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• După ce s-au pregătit 
îndelung și cu minuțiozitate, 
„Nevestele vesele din Wind
sor" apar pe scena Teatrului 
de stat din Petroșani. Inter- 
preții comediei shakespea
riene vor îi actorii teatrului 
din localitate. Simhătă, ora 
20, arc loc avanpremiera, Iar 
duminică la aceeași oră spec
tacolul în premieră.

ÎNVINGĂTORI 
Al ADÎNCURILOR

Se spune despre scafandri 
că sînt apucați de un fel de 
beție a adîncurilor, beție ce-i 

ge cu o forță irezistibilă 
abisurile albastre. Minerii 
și ci chemarea adîncuri- 

Aceastâ chemare o simte 
itilți ani și șeful de brigadă

spri 
sini 
lor 
de r 
Clement Birluț, dc la E.M. Lo- 
nca. Acolo jos, la sute de me
tri sub pămînt. se desfășoară 
zi și noapte, fără încetare, 
marea încleștare dintre om și 
natură. Lui Birluț ii place a- 
ceastă luptă cu adîncurile din 
care, împreună cu ortacii, au 
ieșit mereu biruitori. Despre 
victoriile brigăzii lui Birluț 
vorbesc zecile de mii de to
ne dc cărbune extrase din fron
talul unde a lucrat.

Aflat între nr. 42—44 din 
raionul I. zona a Il-a a mi
nei Lonca. frontalul cobora cu 
fiecare felie exploatată tot mai 
mult in adînc. Coborau și al
te abataje. Numai abatajul 
cameră nr. 45 bătea parcă pa
sul pe loc. Brigada lui Ion 
Lazăr. care lucra aici n-a reu
șit să extragă intr-un an 
cheiat decît 13 794 tone 
cărbune. Randamentul era 
el scăzut. Doar 4.19 tone 
cărbune pe post. Diferența 
nivel dintre abatajele vecine 
și cel de la nr. 45 creștea me
reu. La un moment dat a a- 
* ms la 4 felii.

In minerit sînt reguli bine 
sttoilile de exploatare ce se 
cer riguros respectate. Denive
lările mari duc la presiuni și 
focuri subterane. Pentru evita
rea lor existau doar două al
ternative. Fie să se sisteze lu
crările la locurile de mun
că avansate. Tic să 
bească viteza dc 
tare a cărbunelui în abatajul 
cameră nr. 45. Cum era și 
firesc, conducerea minei a ales 
a doua alternativă. înfăptuirea 
ei deDindea însă de oameni. 
Dună mature chibzuinți și con
sultări cu conducerea secto
rului. alegerea s-a oprit asu
pra brigăzii lui Clement Bir
luț.
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• Sîmbătă, ora 10, în sala 
bibliotecii Casei de cultură 
din Petroșani arc loc o 
diție muzicală •. 
nașe".
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• In aceeași sală, 
17, pentru copii se v 
sa Tolba cu povești.
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Vineri dimineața, cu prilejul 
Zilei de 9 Mai — Ziua inde
pendenței de stat a României, a 
victoriei asupra Germaniei fas
cisto, șl Ziua eroilor, au fost 
depuse coroane do flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la 
Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală.

La solemnități au Juat parte 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului dc 
Stal, Vasilc Patilineț, secretar 
al C’.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului dc 
Miniștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului dc Stat și ai Guver
nului, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, generali șl ofițeri supe
riori, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, 
delegații alo oamenilor muncii

din întreprinderile șl instituți
ile bucurcștenc.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, in a- 
cordurilc Imnului Eroilor, au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, corpului diplo
matic. Ministerului Forțelor Ar
mate, Ministerului Afacerilor 
Interne și Consiliului Securității 
Stalului, Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliului U.A.S.R., 
Consiliului Național al Femei
lor, Comitetului municipal Bu
curești a) ’XC'.R. și Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, Co
mitetului foștilor deținuți anti
fasciști din România, Comitetu
lui organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, precum 
și jerbe de flori din partea or
ganizațiilor de pionieri.

...Un lucru o cert. Schimba
rea locului de muncă ridică 
pentru Început probleme în 
orice domeniu de activitate. Și 
în minerit. Acest lucru îi era 
cunoscut șl lui Birluț. Mai știa 
că la noul loc de muncă va 
aven de înfruntat multe obsta
cole. Și totuși a primit fără 
șovăire. Nu s-a gindit. nici un 
moment că poate salariul va 
fi mai............................. ..
ca un 
ortacii
re.

Unii,. cînd au aflat, au 
bit a neîncredere.

— Să vedem ce vor 
frontaliștii lui Birluț in 
tajul cameră.

Frontaliștii și-au văzut „ 
podărește de noul loc de mun
că. Brigada a fost organizată 
potrivit noilor cerințe. Și chiar 
din start s-a pornit bine. Pri
vind graficul întrecerii, scep
ticilor nu le venea a crede. S 
ștergeau la ochi și priveau din 
nou. Nu. nu era halucinație. 
La noul loc de muncă, brigada 
lui Birluț s-a depășit pe sine. 
Timp de patru luni consecu
tiv a obținut un randament 
mediu pe post de 6,33 tone de 
cărbune, cu 2,14 tone de că
ciulă mai mult decît brigada 
lui Lazăr. Cu un asemenea 
randament nu-i de mirare că 
în acest interval de timp din 
abataj au fost extrase 11902 
tone de cărbune. încă vreo 
citcva zile și cantitatea ex
trasă în întreg anul trecut va 
fi depășită Cit privește planul 
a fost și el depășit cu 1355 
tone. Evident că și abatajul se 
apropie vertiginos de nivelul 
celorlalte. Și cu cit coboară mai 
repede, realizările de pe gra
fic uroă. Succesele- se datoresc 
și unei noi forme de organi
zare a muncii introduse de 
frontalistul Birluț în abataj 
cameră. Atunci cînd felia a- 
flată în exploatare se află pe 
terminale, brigada se împarte 
în două. Unii se ocupă de cu
rățirea feliei, iar ceilalți exe
cută lucrările necesare atacării

noii felii. Prin executarea si
multană a acestor lucrări, a- 
cest timp s-a redus la 2 zile în 
loc do 10 zile. Și opt zile do 
muncă in plin contează nu 
glumă. De altfel brigada a și 
fost premiată cu 5 500 lei din 
fondul de 1 la sută.

Stratul de cărbune este ace
lași, mecanizarea așijderea, iar 
exploatarea se face tot din 
două aripi ca și înainte. Exis
tă însă ceva nou. Acest ceva 
este omul, entuziasmul său ne
stăvilit, priceperea și dragostea 
față de profesia aleasă specifi
că celor ce simt prin întreaga 
lor ființă chemarea adîncurilor 
și răspund cu dăruire totală 
acestei chemări.

• Duminică dimineața, ora 
10, în sala bibliotecii Casei 
de cultură se vor organiza 
jocuri distractive pentru co
pii.

• Muzeul mineritului este 
deschis duminică între orele 
10 și 20.

• In Petroșani o dumini
că sportivă fără fotbal. Spe
răm ca meciul divizionar B 
de handbal dintre echipele 
de băieți Știința Petroșani — 
Metalul Copșa Mică să poto
lească setea de sport. Cam

(Continuare in pag. a 3-oJ
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• DISPONIBILITĂȚI ARTISTICE INCA NE
VALORIFICATE (convorbire cu Gh. Armășes- 
cu, directorul Casei județene a creației popu
lare) • NOI MONUMENTE... VECHI • CRO
NICA FILMULUI „PASA" • „ÎNTOARCE
REA" — schiță de T. Someșan.

Afirmînd că magazinele ali
mentare dețin un loc de pri
mă importanță în comerț, mai 
ales în localitățile cu număr 
mai mic de locuitori unde Ali
mentara are un specific mult 
mai complex — desface o ga
mă mai largă de produse, și 
nealimcntare — nu facem al- 
ceva decît să fim obiectivi, să 
vedem lucrurile așa cum sînt 
în realitate. Dar și între ali
mentare există diferențe: o 
autoservire se deosebește net 
de un magazin 
tr-un' cartier 
deosebirea, credem, trebuie să 
fie văzută nu atît în cantitatea 
aprovizionării, a desfacerii, ci 
în calitatea aprovizionării, în 
varietatea produselor care in
tră în alimentare. Dacă sfera 
discuțiilor o vom restrînge nu
mai la Valea Jiului, ni se va 
da dreptate mult mai repede. 
Există un argument de neclin
tit : în esență, oamenii au a- 
celeași nevoi și nu se poate 
să fie lipsiți de alimente de 
primă necesitate. Pe lingă a- 
ceasta mai este un întreg an
samblu de caracteristici — ca-

alimentar din- 
mărginaș. însă

Intre certitudine
litatea deservirii, starea igie
nică a magazinului, aspectul 
general, păstrarea alimentelor 
etc. — de loc neglijabile, care 
dau un bun renume unității -și 
produc o impresie plăcută cum
părătorului. Așadar, credem. că 
toate alimentarele trebuie a- 
provizionate în mod egal, ca
litativ, rcspectînd proporțiile 
cantitative. Intr-un raid-anchc- 
tă prin alimentarele din Va
lea Jiului am constatat multe 
lucruri demne de luat, în coru 
siderație pe care le <$omentăm 
în cele ce urmează.

Vitrina — 
carte de vizită

îndoiala
Intrarea in pasajul subteran de pe B-dul 1848 din Capitală.să recunoaștem în mod 

că șefii de magazin sau 
pot fi vinovați

Eram în Uricani și priveam 
vitrina Alimentarei nr. 79. Bi
neînțeles că poate fi o vitrină 
corectă, și este de altfel, dacă 
nu s-ar etala pe un fundal im
presionant de ambalaje, de lăzi 
goale a căror existență în ma
gazin n-o poate justifica ni
mic. Șeful magazinului. Gheor- 
ghe Barbu afirma vădit ne
mulțumit „că nu știe ce să 
mai facă11 cu ambalajele, ma
gazia fiind plină. în interiorul 
unității te strecori printre .ace
leași stive de lăzi. „Primesc 
marfă multă, ne spunea, însă 
ambalajele îmi rămîn săptă- 
mîni întregi neridicate, dîn- 
du-ne multă bătaie de cap: 
cum să le mai aranjăm pentru 
a face cit de cît loc...**.

O situație similară era la u- 
nitatea nr. 44 din Vulcan, la 
fel la Alimentara nr. 16 din 
Petroșani sau la Vulcan. în 
unitatea nr. 60, care, e drept, 
avea circumstanțe: intra în 
reparație peste 1—2 zile. Insă

trebuie 
expres 
vînzătorii nu ,... 
de acest lucru. Ei nu-și pot 
asuma sarcina de a transporta 
ambalajele, treabă care intră 
în atribuțiile curente 
viciu ale I.R.V.A.

