recent emise, s-ar 
putea ca în această regiune 

-să existe suficientă apă pentru 
a face posibilă o anumită for
mă de viață. Cel doi „Mari- 
neri" vor transmite, de ase
menea, date cu privire la pre
siunea de pe Marie.

N.A.S.A. a anunțai că se 
prevede ca ln viitorii doi ani 
să fie plasați doi sateliți pe 
o orbită în jurul planetei Mar
te. Potrivit programului, în 
1973, pe această planetă vor 
ateriza lin instrumente desti
nate să determine prezenta 
vreunei forme de viată.
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