Trebuie să ne mai 
puțin la amenajarea 
lor și la rostul lor de a fi. 
Cu’ excepția cîtorva alimentare 
centrale care-și îngrijesc yitri- 
nclfț le reamenajează periodic, 
cea mai mare parte, în special 
cele periferice, au una și ace
eași prezentare a produselor, 
invariabile piramide de con
serve și cîteva sticle de țui
că bălrînă. Despre vechimea 
lor. a vitrinelor, ne limpezim 
cînd observăm stratul de praf. 
Mai poate fi vorba de căutări, 
de formule inedite, de schim
bări periodice ?

De fapt care-i rostul vitri
nei ? De a face reclamă, de a 
etala, ca tentații, lot ce este 
nou în magazin. Și cum recla
ma e sufletul comerțului, nu 
ne putem explica de unde pro
vine indiferența pentru vitri
nă. Observăm că unele maga
zine, și de alte profiluri, nu 
numai alimentare, schimbă for
mula vitrinieră în fiecare lu
nă, sau mai des, însă consta
tăm cu o anumită oboseală că 
la altele există aceleași pro
duse care zăceau tot acolo și 
în urmă cu 3—4 luni. Cu mai 
multă (imaginație și atenție, vi
trinele- multor alimentare ar 
putea arăta altfel, nu prăfuite 
și neluate în seamă. Pentru că 
vitrinai reflectă și spiritul gos
podăresc al lucrătorilor de la 
unitatea respectivă.

La Alimentara nr. 61 Lupeni 
am întrebat dacă sînt pateuri 
mici. Răspunsul a fost nega
tiv. Aceeași întrebare am ros-

de ser-

oprim 
vitrine-

tit-o și la alte zece unități din 
Lupeni, Uricani, Vulcan, Ani- 
noasa și Petroșani. Răspunsu
rile au fost, pretutindeni, ace
leași i invariabil negative. „N-a
vem nici muștar, nici sar
dele în ulei, nici șervețele" — 
spunea Maria Ghcrasimov, a- 
jutoarea-gestionar la Alimenta
ra 61 din Lupeni.

O aprovizionare 
echilibrată, 
fără goluri

La Alimentara nr. 65 din 
cartierul Ștefan din Lupeni. de 
altminteri singura, Catalina Ra
du. responsabila, a spus clar 
că ..șervețele n-am primit ni
ciodată". Se solicită mălai dar 
nu este. In cartierul 
la Alimentara nr. 95.
Ghenți. responsabilul, spunea 
că nu are unt și mălai. A a- 
dăugat: „Untul nu se dă de
cît cu lada, iar o ladă ar fi 
mult prea mult pentru unita
tea de aici. Pînă în urmă cu 
cîteva zile, nu primeam nici 
lapte, dar acum sosește mult 
mai regulat. Mălai nu avem. 
Nu știu cum se planifică, jnsă 
primesc mălaiul numai la sfîr
șit de trimestru cînd mi se a- 
duce atît de mult îneît nu mă 
mai pot mișca în magazin. De 
pildă într-o zi am primit și 
trei mașini*1.

Așadar întîlnim situații care 
suscită întrebări și răspunsuri. 
De ce nu se face o aprovizio
nare ritmică și neîntreruptă

Tiberiu SPATARU

Grafit, 
Petre

(Continuare in pag. a 3-u)

■•■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■

PE ECRANELE
■

■

■■■■■■

LA CINEMA 7 NOIEMBRIE

luna mai
• 5—9 mai, filmul francez Pașa, cu Jean Gabin și 

Dany Carrel, (cunoscută spectatorilor noștri din filmele „Ma
rile manevre", „Un șoarece printre bărbați", „Un idiot la 
Paris").

• 10—14 mai, filmul cehoslovac Pensiune pentru hol
tei, colorat, cinemascop, o adaptare pentru ecran a piesei 
dramaturgului irlandez Sean O’Cassey.

Filmul povestește peripețiile unor bărbați tineri care 
locuiesc într-o pensiune, în care vizita femeilor este strict 
interzisă.

• 15—19 mai, coproducția italo-franco-spaniolă, Pen
tru încă puțini dolari, film western, care continuă seria 
aventurilor din filmele Un dolar găurit și Pentru un pumn 
de dolari.

Reportaj 
pe 

glob

o 
zi 
în 

Berlin
Lingă blocurile noi de po 

Karl Marx Alee, cîteva edi
ficii au rămas așa cum lc-a 
surprins ultima clipă a răz
boiului. De un sfert de veao, 
copiii Berlinului trec pe lin
gă aceste ruine tăcute și ne- 
Bre, se joacă în umbra lor.

i prima lecție, înainte încă 
de vîrsta școlii, începe aici.

Tînărul meu prieten ber- 
llnez le privește senin, cu 
marii lui ochi albaștri. El 
a trăit din plin acea dimi
neață nouă a Berlinului, care 
a început acum 20 de ani. și 
care a transformat orașul 
într-o tînără, înfloritoare ca
pitală a unui stat socialist.

Iși cunoaște bine orașul și 
urcăm împreună pină la ul
timul etaj al Casei învățăto
rului să-mi arate, cît mai 
cuprinzător, marea panora
mă a Berlinului în plină 
reconstrucție.

Este, în adevăr, fascinat 
acest Alex. acest imens șan
tier din inima Berlinului, 
Alcxanderplatz. Locuitorii ca
pitalei R.D.G. îi spun familiar 
„Alex" pentru că numele său 
fevine mereu în orice îm
prejurare : înainte, sau la 
stingă de Alex. imediat ce 
depășești Alex... Și pentru că 
tot ce se întîmplă acum, aici, 
ii este familiar oricărui ber
linei.

Am auzit că, pe undeva, pe 
aproape, îndată după război, 
locuitorii orașului au ridicat 
din dărîmăturilc adunate la 
Un loc un munte de 78 de 
fhetrl. Nu știu dacă, în acel 
Ihomcnt, aceasta era cea mai 
naltă „clădire" din Berlin. 

Ceea ce văd însă acum in 
Alexanderplatz, în toată stră
lucirea sa, este noul turn al 
televiziunii, cu amețitorii săi 
363 metri înălțime. IX? la 220 
de metri, o uriașă sferă cu 
diametrul dc 32 metri, plan
tată în axul turnului, dă zbo
rului său spre cer o grație 
sculpturală. In această sferă 
cu nenumărate fațete, ce vor 
reflecta lumina solară de ori
unde ar veni, va funcționa,

pe două letaje, „Ring-Kafee“ 
— do la mesele căreia, prin- 
tr-o rotație completă, vom pu
tea surprinde in timp dc o 
oră întreaga panoramă berli- 
neză. In ultimele cinci etaje 
ale globului se vor afla ins
talațiile televiziunii. Două as
censoare vor transporta 400 
de curioși pe oră pină in 
yîrful turnului, in timp ce la 
baza construcției o altă ca
fenea circulară va găzdui 
1 000 de persoane. In jurul 
turnului televiziunii se vor 
amenaja parcuri, grădini și 
peluze po care artiștii berii- 
nezi iși vor putea expune lu
crările. Mi sa pare un cadru 
cit se poate do exact pentru 
această construcție care, îna
inte de a fi o performanță 
tehnică, este un semn al cul
turii larg răspîndite.

O
In 1806 țarul Alexandru a 

fost primit ou maro cinste la 
Berlin, iar regele Prusiei a 
dat acestei piețe numele oas
petelui său. De atunci, Ale
xanderplatz a urmat destinul 
Orașplui și abia în 1964 a în
ceput să trăiască o istorie a 
sa, particulară. Atunci au a- 
părut aci buldozerele — a- 
ceastă avangardă a < onstruc- 
torilor. Circulația a fost de
viată, casele vecin dârîmate, 
străzile barate. Iar astăzi, pri
mul dintre edifici ;.'.a pieții es
te aproape gala : un hotel cu 
39 de etaje, înalt de 121 me
tri, care va găzdui circa

Stelian CONSTA NTINESCU

(CeMinuare jn pag. a 3-o)

Expuneri 
cu ocazia 
zilei de 9 Mai
In zilele do 8 și 9 mai, la 

exploatările miniere, la clu
buri și cămine culturale au 
avut loc adunări ale mineri
lor. inginerilor, tehnicienilor, 
intelectualilor și celorlalți 
oameni ai muncii consacrate 
zilei de 9 -Mai — Ziua inde
pendenței dc stat a României 
și Ziua victoriei asupra Ger
maniei fasciste.

Cu acest prilej, au fost ți
nute expuneri caro au evo
cat glorioasele momente din 
istoria poporului român pen
tru cucerirea independenței 
do stat, luptele duse do tru
pele armatei române pentru 
zdrobirea fascismului in cel 
de-al doilea război mondial 
și a fost relevată politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru socialist dc întărire a 
păcii și prieteniei între po
poare. Expunerile au fost ți
nute do cadre ofițerești ac
tive și în rezervă, respectiv 
do tovarășii maior Ion Cliela- 
ru la mina Uricani, colonel 
Florian Baicu la mina Lu
peni, locotenent Gheorghe 
Branga la mina Vulcan, ma
iorul in rezervă Gh. Micu 
Șerbu. la Aninoasa. maiorul 
Nicolae Popa, la clubul C.C. 
din Petroșani, sublocotenent 
in rezervă Petru Stoican la 
mina Petrila, maiorul Augus
tin Lupaș la mina Lonca șl 
alții.

• 20—24 mai. Un om pentru eternitate, o producție a 
studiourilor engleze, 1966. Scenariul e semnat de Robert 
Bolt după o piesă proprie, regia Fred Zinneman. In distri
buție : Paul Scofield considerat împreună cu Lawrence 
Olivier, Richard Burton, printre cei mai buni actori bri
tanici. Interpret prin excelență al rolurilor shakespeariene, 
Scofield s-a făcut cunoscut în țara noastră cu ocazia tur
neului efectuat de Royal Shakespeare Company, cu „Regele 
Laer" al cărui protagonist a fost.

De asemenea, îl. vom vedea în acest film pe Orson 
Welles, cunoscut spectatorilor noștri din filmele: „Moby 
Dick", „Austerlitz", „La Fayette", „Tătarii", „Falstaff".

Filmul Un om pentru eternitate, a obținut premiul 
Oscar 19GG, pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, 
cel mai bun actor masculin (Paul Scofield), cel mai bun 
scenariu, cel mai bun film în culori și cele mai bune cos
tume pentru un film în culori.

Filmul se referă la un binecunoscut episod din istoria 
Angliei, nașterea anglicanismului, respectiv emanciparea 
bisericii engleze de sub tutela Romei, prin recunoașterea 
puterii spirituale a regelui.

• 25—29 mai. La est de Eden. O producție a studiou
rilor americane, 1954. Cinemascop, colorat. Scenariul Paul 
Osborne după romanul lui John Steinbeck. Regizorul fil
mului este Elia Kazan cunoscută la noi prin filmul „Ame
rica, America". In distribuție James Dean, născut la 8 fe
bruarie 1931 în statul Indiana, zl fost idolul unei întregi 
generații, erou al cărui mit este analog cu cel al marilor 
staruri ale cinematografului mut. A murit în 1955 într-un 
accident de automobil în California, in apropi- re de locul 
în care se petrece acțiunea filmului La est de Eden.-

• 30 mai — 2 iunie. Primăvara pe Oder, o producție 
a studiourilor „Mosfilm" 1967. Film de război, dedicat ce
lei de a 50-a aniversare a Armatei Sovietice.

In matineu intre 10—12 mai este urogrumal filmul ila- 
mn Inima nebuna, nebunii de legal, la care vom avea pri- 
, ?!,'! s“;1 r®v«Iem pe cunoscutul cîntăret do muzică ușoară Little Tony.

IA CINEMA REPUBLICA

• S—11 mai. in reluare filmul italian Aslă seară mă 
distrez, comedie muzicală unde o vom vedea pe cînlăreala 
de culoare Lola Falana.

• mai> Inimă de mamă, o producție a studiouri
lor Maxim Gorki. 1965. Filmul este închinat figurii lumi
noase a celei care a dăruit omenirii pe Lenin.

• 15 17 mai. Tată de familie, o coproducție franco- 
lor-l8"?' F‘.,m d,sUns cu Premiul „Timona de aur", Veneția 
1JG7. In distribuție: Nino Manfrei (Veneția, luna și tu. 
Adorabile Șl mincinoase. Operațiunea San Gennaro), Leslie 
Caron (Camera in formă de L). Claudine Auger (Eddie 
Liiapman agent secret, Operațiunea San Gennaro). Filmul 
este povestea a două existențe sau mai degrabă a unui 
bărbat și a unei femei.
. •18—22 mai. în reluare Expresul colonelului Von Ryan
ii m dm S.U.A., colorat-cinemascop. Ii vom revedea in acest 
turn de război pe Frank Sinatra, Trevor Howard ș. a.

• 23—25 mai. Cuțitul in apă, o producție a studiouri
lor poloneze, 1962. Dramă psihologică.

• -7 n’a'- Vara fierbinte, o producție „Defa" Berlin. 
Filmul ne introduce în atmosfera plină de prospețime

a unei vacanțe, cu farsele și petrecerile vesele ale tineri
lor, in inimile cărora înmuguresc primele sentimente de 
dragoste.

® 28 mai — 1 iunie. Riscurile meseriei, o producție 
a studiourilor franceze, 1967. Film distins cu -Medalia de 
aur" a cinematografiei franceze, pentru c ! mai bun film 
al anului 1967. Scenariul și regia : Andre Cnyate.

In distribuție : Jacques Brel, Emmanuuolle Riva (Cli
mate, Terese Desqucyroux, Hiroșima, dragostea mea), Jacques 
Harden (Asasinul din cartea de telefon, Gervai.se).

Gervai.se
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Noi 
monumente...

vechi
Prezent» în cărți ți docu

mente, in cele peste fl 000 de 
monumente arhitectonice, ar
heologice ți do artă popu
lară răspîndite pe întreg cu
prinsul patriei, in obiceiuri, 
datini ți in portul de la sate, 
istoria poporului român are 
adinei rădăcini in p&mîntul 
despre care vorbește. Monu
mentul de la Adam Clisi — 
ridicat în 109 de Împăratul 
Traian în amintirea victoriei 
din războaiele purtate cu da
cii, Crini ca de apărare de la 
Poenari din Munții Făgărașu
lui — caro a fost folosită de 
Hasarab I în cîștigarea vic
toriei dc la Posada — Caste
lul Huniazilor, mesaje de in
contestabilă \aloare pentru 
istoria noastră, Unt supuse a- 
cum unor ample lucrări de 
restaurare executate de arhi- 
• '•ții. arheologii și muzeogra
fii Direcției monumentelor is
torice. Pentru a Ie reda forma 
inițială, s-au făcut măsurători 
și calcule minuțioase, s-au în
tocmit proiecte, pe baia cărora 
constructorii pot respecta în
tocmai autenticitatea.

Vechea Curte domnească 
din București, ridicată de Mir
cea Ciobanul pe teritoriul ac
tual al Pieței de flori, se 
va alătura si ea noilor monn- 

\echi ale României, 
înscrisă în agenda de lucru pe 
1969 a restauratorilor, ca a 
început să nrindă contururile 
de altă dată pentru a da la 
iveală valoroase elemente is
torice. Deși, de-a lungul vre
mii. intelectuali dc seamă au 
atras nfanti» asunra prețioa
selor documente nreiontafe de 
.'»'—«to vestieii. deasupra că
rora negustorii lesantini au zi
dit hanuri, de abia în zilele 
noastre Vechea Curte dom
nească a cetății Iui Bucur își 
va recăpăta strălucirea.

Restaurarea în amănunt,

piatră pe piatră, cărămidă pe 
cărămidă, va Înălța străvechi
le ziduri și portaluri ale meș
terilor lui Mircea Ciobanul, 
la care domnitorii Matei Ba- 
sarab și Constantin Brîncovea- 
nu au adăugat mai tirziu noi 
corpuri dc clădire, l'rmărind 
să redea întocmai capitala u- . 
nor vremi dc mult trecute, 
lucrările vor pune în valoare 
și arhitectura originală a Ve
chii Curți domnești, care — 
după părerea specialiștilor — 
se distinge prin sobrietate și 
monumentalitate, echilibru de- 
săvîrșit în armonia concepției, 
bogate decorații sculpturale și 
picturale, pereți întregi alcă
tuiri din sticlă. Opera de res
taurare care sc desfășoară a- 
cum cuprinde, fn afara Pa
latului domnesc, celebrul Han 
al lui Manuc, cu cramele și 
hrubele sale, cu camerele pen
tru oaspeți din partea de sus, 
Cafeneaua turcească. Hanul cu 
tei. Hanul Gabroveni, llajnil 
roșu, precum și un lapidarium 
din sticlă și metal, unde vor 
fi expuse piesele mai impor
tante descnneri’e de arheologi 
în această zonă. Treptat, între 
străzile Smîrdan, Blănari, Bd. 
1848 și Splaiul Independenței, 
vor apare construcții cu ca- 
racte»- semimedîeval. Ele ne 
vor oferi prilejul să vedem 
vechile felinare luniinînd fir
mele cu semnale caracteristi
ce fiecăreia dintre bresle, gră- 

încărcate cu flori și 
verdeață, cafenele, simigerii, 
cofetării si mici prăvălii, zi- 
d'te *n maniera obișnuită a 
enneiî

Așteptăm. d c<» Venita 
Curte domnească a Bucnres- 
tinliii de altă dată să-și des- 
cMdg nnrțiln oferindn-ne pri- 
leiul să nășim. în nlin cen- 

Capitalei. într-o i>«mo de 
mult apusă.

Adina COXSTANTINESCU | Desene de Iosif Telimann |

Artă populară

Disponibilități artistice 
încă nevalorificate
Convorbire cu Gh. Armășescu, directorul 
Casei județene a creației populare — Deva

— Ce părere aveți despre 
stadiul actual în care se află 
mișcarea artistică dc amatori 
din Valea Jiului ?

— Față de posibilitățile exis
tente în municipiul Petroșani, 
pulsul vieții artistice lasă încă 
dc dorit. Valea Jiului nu s-a 
remarcat pină acum în această 
direcție prin acțiuni deosebite, 
care s-o individualizeze în rîn- 
dul celorlalte centre din jude
țul nostru. La unele acțiuni 
organizate pe plan județean, 
municipiul Petroșani nu partî-. 
cipă pe măsura posibilităților. 
Astfel la „Festivalul dc tradiții 
și obiceiuri de iarnă" organizat 
de Casa județeană a croației 
populare, în luna decembrie 
3968. zona momîrlanilor, intere
santă din punct de vedere etno- 
grafico-folcloric, nu a fost 
deloc reprezentată. Sperăm că 
lucrurile se vor remedia la edi
țiile ulterioare ale festivalului.

— Care sînt, după părerea 
dv„ remediile acestor stări de 
fapte ?

— Consider că mișcarea ar
tistică de amatori din Valea 
Jiului ar avea de cîștigat prin 
vizite în alte centre cu bogată 
tradiție culturală, prin schim
buri de experiență, prin atra
gerea unor instructori calificați 
etc. Intre artiștii amatori și cei' 
profesioniști, aflați în Valea 
Jiului în număr mare, trebuie 
să existe o permanentă și dura
bilă legătură, concretizată în 
realizări de prestigiu în dome
niul muzicii și dansului, plasti
cii și teatrului. E necesar să 
se organizeze o serie dc mani
festări, menite să evidențieze 
strădaniile creatoare a artiști

(ieorge Koitor

Filiație
Eu din lancu vin 
Și din
Moții dc la Huedin.
Vin pădurile cu mine. 
Din Posada, 
Din Rovine.
Vin din Mureș,
Vin din Crișuri,
Din păduri cu stufărișuri.
Vin din nord, 
Și vin din sud.
De pe unde vin doar vorba 
Strămoșească o aud. 

lor profesioniști și amatori, mai 
multe expoziții dc grup și in
dividuale, seri de poezie, în- 
tîlniri între cititori și membrii 
cercurilor literare, eventual 
sori de plastică și poezie, pro
ză și muzică etc. Ar fi necesar 
un curs dc istorie a artelor la 
care să-și dea concursul ar
tiști profesioniști din diferite 
domenii de creație și de care 
să beneficieze toți iubitorii ar
tei.

— Care sînt impresiile dv. 
după recenta fază județeană al 
celui de-al IX-Iea concurs al 
artiștilor amatori, fază des
fășurată în centrul Petroșani ?

— La această manifestație ar
tistică de anvergură s-au pre
zentat mai ales echipele de 
amatori ale sindicatelor. Cele 
trei spectacole oferite publicului 
din Petroșani, au întrunit for
mații variate ca gen începînd 
de la coruri, fanfară, orches
tră semisimfonică, pînă la so
liști vocali și instrumentiști, 
dansatori și formații de muzică 
ușoară etc.

De un deosebit succes s-au 
bucurat, din partea publicului 
și specialiștilor, formațiile do 
muzică ușoară și unii soliști 
vocali aparținînd Casei de cul
tură din Petroșani. Așezăminte- 
le culturale au participat cu 
mai puține formalii.

Uneori s-a deviat do la 
cilatea folclorică locală. Astfel 
a fost cazul grupului folcloric 
de la Cimpa cu obiceiul „Ste
garii’ undo au fost introduse 
melodii și dansuri din alte zone 
folclorice ale țării.

Tn concluzie, deși se constată 
un salt calitativ după ultima

fază a concursului amintit, ră- 
mîn încă mari posibilități de 
afirmare a artiștilor amatori.

— Ce trebuie să se întreprin
dă pentru păstrarea și valori
ficarea folclorului momîrlăncsc?

— Pentru scoaterea la lumi
nă a unor valori spirituale lo
cale, ale culturii populare, afla
tă în proces rapid de dispariție, 
oamenii de cultură și artă ar 
trebui să se preocupe în mod 
organizat, cu entuziasm și com
petență, de culegerea și înre
gistrarea folclorului prin toate 
formele, și a folosirii lui în 
spectacole de muzică și jocuri 
populare, în tematica lucrărilor 
de artă plastică și în litera
tură.

— Care a fost sprijinul acor
dat do Casa județeană a crea
ți0! populare în această direc
ție ?

— Instituția noastră nu a pro
cedat, datorită unor motive 
întemeiate, la sprijinirea mai 
atentă a acestor acțiuni, la cer
cetarea mai amănunțită a fol
clorului din Valea Jiului. In 
viitor sperăm să beneficiem de 
aportul mai multor specialiști 
decît pînă acum, cu ajutorul 
cărora să realizăm acțiuni care 
să antreneze șl această zonă a 
județului nostru în depășirea, 
înregistrarea si valorificarea 
folclorului, Asemenea acțiu
ni vom organiza spre sfîr- 
situl anului in curs. Aceasta 
nu scutește Comitetul local pen
tru cultură și artă de inițiative 
pe care le dorim cît mai inte
resante și inedite și pe care le 
vom sprijini pe măsura posibi
lităților noastre.

Constantin PASCU

„suspense". Cu alte cuvinte, mai „nimic nou sub soare". Și totuși, 
dacă e să apreciem ceva în acest Ulm, trebuie să începem, 
ușor de bănuit, cu Jean Gabin (comisarul Joss). Ecranul este 
dominat în așa măsură de prezenta lui incit celelalte perso
naje, oricit de bine ar li realizate, își diminuează conturu
rile. relrăgindu-se parcă politicos din lafa acestui „senior al 
cinematografului". Jean Gabin trăiește in primul rind prin 
mimică și operatorul a lost conștient de acest adevăr, stăru
ind asupra primplanurilor. Ochii albaștrii ai actorului ii tră
dează frăminlarea ori furia, firul amintirilor ori curiozitatea 
profesională. Ei sini injectați sau destinși, scrutători sau 
veseli. Gura actorului secondează înlrutotul mișcarea (
a ochilor, rltmlnd figura și in/cstrlnd-o cu o expresivitate . * 
deosebită. Dany Carrel are o agreabilă apariție in rolul 
Nathalie! și, poate, pe unii ii nemulțumește ușurința cu care 
scenaristul o înlătură din intrigă, după ce izbii'i'-e s-o Iacă 
simpatică. In rolul lui Quinquin, gangsterul, hămesit și sin
guratic, Andre Pausse adoptă o mască imobilă, lăclnd eco
nomie de vorbe și exprimlndu-se, contrar lui Jean Gubin, 
prin mișcare și gestică. Avind o distribui ie aleasă, regizoru
lui Georges Lctuțner n« i-a rămas decît să conducă intriga 
cu abilitate și să puncteze momentele de intens dramatism, 
care nu au lipsit din film. Merită a fi reținut dialogul de o 
aleasă factură, realizai de Michel Audiard și decorul 
fanlezisl-luxos, prezentat ca ambianță revelatoare pentru 
caracterul eroilor de către operatorul Maurice Felbous. Și, 
să nu uităm muzica stranie, trepidantă a lui Serge Gains- 
bourg. Așadar lot avem cu ce pleca de la acest film. Si dacă 
am da crezare publicației „Fiches du Cinema" am spune că 
„In domeniul filmului polițist francez, această realizare este 
modernă și reușită".

CRONICAR<______________ J
i

Rădăcini de Columnă
Pc-o infinită coloană 
am așezat mărturii de arabesc 
în bronzuri, în struguri 
în cer, și dih toată tina 
țărinii acesteia 
ne-a frămîntat cineva — 
poate Brâncuși, poate Traian, 
poate daco-gcții ori poate 
mai dinainte mama-lupoaică — 
dar cineva — de dincolo de 
istorii — ne-a frămîntat 
Columna care sîntem.

Vasile ARTEN1E

PAȘA
Cronica Ulmului

Cind citești pe alișul unul Ulm numele Iul Jean Gabin. 
orice posibilă neîncredere ți se spulberă. Cine poale uita 
creațiile sale din „Mizerabilii", „Marile lamilii", „Cazul doc
torului laurenl* ele., Jocul său puternic Interiorizai, llrescul 
șl siguranfa cu care sc mișcă și cu care se Impune tuturor.

Coproducția Iranco-italiană „Pașa", realizată In 1967, nl-l 
prezintă pe Jean Gabin Intr-o postură •lestul de cunoscută, 
aceea de comisar de politie. In „Comisarul Maigret .se înfu
rie- șl In „Domnul Mnlgret și alncerea Saint Fiacre", marele 
actor a Interpretat roluri similare, 1nfățlșindu-l pe eroul lui 
Simenon In așa lei Incit pentru cei mal mulfi dintre noi 
acesta se Identifică pentru totdeauna cu llgura lui Jean 
Gabin. Povestea Ulmului „Pașa" ca orice poveste polițistă, 
se InvUteștc in Jurul unor răufăcători pe care oamenii ordinii II 
voi prinde și 11 vor pedepsi, spre satisfacția spectatorilor. 
Așadar din nou locuri de arma, morțl, bătăi, bandiți, polițiști, 
lemel ușoare, baruri de noapte, bani, toate aceste accesorii 
clasice ale filmelor polițiste, plus, bineînțeles, inevitabilul
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T. SOMEȘAN

ÎNTOARCEREA
Pădurea albastră mirosea 

veșted, mireasmă tăioasă, vă
ratică. Picioarele lunecou me
reu pe cărarea Înșelătoare, as
cunsă de frunzele ude, putre
zite de jumătate, sub care apa 
mustea verde, groasă. După 
pădurea asia mai era un deal, 
Tinoasa, și-apol va ajunge in 
capul salului, la casa lui Isal- 
lă Ciurdaru, de-o ars plnă la 
streașină cind și-o măritat fata 
Șj s-o aprins șpiru' pus ia fiert 
pe vatră. De-acolo nu va mer
ge pe uliță, să-l vadă toți și 
să strige din poartă-n poartă: 
„Tu, hui O vinii Găvrilă!l", 
șl să prindă de veste nevasta, 
să albă bătăi la inimă. Că 1 se 
zbate des inima, de crezi că 

se oprește. Mai bine o ia pe 
Cormala 1n sus, pe cărare, prin 
broscărie, și va arunca brușl 
de păminl In răcătețl, să-l vln- 
zolească. De-acolo taie de-a 
dreptul prin mălăiștile de sub 
coastă și coboară In spatele 
grădinii. Ranița și-o lasă In 
grajd, intră la vacă, o bale pe 
spate și-l spune: „Vezi c-am 
vinii diboarca tatii, am vinii", 
li pune o turcă de otavă In 
iesle, să știe că de-acum li 
dă el să roadă, și-o scoale la 
ciurdă, cu clopotul cu buza 
știrbă pe grumaz, de se cu
noaște dintre toate. Intră in 
tindă, bate la ușa căsii dina
inte și strigă incel: „Tu ne
vastă, ce-i rău nu piere. Am 

sosit și-s gras ca diboarca aia 
de Rujând I

Fagii erau drepți ca lumi
nile, cu coaja curată, grasă. 
La rădăcinile lor crescuseră 
burei! albi, puzderie de bureți, 
mari cit clopotul, rotunzi. II 
durea spatele, lăsă ranița jos, 
desfăcu boierul și o deșertă 
toată. Aruncă de-o parte man
taua veche, avea acasă suman 
bun, de pănură neagră, mai de
le de-o parte și niște cămăși 
rupte, lei de fel de mărunți
șuri. Așeză pe fundul raniței 
bocancii cei noi „le mai pune 
Maxîn un petec și-s buni și de 
dus la biserică" - o gazetă cu 
harta tării — „Acasă să ară- 
tați pentru ce ați luptat și su

ferit, pentru România unită I 
— așa o strigat colonelul cind 
o jvacuat spitalu" — și legă
turica de pinză aibă, cu sur
celele mici de plumb, cil boa
bele de linie, pe care doftorii 
i le-o scos din umăr, din șol
dul drept și pulpa piciorului. 
Tăietura de la cap i s-o în
chis, nu-1 ' mai durea, numai 
clle-odată 11 săgeta ascuțit, de 
nici nu mal vedea, apoi nu știa 
nimic de el și se trezea rece, 
ca Înghețat, cine știe ce se-n- 
timplase că niciodată nu-și 
putea aduce aminte nimic.

Umplu ranița de bure fi și o 
luă fn spate. O să-i Irigă pe 
plită, cu sare, o să-și umple 
burta cu ei și apoi se va duce 
la cri.șma lui Majuru să ceară 
o bere ori o cupă de vin, să-și 
petreacă că i Iar acasă, mal 
tirziu ca al Iii, da acasă. Ma
juru o să-i dea. el o să s-așe
ze la masă șl va sorbi tăcut. 
Pe Majuru o să-l piste limba, 
o să-i zică așa: „No. și cum 
o lost ia răzbel", și el o să-și 
desclește gura și-o să poves
tească pînă tirziu. cind nevas
ta va veni după el, și ei o să 
ridă dc ea că-i stihie călciielc 

după pal cald. Și ea o să zică • 
„Am lele mari, de măritat, mă. 
Si mai ducețl-vă acasă că vă 
dorm muierile cu vecinii".

Cobora la vale, trăg1ndu-și 
cu greu picioarele prin noroiul 
gros, amestecat cu frunze și 
crengi. Un troznel sec, sub 
picior, fagii se rotiră, se aple
cară Intr-o parte, apoi In cea
laltă, se izbi de păminl. ros- 
togolindu-se și se opri in ceva 
tare, ce-l izbi în ceafă. Fagul 
trpmură un pic, apoi Încremeni, 
verde și tlnăr. Trăznclul izbi 
inima copacului. Flăcări, flă
cări, toată pădurea arde, urlă, 
arde, urlă. Șuieră gloanțe, șu
ieră plumbi și vine clinele, 
dinele negru, vine cu gura 
deschisă, cu dinții lungi, albi. 
Da, vine spre el. poate nu-1 
vede, dar l-a văzul, aleargă, 
aleargă, ochii 11 sticlesc, 11 
ard, și ochii 11 ard, 11 frig, sim
te dinții spinteclndu-i umărul, 
ghearele splntcclndu-i coapsa, 
piciorul, șl nu mai simte ni
mic, nimic. Doar tirziu, tirziu 
de lot, doi ochi mari, care nu 
ard, II privesc, 11 priveso mult, 

se topesc in ceață și ceva troz- 
nește, scrișncște prin umăr, 
prin coapsă, prin picior, da nu-1 
doare, sclrțiie numai, sclrțlie. 
Și colonelul ivacuează spitalu... 
Izbește din picioare, din miini, 
cu spume la gură, urlă, se 
z.vircolește, apoi geme încet, 
se Întinde moale, zîmbește co
pilăros, parcă doarme.

L-a găsit, pe înserate, pădu
rarul. Aducea o căruță de 
crengi și l-a urcai sus. pc ele.

— Ce-mi /ace nevasta ?
— Bine. Ce să Iacă ?
— Și fetele ?
— Ii mare sărăcie. Una la 

sapă, cu 7lua, cealaltă cu ciur
da. Fac bine.

— De-amuu o să lie mai bi
ne. Așa o zis colonelu.

Li-i greu la lele. Da, o vinii 
el. Nu Ie mai lasă in sal, la 
lucru. Și-o să vlndă locui din 
deal, să ridice o casă pentru 
aia mare, să se mărite. Pe 1- 
nufa o duce la oraș, la mese
rie, pe mălai și carloll, și-o să 
coase sumanc-n sal că-i cișli- 
gul bun. O să trăiască și el cu 
nevasta, cum or putea, la hă- 
Irlncțe. li mai ajută și copiii. 
Satu-f lot ca Înainte, da cam 

pustiu, cu lereștrile spre uliță 
sparte, ogrăzile goale.

— Mulțam fain. Apoi mai 
deseară hai pe la Majuru, să 
mai povestim.

Ocolul era gol. Iarba cres
cuse lungă, o cărare numai 
ducea la grajd. Prispa trebuia 
unsă, crăpase. Pipăi sub grin
dă, la locul știut, dar cheia nu 
era acolo. S-or ti dus in deal, 
la sapă, și cam umblă hoți, 
cum zicea pădurarul. Merse 
spre grajd;

— Ce Iaci mă. diboarca ta
lii, ce iaci tu acolo ? — dat 
vaca nu era, Încă nu venise 
cu ciurda.

Se așeză, In lața șurii, pe bu
lucul de crăpat lemne, luă 
securea. 11 pipăi tăișul și-i 
veni o po/tă nemăsurată ^1 
spargă niște butuci, să aprin
dă focul In plită și să pună 
bureții la fript. Se Insereoră, 
și ele trebuie să sc Ințaarcă, 
șl-a să-i frigă atunci.

Ursii intră pe poartă slaiți 
om străin și se opri mlrilnd. 
Adulmeca neîncrezător prin 
iarbă, sc oprea, privea ta o- 
mul așezat pe buluc, adulmeca 
Iar.

— Hai Ursu tatii, hal. Eu îs. 
Clinele mișcă nerăbdător din 

picioare.
— Hai mă, nu Iii prost.
Mirii iar, dădu din coadă, 

schelăi și se repezi Ia picioa
rele slăpinului. își frecă spi
narea de piciorul lui, adulme- 
clndu-i hainele, linse mina o- 
mului așezată pe genunchi. A- 
cesla tresări brusc. Ochii cii- 
nelui strălucesc, sticlesc, ba 
nu. ard irig, dinții muscă de 
umăr, ghcarclc-i sfîșie coapsa. 
piciorul. Se ridică. II prinse 
brusc de ceafa blănoasă șl-l 
așeză pc buluc, luă toporul și 
izbi surd. Clinele urlă spinte
cat. Se Indlrjl. Izbi des. păti
maș, cu ochii bulbucați și spu
me la gură. Săriră vecinii, II 
prinseră și-l legară. Ursu ză
cea. tăiat bucăți, in jurul bu
tucului.

După ce jandarmii l-au luat, 
femeile găsiră In raniță butelii.

— Bietul om — zise o ve< I- 
nă — o scăpai de pe Irunt să
nătos șl o'nnebunit auisă. din 
bureți răi.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I
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URMARE DIN PAG. 1
a alimentarelor periferice, de 
cartier ? Pe lingi faptul cft 
sint sortimente a căror livrare 
nu s a mai făcut din timpuri 
îndepărtate, nu există nici 
produse de uz zilnic. De pildă, 
unt. Nu există posibilitatea ca 
o ludă să fie împărțită intre 
i)A»i multe alimentaro mai 
miri * In nccst fel ar bene
ficia și locuitorii din cartierele 
mărginașe, care ar fi scutiU de 
drumurile pînă la magazinele 
din... centru. Jn cartierele Gra
fit fi Ștefan din Lupeni nu 
era mălai, iar la Uricani, ges
tionarul Ion Galan, de la uni
tatea nr. 83, spunea că arc în 
magazie peste 6 000 kg I Aceste 
fapte Îndrumă spre formularea 
unei judecăți dc ansamblu : 
O.C.L .-UÎ aprovizionează inegal 
alimentarele. Criteriile care de
termină aprovizionarea, rămin 
misterioase din moment ce la 
Vricani este mălai, și primește 
fn continuare, iar în cartierele 
dm Lupeni nu este, dar n-au 
nici speranțe să primească pi
ni» I sHrșitul trimestrului.

Tot la Urîcani, la unitatea 
nr. 79, responsabilul Gheorghe 
Barbu, ne-a arătat trei frigide
re care nu-și mai fac .datoria* i 
until e defect dc 5 ani (II), al
tul din 1968, al treilea s-a stri
cat si el in februarie. Deci, o 
alimentară marc, cu vinzări 
impresionante, are trei frigi
dere — însă practic nici unul, 
și responsabilul nc-a asigurat 
că ..situația se știe sus". In a- 
celași magazin, cit e dc mare, 
este o sobă. Și ea e defectă. 
Toată iarna au tremurat de 
frig lucrătorii alimentarei, doar- 
doar \a face ceva O.C.L.-u). 
Ți-ai găsit !

Nimeni nu se gîndc-?tc să 
caute nod în papură. Ne-am 
convins că, în general, aprovi
zionarea alimentarelor este 
foarte bună. Dar. in particular, 
se găsesc uncie mărfuri care 
lipsesc din magazin perioade 
neobișnuit dc lungi, altele se 
găsesc doar in unele magazine. 
Credem că normal este ca fie
care unitate să poată oferi cli
entului totul, nu să-l determi
ne să alorpe dintr-un loc în 
altul dorind să găsească un 
pateu mic sau un pachet de 
.șervețele. Prin urmare, sintem 
pentru o aprovizionare echili
brată. fără goluri.

Halatele imaculate 
și falsa candoare

Păstrăm o impresie plăcută 
din v izita noastră prin aii-

Itinerar 
la sfîrșit 

de 
săptămînă

URMARE DIN PAG.
puțin 60 de minute. Specta
torii vor avea credem, în com
pensație, prilejul să aplaude 
goluri multe și frumoase.

0 In etapa a 23-a a cam
pionatului județean de fotbal 
in Valea Jiului sînt progra
mate doar două intilniri : 
Constructorul Lupeni — Pre
paratorul Petrila; Minerul 
Aninoasa — Minerul Vulcan. 
Meciurile încep la ora 11. 
In deschidere juniorii.

0 Terenul de handbal al 
Școlii generale nr. 1 Petrila 
găzduiește duminică, ora 11, 
meciul dintre Jiul Petrila — 
Minerul Lupeni din campio
natul județean la băieți.

• Pe noul teren de «port 
din centrul oro*ul»ii Vulcan 
se desfășoară duminică un 
adevărat maraton handbalis
tic. Incepînd cu ora 9 aici se 
desfășoară etapa municipală 
a campionatului școlilor ge
nerale. Atît la băieți cît $i. 
la fete participă campioanele 
centrelor Petroșani, Petrila, 
Vulcan și Lupeni.

URMARE DIN PAG. 1
475 000 oaspeți pe an O va
rietate de magazine și unită
ți dc deservire completează 
confortul hotelului. (Arora li 
se adaugă și aici un restau
rant panoramic la etajul 38.

Casa electronicii — celă
lalt mare edificiu din AJcxan- 
derplatz, avînd pe cele 11 e- 
taje ale sale locuri dc muncă 
pentru 3 000 de oameni, cons
tituie o veritabilă atracție 
pentru soluțiile arhitectonice 
îndrăznețe.

Se construiesc, dc asente- 
menea, și numeroase imobile 
cu apartamente — de ordinul 
miilor. In ciuda numărului 
mare, densitatea populației nu 
va depă-i 445 locuitori pe hec
tar. O clădire de 14 etaje, un 
restaurant cu mai multe săli, 
o braserie tipic berlineză cu 
săli de biliard, o clădi r< ad
ministrativă. o școală, hule 
moderne, un bloc cu 24 etaje 
cu grădină suspendată — toa
te acestea — la care se adau
gă enormele pasaje subtera

montare : pcsle tot am intflnit 
personalul dc dc serv lrc în ha
late nll'c, «pretate, călcate. Es
te ceva frumos și, ne permitem 
să credem, cu caracter perma
nent Albul este simbol al cu
rățeniei. Aprecierea rămînc va
labilă pentru toate magazinele 
din Petroșani, Petrii a, Aninoa- 
sa. pînă la Vricani. Dcspro 
calitatea deservirii vorbeau 
consumatorii Mihai Fodor și 
Dumitru Cirnnru se arătau 
foarte mulțumiți de vinzAtoa- 
rele de la unitatea nr. 65 Lu
peni, mărturiseau că, în gene
ral, găsesc marfa căutată și nu 
e nevoie să meargă la alte a- 
) intentare. Cind am intrat pe 
ușă, un fapt ne-a atras aten
ția : doi clicnți se cinsteau așa 
cum se cuvine, fiecare cu cito 
o .litră* în mînă. La raionul 
de băuturi nu era nici un a- 
nunț special cart' să atragă a- 
tenția asupra interzicerii con
sumului de băuturi In magazin, 
înăuntru nu erau decît cîțiva 
oameni, vinzătoarclc serveau 
repede, amabil, avînd sub ochi 
scena cu cei doi băutori. Între
bată, responsabila Catalina Ra
du a confirmat că, într-adevăr, 
este interzisă consumarea bău
turilor în alimentară, dar că 
pe cei doi nu i-a „observat". 
Halatul ci era alb, imaculat 
Albul oslo și simbolul curățe
niei sufletești, al candorii. 
Chiar să nu fi văzut ce se în- 
tîmplă in fața ei ?

Dacă ar fi fost singurul loo 
undo am întîlnit o asemenea 
scenă, n-am mai fi amintit de 
ca Tnsă am găsit-o și la Ali
mentara „ nr. 83 din Urîcani. 
Deși unitatea este mică și nu 
era nici un client, vinzătoarele 
afirmau senin că ..nu l-am ob
servat" pe ccl caro bea liniștit 
în fața lor. In Petroșani, la 
Alimentara nr. 16, deși abia te 
miști din pricina lăzilor, un 
individ își sorbea sticla liniș
tit, cufundat în cine știe ce a- 
bisuri, abia ținîndu-so pe pi
cioare și trăgind cu sete din- 
tr-o țigară (în 23 aprilie, la ora 
17,20). Pe vinzătoarc nu le-am 
mai întrebat dc teamă să nu răs
pundă : ..Vai. n-am observat!".

Indulgența și toleranța nasc 
fapte care nu sînt permise. 
Cele trei exemple ne îndrep
tățesc să credem că nu o pri
ma dată că se întîmplă așa 
ceva și că o foarte posibil ea 
astfel dc situații să fio frec
vente în alimentarele mărgina
șe. Atenția O.C.L.-ului trebuie 
să fio in stare do alarmă, ins
pectorii comerciali să-și facă 
prezența simțită mai des și 
mai viguros. Peste tot am în- 
tîlnit vinzătoarc care-și făceau 
serviciul corect, atent și ama
bil. Dacă in unele alimentare 
mai au loc discuții, animozi

Adio liniște, adio gazon!
Dimineață liniștită. Pe strada 

Constructorul din Petroșani în- 
tilnești doar gospodine venind 
sau plecînd după tirguieli, oa
meni care au lucrat în schim
bul de noapte și se întorc la 
casele lor. Dar, imediat după 
miezul zilei, în dreptul blocu
rilor E și T se instalează un 
vacarm greu de caracterizat. O 
ceată do băieți încep să bată 
mingea călcînd în picioare ga
zonul fraged. (Printre pasiona- 
ții fotbaliști se numără fiii u- 
nui deputat în consiliul popu
lar municipal, unui medic, u- 
nuj contabil șef. oameni, spe
răm, capabili să-si educe o- 
draslele). Zboară mingea ame
nințătoare spre geamuri, spre 
capotele trecătorilor. spre ti
nerii arbori plantați pe alei. 
Adio odihnă, adio gazon, adio 
învățătură (în aceste blocuri 
locuiesc mulți elevi, unii se 
pregătesc dc bacalaureat).

Responsabilul blocului E a 
propus băieților să se joace pe 
terenul do sport aflat în fața 
blocurilor A și B sau pe pla
toul din vecinătatea blocului I. 
Dar ei țin cu orice preț să se

///////////////////////z/z/////////////z////////////////r///z////////////z//////z/z/////

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

acrului a fost de plus 18 grade 
la Petroșani și de plus 8 grade 
la Paring. Minimele au fost dc 
plus 8 grade și, respectiv, plus 
3 grade.

ne pentru circulația pietoni
lor vor face din Alexander- 
platz mîndria Berlinului, cen
trul său demn de epoca so
cialistă.

Toate acestea vor fi gata 
in preajma zilei dc 7 octom
brie cind Republica Democra
tă Germană va serba 20 de 
ani dc existență a primului 
stat muncitoresc-țărăncsc din 
istoria poporului german.

Coborînd scările Casei în
vățătorilor. de unde admira
sem priveliștea acestui imens 
șantier perfect organizat cred 
' ă am înțeles exact de ce 
marii ochi albaștri ai priete
nului meu berlinez străluceau 
cu atila seninătate.

O
Răsfoiesc unul din atrăgă

toarele pliante puse la dispo- 
zj.ia tuturor pasagerilor ho
telului : ..Noul Berlin și-a 
(iștigat renumclc unei capita
le a teatrelor. Tn fiecare -sea
ră. trei teatre muzicale, șapte 
teatre dramatice, un teatru 
dc varietăți și un cabaret o- 

tăți.pricinuite dc vinzătoarc, a- 
<-< stea par n fi r. uri izolato 
și trebuie îndreptate la momen
tul potrivit.

In loc <lc încheiere

Cele afirmate la început au 
fost, credem. Ilustrate cu des
tulă evidență. Reproducem șl 
dorința unui cetățean din car
tierul Grafit-Lupeni. Grigorc 
Cornea, caro ne spunea în A- 
1 intentară nr. 95: „Despre n- 
] Intentară, n-am ce spune nu
mai că abia ajungem la ea. 
Drumul e cum nu se poate 
mal rău și, mal mult, nici be
curi nu slnt. Oare nu se poa
te face nimic pentru noi, lo
cuitorii din Grafit ?“.

Aceeași întrebare o adresăm 
și noi edililor orașului Lupeni. 
Strada dc acces pînă în cartier 
abia își mai menține numele 
prin gropile șl întunericul care 
o domină (pentru că becuri, 
în adevăr, nu sînt).

Conducerea O.C.L. Alimen
tara e bine să se gîndcască 
la posibilitățile dc reparare sau 
înlocuire a frigiderelor de la 
unitatea nr. 70 Uricani și de 
zugrăvire a unității nr. 83 din 
același oraș. Amenajarea unor 
vitrine frumoaso, fără a fi ex
cesiv de încărcate, ordinea 
curățenia interioară și, în sfîr- 
țit. o luptă crînccnă declarată 
prafului — iată prilejuri care 
pot să incinte spiritul Între
prind și imaginația lucrătorilor 
de la O.C.L. Alimentara în per
manență. nu numai o dată, de 
două ori pe an. Cit despre a- 
provizionare, ar putea fi făcut 
un sondaj printre clicnți pen
tru a ști mai sigur cu ce mar
fă trebuie aprovizionat cutare 
sau cutare magazin Dar rezul
tatul nr fi că toate trebuie a- 
provizionate la fel. numai cu 
unele deosebiri cantitative. A- 
dică ce spuneam la început. 
Ne-am convins că. pentru o 
bună desfășurare a deservirii, 
e nevoie de supraveghere și 
control sever. Există o certitu
dine : exigenta clientului, e 
complexă și nuanțată, dar tre
buie onorată, pentru că. așa e 
comerțul, se modelează după 
nevoia omului, pentru a se 
face cunoscut, agreat și iubit. 
Dar și o îndoială: că n-ar 
exista resurse suficiente pen
tru ca omul să găsească în 
alimentare orice, să fie servit 
corect, repede și cît mai îngri
jit — așa cum am văzut în 
multe locuri din orașele Văii 
Jiului.

joace aici, în stradă, cu min
gea și cu... nervii locatarilor. 
Toate cu știrea și sub privi
rile îngăduitoare ale părinților 
acestor ștrengari. Așa se face 
că numai întunericul pune ca
păt jocului micilor fotbaliști și

N O T Â S
cu aceasta vacarmului din stra
dă. Pînă a doua zi la amiază 
va fi iar liniște...

Interesant e faptul că nici 
deputatul cartierului și nici alt
cineva nu întreprinde nimic 
pentru a stăvili pasiunea pen
tru regele sporturilor — prac
ticat în ore cînd legea stipu
lează să fie liniște.

...La blocurile E și T din car
tierul Constructorul, doar noap
tea și ziua pînă la prînz e li
niște. E cazul, și timpul, ca 
organele de resort să intervină 
pentru a se întrona liniștea pe 
parcursul întregii zile.

F. CRISTIAN

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vremea se menține 
instabilă cu cer mai mult aco
perit. Se vor semnala precipi
tații sub formă dc averse dc 
ploaie însoțite dc descărcări 
electrice. Vînt slab din sud.

feră spectatorilor un reperto
riu variat și reprezentativ...". 
Apoi sînt celebrele formații 
simfonice, sînt muzeele. Mu
zeele Berlinului... Aleg, pen
tru aceasta unică după-amia- 
zâ, Perga inonul.

In plin centru] civilizației 
secolului XX, trec printre zi-

O zi în Berlin
durile magnificei Căi a Pro- 
ccSiunilor din Babilon, mă o- 
presc fascinat la Poarta Is- 
chtar, lingă altarul Pergamon, 
lingă frizele templului lui 
Traian. Ar trebui un șir ne- 
sfîrșit de zile să ascult gla
sul pietrelor Veneției grecești 
poarta Miletului. Dar timpul 
— această spaimă a turistului 
dc azi — e nei( rtător.

Prin ferestrei^ uriașe alo 
clădirii care adăpostește atî-

Etapa 
etapelor I 

îngăduiți reporterului ăpor- 
tlv hA uo oprească încă o dată 
exclusiv In fotbal. De ce 7 
Are motive, chiar dncă mtlno 
avem din nou .fereastră* în 
divizia A. Se ascute insă lup
ta în B șl în C. Mai ales în 
scria î a diviziei B și in se
riile a V-n și n Vî-n alo di
viziei C. Dacă Banatul va fi 
sau nu fruncoa anul ăsta, prin 
U.T.A., vom vedea. Cort este 
că Aradul nu va mai aven 
la anul două echipe în A. în 
schimb va aven Clujul. C E R. 
conduce autoritar seria cu 6 
puncte diferență față de a 
doua clasată. C.S.M. Reșița. 
Echipa lui Alexandru Vnsile 
și Petru Emil o ca și intrată 
în A pe ușa din față Care va 
fi a doua promovată e greu 
dc presupus. Politehnica Ga
lați sau Steagul roșu Brașov. 
Deocamdată conduce cu un 
punct diferență Politehnica. 
Mîine, însă, pentru cele două 
rivale e o etapă a etapelor. 
Ambele joacă în deplasare : 
Politehnica la București cu 
Electronica Obor. Steagul ro
șu la C.F.R. Pașcani. Care 
dintre cele două oaspete vor 
obține un rezultat mai bun,

Avancronică 
fotbalistică

aceea, probabil, va merge mal 
repede spre A.

O etapă a etapelor e inline 
și a .25-a* din C, în seriile 
a V-a și n Vl-a. Minerul Lu
peni. liderul cu „32" din a 
„V-a", joacă meciul campio
natului cu urmăritoaren sa 
directă la Anina. Tn același 
timp. Știința, lidera cu „32* 
în a „Vl-a". înfruntă pe ur- 
măritoarea sa directă, cu „30", 
Minerul Zlatna. la ea acasă.

La Zlatna și la Anina, mîi
ne se joacă meciul meciuri
lor. Do mîine începe sau se 
sfîrșc.ște un drum pentru Mi
nerul Lupeni și Știința Pe
troșani, pentru Minorul Ani
na și Aurul Zlatna. Cu cile 
un egal, băieții noștri se vor 
bato mai denarte nentru a 
doua literă a alfabetului. Cu 
înfrîneori. mai rămîne de vă
suț Cort o că băieții se vor 
bato. E în joe onoarea fotba
lului jian. Așa susținea joi 
și extrema stingă a Științei. 
Pănoscu. „Dacă modicul îmi 
va da voie să joc, voi Juca 
aspru". Rine Sandule. Te voi 
vedea.

La rîndul lui, Cornel Că
rare. antrenorul „C°-lor din 
Lupeni. interceptat tot Joi. 
fără balon, înaintea amica
lului dintre echipa sa si Jiul, 
contraataca puternic. „Cu un 
punct la Anina no oprim nu
mai în r Am fost noi si în 
A". Pine Cornele, dar do a- 
tunei a trecut cam multă ană 
pe Jiu ! Tu știi. Si Costică 
Cotroază știe. Tn orice caz, 
mîine, la Anina și Zlatna. o 
etapa etapelor. Acum sau 
niciodată... Poate. ««H, 
acum...

G. DINU

ULTIMA ORĂ
FOTBAL

Rapid — Alemannia
Aachen 3—2

Numeroși spectatori au urmă
rit ieri pe stadionul Republicii 
meciul internațional amical de 
fotbal dintre formația Rapid 
București și echipa vest-germa- 
nă Alemannia Aachen. Fotba
liștii români au obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (2—1) prin 
punctele înscrise de Lupescu, 
Jantaischi șl Adam. Pentru oas
peți au marcat Kostcrmann și 
Clesscns.

tca comori ale antichității, pă
trunde totuși aerul Berlinu
lui... Berliner Luft I Un cintec 
vechi, care parcă răsuna pe 
străzile orașului, ritmînd mer
sul trecătorilor, al autobuze
lor, al vieții capitalei.

Dar, chiar și în această at
mosferă tinerească, Berlinul 

î.și menține coordonatele sale 
clasice. Totul respiră cuviin
ță, respect, seriozitate. In ori
ce împrejurare, oamenii Sint 
cuviincioși — pe stradă, în 
magazin, în restaurant, la tea
tru, în autobuz. Sînt cuviin
cios îmbrăcați — eleganți fă
ră ostentație, cu lucruri bune, 
solide, durabile.

Am intrat într-un magazin 
să < umpăr un simplu creion 
și vinzătoarea l-a adus din-

A

In loc de cronică:

Destăinuire în două reprize
I — Zi de Joi. Nevestele ne 

așteaptă acasă cu ciorba cal
dă. Noi — la stadion. Handbal 
fete. Campionatul diviziei B a 
programat etapă la mijloc dc 
săptămînă. Hai la teren ! Și su
feră, spcctatorule ! Suferă, cro- 
nicarule! Mia Domșa, ușor ac
cidentată, privește Jocul din tri
bună. Lia Barabaș luptă pe 
ambele fronturi : înainte și îna
poi. Estera Czergezan șl Sabina 
Mureșan o ajută din răsputeri. 
In poartă, însă. Mariana Cfitu- 
țoiu nu mai e cea de duminică. 
Mureșeanca Maria Szasz îi per
forează de 4 ori consecutiv 
poarta. La orizont se profilea
ză spectrul unei înfrîngeri pen
tru Știința. Oaspetele conduc 
cil 3 goluri diferență. Sabina 
reduce însă pe rînd și primul 
mitan se termină în avantajul 
elevelor din Tg. Mureș cu un 
gol. Antrenorul lor își rîdc în 
barbă. „Și-așa de Ia toamnă 
nu ne mai fntilnim. Noi mer
gem în campionatul divizionar.

Handbaliștii de la Grupul 
școlar minier Lupeni — 

în finală
Timp de două zile, orașul Motru a fost 

gazda zonei de handbal a campionatului Șco
lilor profesionale din cadrul Ministerului 
Minelor. Au participat echipele din centrele 
miniere Lupeni, Baia Mare, Zlatna, Anina 
și Cîmpulung Muscel. Handbaliștii din Lu
peni au obținut trei victorii suferind o sin
gură înfrîngere în fața reprezentativei Gru
pului școlar minier din Baia Mare.

Tn urma rezultatelor obținute, echipa din 
Lupeni s-a calificat în finala pe țară. încă 
un amănunt. Pentru comportarea avută, trei 
jucători din Lupeni au primit diplome. Ti- 
beriu Ciontoș, pentru cel mai bun portar, 
Ilie Dinică pentru cel mai eficace jucător, Iar 
Viorel Silinc pentru col mai bun coordonator.

Pronosticul nostru 
la concursul Pronosport

lacob IMLING 
corespondent

nr. 19 din 11 mai 1969
1. Bologna —- Palermo 1
2. Cagliari — Sanipdoria 1
3. Juventus — Fiorentina X
4. Pisa — Lanerosi X
5. Roma — Atalanta 1
6. Varese — Torino X
7. Verona — Internazionale X
8. Dunărea Giurgiu — Progresul Brăila 1
9. Metrom — Metalul București 1

10. Oțelul Galați — Gloria Birlad 1
11. A. S. Cugir — Chimia Km. Vilcea 1
12. C.S.M. Sibiu — Olimpia X
13. Industria Sîrmei — Electroputere X

Iugoslavia — România 
(juniori) 0—0

La Karlovaț (Iugoslavia) a 
început un turneu internațional 
de fotbal rezervat echipelor de 
juniori, la care participă și re
prezentativa secundă a Româ
niei. In primul joc, tinerii fot
baliști români au întîlnit pri
ma echipă a Iugoslaviei cu ca
re au terminat la egalitate! 
0-0.

In turneul internațional 
feminin de la Pruszkow
In primul meci susținut în 

cadrul turneului internațional 
feminin de baschet de la Prusz
kow (Polonia), selecționata Ro

tr un raft, purtîndu-1 cu am
bele mîinî, la înălțimea ca
pului, ca pe un obiect dc ma
re preț. Zîmbetului de o poli
tețe demnă a trebuit să-i dau 
replica unei noî cumpărături. 
Era multă lume acolo — scă
rile rulante abia reușeau să-i 
transporte pe toți, intr-un 

du-te-vino perpetuu. Și cu 
toate acestea nu se auzeau 
decît mașinile de calculat ale 
casierelor. Totul era perfect 
organizat, lotul era făcut se
rios .și conștiincios, „nemțeș
te", cum spunem noi.

La luxosul restaurant „Lin
den Corso", personalul oficia 
într-o tăcere desăvîrșită, pli
nă de respect pentru cei ce 
luau o masă — și ea perfect 
organizată. Erau acolo și cîți

Măcar să ne țină minte petro- 
șănenccle". Pe tușă, profesorul 
Eugen Bartha sc plimbă ner
vos. Are motiv. Fetele lui nu 
merg. „Lăsați dom’ profesor că 
Ic batem pînă la urmă — îl 
asigură o elevă de-a lui. O să 
vedeți!..." Cinc-ar mai fi cre
zut I ? Mureșencele luaseră un 
avans dc 4 puncte. Era clar: 
fnfringere.

Dar fetele noastre încep să 
zburde și, in timp ce antreno
rul oaspete împarte amabilități 
cu spectatorii, elevele lui intră 
în derută. Primesc gol după 
gol. Ești și Sabina intră iar în 
„mînă". Clara Bodnar egalea
ză la 10. Kati Szolga ia con
ducerea, din nou egalare Ia 11 
și final 14—12 pentru Știința. 
Bine fetelor ! Uf...

I! — Epilog : ajutorul semin
țelor de dovleac. Am văzut la 
„case mai mari" cum se con
sumă semințe de dovleac în tim
pul meciurilor. Eu nu consum. 
Am un respect deosebit pentru 

mâniei a întîlnit echipa Wie- 
senschaft Leipzig (R. D. Ger
mană). Baschetbalistele românce 
au obținut victoria cu scorul 
de 82—65 (39—23). Cele mai 
bune Jucătoare ale învingătoa
relor au fost Bogdana DiaCo- 
noscu (17 puncte) și Ecaterina 
Savu (14 puncte).

Union Teplicc —
Wiener Sport Klub

2—0
Tn meci retur contînd pentru 

sferturile de finală alo „Cupei 
Europei Centrale" la fotbal, e- 
chipa Union Toplice a învins 
cu scorul do 2—0 (0—0) forma
ția Wjcner Sport Klub. In ur
ma acestei victorii fotbaliștii 

va ofițeri americani, veniți 
din Berlinul occidental, poa
te din curiozitate, dar in ori
ce caz pentru că era mai ief
tin decît „dincolo". Tempe
rați dc sobrietatea atmosfe
rei, își consumau dineul con
știincios, pe tăcute.

O
Peste drum de gara Frie

drichstrasse, deasupra unei 
clădiri tipic bcrlincze, un ma
re cerc luminos se învîrte 
continuu : semnul binecunos
cut al lui „Berlinei* Ensemb
les" — teatrul fondat de Bre
cht și condus astăzi do Hele
ne Weigel. Seară de seară, 
acest faimos teatru joacă cu 
sala plină, deși probabil că 
nu există berlinez care să nu 
fi văzut întregul repertoriu 
brcchlian. Dar oamenii vin 
aici ca într-un templu — și 
mai cu scamă spectacolul din 
această scară, parabola bre- 
chtiană ..Mann ist Mann" (O- 
mul este om) îi atrage prin 
ascuțita sa contemporaneita
te. 

tribune, pentru toaleta lor. Dar 
joi mi-am călcat pe inimă. Mer
geam să Ie văd pentru a treia 
oară în acest retur de campio
nat pe elevele profesorului Eu
gen Bartha. M-am aprovizionat 
cu semințe de dovleac. Presiin- 
țeani că va fi puțină „furtună" 
pe teren. Și a fost. Niște co
pile, talentate n-ani ce zice, 
venite in excursie la Petroșani, 
încercau să le bată pe handba
listele de la Știința. Și puțin a 
lipsit să nu fie așa. Simțeam 
că n-o să-mi ajungă semințele 
de dovleac. Pe rînd, Szasz, 
Lazăr, Szollbssy, Tbrok, Simon, 
Frincu bombardau plasa Maria
nei. Dar gazdele se redresează 
și finalul e dramatic. Meciul 
se termină cu victoria petroșu- 
nencelor. Lia Barabaș și coechi
pierele sale zîmbesc mulțumite. 
Elevele din Tg. Mureș plîng de 
necaz. Eu termin semințele. No
roc cu semințele dc dovleac...

Dumitru GHEONEA

cehoslovaci s-au calificat pentru 
semifinalele competiției unde 
vor întilni formația iugoslavă 
Zelczniciar Sarajevo.

BASCHET

Echipa „T.T.T.“ Riga a 
cîștigat „Cupa campio

nilor europeni**
Pentru a 9-a oară, echipa so

vietică „T.T.T." VRiga a cucerit 
„Cupa campionilor europeni" 
la baschet feminin. Tn meciul 
retur al finalei, baschetbalis
tele din Riga au învins cu sco
rul dc 82—54 (32—24) formația 
Chernie Halle, campioana R.D. 
Germane.

In pauză, tinărul meu prie
ten berlinez mă conduce în 
cafeneaua artiștilor, amenaja
tă dc însuși Brecht și Helene. 
Interpreții, așa grimați cum 
sînt, beau cafele, fumează 
concentrați : n-au ieșit com
plot din personajele lor. La 
o masă do lingă bar, parcă 
zăresc figura asimetrică, ochii 
atît de vii și surîsul ironic al 
lui Brecht. Poate nici un au
tor n-a semănat atît dc mult 
cu opera lui.

O
Noapte pe „Untcr don Lin

don". Se mai zăresc doar doi- 
troi întfrziați. Luminile ca
selor s-au stins: ijerlinezii 
își drămuiesc cu exactitate 
timpul, știu să-și proțuiască 
forțele. Locuitorii capitalei 
R.D.G. se odihnesc dc mult. 
Mîine e o zi de muncă pe 
frontul construcției socialisto, 
și acesta este lucrul col mai 
important.

Tu
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15.30 Tenis <le cimp : RnhiA- 
nio — Republica Arabă 
Unită, în cadrul „ț.’u- 
pei Davis" (partidă dc 
dublu).

17.30 Telex Tv.
17,35 Lanterna magică : Baba 

Dnrliia. Aventurile Iul 
Joe.

18,10 Magazin pentru tineret. 
SolccțîUni din „Festiva
lul primăverii* al stu
denților din Centrul ti- 
niversitâr București.

19,00 Telejurnalul de scară. 
Buletinul meteorologic.

19,25 Reportaj în... doi.
20,00 Telrenciclopcdia.
21,00 Infr-n seară de mai — 

Program de romanțe.
21.15 O oră cu Alfred Hit

chcock : „Destăinuirea 
de pe banda de mag
netofon".

22.15 Publicitate.
22.20 „Formule ritmice" — 

Emisiune muzical-core- 
graflcfi.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

DUMINICA 11 MAI

PROGRAMUL I :

6,05 Cintcc șl joc: 7,00 Con
certul dimineții: 8.00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 8,15 
Ilustrate muzicale: 9,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 9,30 
Cîntccc pentru copii: 10,00 
Orn satului; 10,40 Dansuri 
simfonice; 11,05 Avanpremie
ră cotidiană; 11.16 Intîlnirc 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 12.00 Dc toa
te pentru toți; 13.00—16.00 
Estrada duminicală: 1-100 
Radiojurnal: 14,30 Unda ve
selă: 16.05 Concert dc după- 
amiază: 17,00 Muzică ușoară- 
18.05 Muzică populară: 18.30 
Teatru scurt: 19.00 Recital 
do operă Octav Enigărcscu: 
19,14 Tn vîrlcjul jocului; 19.30 
Melodii do Gelu Solomonos- 
cu și Elly Roman: 20.00 Ra
diojurnal. Sport: 20.10 Album 
folcloric: 20.40 Muzică de 
dans; 21,25 Mîine. in emisiu
nile muzicale; 21.35 Muzica 
do dans continuă: 22,00 Ra- 
diojiirn 'i Bulei in meteon 'o- 
gic. Spori: 22.20 Vechi melo
dii populare: 22.30 Moment 
pociie: 22.40 Muzică dc dans: 
0.05—5.00 Estrada nocturnă

PROGRAM»” ”

6,00 Muzică ușoară: 7,00 
Viers și joc; 7,37 Cîntă Fan
fara reprezentativ ă * Arma
tei: 8,00 Muzică: 3.05 Teat»*., 
radiofonie pentru copii; 9.00 
Melodii do Ghoraso Don'-’H- 
no și H. Mălinoanu: 9.30 Ra
dio publicitate: 9.45 Noutăți 
de muzică popid ’ră* 10 03 
Avanpremieră col id‘ană: 10,14 
Soliști de muzică ușoară: 
10,45 A 7-a artă: 12.25 Or
chestra de muzică populară 
a Radiotelcviziunii: 12.50 Pie
se instrumentale dc Tiberiu 
Brediceanu: 13.00 Radiojur
nal: 13.10 Caleidoscop muzi
cal: 14.00 Cîntece populare 
de petrecere: 14.20 T)n la o- 
pcrctă la operă: 15.30 Cine 
știe cîștigă: 16,00 Joacă fete 
și flăcăi: 16.15 Album de ma
drigale: 16,30 Formații de mu
zică ușoară: 17.00 Revista li
terară radio: 17.30 Caravana 
fanteziei: 18.30 Romanțe;
19.05 Orchestra de muzică u- 
șoarâ a Radioteleviziunii; 
19,20 Panoramic opera: 20,00 
Melodii magazin: 21,00 Ra
diojurnal: 21,10 Cîntă Toana 
Radu și Tonei Banu: 21,30 
Studioul do poezie; 21,50 Can
țonete: 22,00 înregistrări de 
la Festivalul muzical Inter
național Dubrovnic 1968 ; 24,00 
—1,00 Muzică dc dans.

• ♦ •
BULETINE DF ȘTIRI : 

Programul 1 : 6.00: 11,00;
16.00: 18,00: 24,00: 1.00: 2.00; 
4.00. Programul TI: 6 *>0: 7,30; 
10,00; 19,00: 23,00; 0.55.

Piljne

DUMINICA 11 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pensiunea pentru holtei: 
Republica: Astă seară mă
distrez: PETRILA : Vin ci
cliștii: LONEA — Minerul : 
Planeta maimuțelor; ANI
NOASA: Viva Maria; VUL
CAN : Vera Cruz; LUPENI 
— Cultural : Profesioniștii; 
Muncitoresc : Republica Skid; 
PAROȘENI: Căderea Impe
riului roman, seria I și H; 
URICANI : Becket, seria I 
și ÎI.

La tragerea din 9 mai 1969 
au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

Extragerea l-a : 11 17 67 
46 6 48 23 5 88 52 51 87.

Fond de premii : 633 395 lei. 
Extragerea a II-a : 46 39

51 32.
Fond dc premii: 350 812 

+ report 352 673 lei.
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I//HM INTERNAȚIONALA
Intîlnire a delegației C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, cu președintele

P.C. din Belgia
BRUXELLES 9 (Agerpres). — 

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru nl Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R, care, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist din Bel
gia. face o vizită în această 
țară, a avut la 8 mai o întâl
nire cu președintele P.C. din 
Bclgi I. Marc Drumaux, și cu 
membrii Secretariatului C.C. al

P.C. din Belgia. In cursul ace
leiași zile, delegația C,Q. al 
P.C.R. s-a intilnil cu activiști 
ai federației P.C.B. din LlcgO. 
Delegația a depus o coroană la 
Monumentul eroilor căzuți în 
lupta împotriva ocupației hitle- 
riste.

La ceremonie au asistat pre
ședintele și alți reprezentanți al 
Frontului Independenței, organi
zație care grupează pe foștii 
partizani din mișcarea de re
zistență în perioada luptei anti
hitleriste.

Memorandumul guvernului 
Finlandei in legătură cu 

convocarea unei conferințe 
în problema securității 

europene
La d mai, ministrul afaceri

lor externe al Republicii So
cialiste România. Corneliu Mă- 
ncsi i. a primit in audiență po 
ambasadorul Finlandei la Bu
curești. Kaarlo Veikko Makcla. 
Cu acest prilej, ambasadorul 
finlandez a transmis un me
morandum din partea guvernu
lui Finlandei în legătură cu 
convocarea unei conferințe în 
problema securității europene.

In memorandum se mențio
nează. printre altele, că guver
nul Finlandei a declarat cu di
ferite prilejuri că Finlanda 
consideră utilă convocarea unei 
conferințe pregătite in mod mi
nuțios pentru dezbaterea pro
blemelor securității europene. 
De asemenea, guvernul Finlan
dei consideră că la o astfel de 
conferință trebuie să participe 
toate guvernele interesate.

In memorandum se reamin
tește poziția guvernului finlan
dez. exprimată și în alte docu
mente. potrivit căreia „premi
sele pentru convocarea unor 
conferințe asupra problemelor 
securității europene sint pre
gătirea minuțioasă a acestora, 
alegerea unei perioade potrivi
te. astfel incit să ofere perspec
tivele unor rezultate pozitive, 
precum și faptul ca tuturor 
statelor, a căror participare 
este necesară pentru rezolva
rea problemelor securității eu
ropene. să le fie acordată posi
bilitatea să participe la con
vorbiri".

Așadar, guvernul Finlandei 
are o atitudine pozitivă față 
de convocarea conferinței asu
pra securității europene. Suc
cesul unei asemenea conferințe 
necesită o pregătire prealabi
lă temeinică. Acest lucru este 
necesar, atît pentru asigurarea 
unei participări suficient de re
prezentative. cit și pentru or
ganizarea tehnică a acesteia.

Ținînd seama de marea în
semnătate a problemelor secu
rității europene, ar trebui cău
tat să se asigure cît se poate 
mai bine condițiile succesului 
conferinței. După părerea gu
vernului Finlandei, pregătirile 
pentru conferință ar trebui în
cepute pe calea unor consul
tări între guvernele interesate 
și. atunci cînd vor fi întruni
te condițiile necesare, va putea 
fi convocată o intîlnire pregă
titoare pentru discutarea pro
blemelor legato de conferin
ță.

Guvernul Finlandei va trans
mite acest memorandum gu
vernelor tuturor statelor eu
ropene, inclusiv guvernelor 
Germaniei răsăritene și apuse
ne. precum și guvernelor Sta
telor Unite ale Americii și Ca
nadei.

Guvernul Finlandei, se ara
tă in memorandum, este gata 
să fio gazda conferinței secu
rității europene, precum și a 
întîlnirii pregătitoare, dacă gu
vernele respective vor consi
dera oportun acest lucru.

VIETNAMUL DE SUD

Lupte de hărțuire în regiunea Tay Ninh
SAIGON 9 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă relatează că 
avioane americane de tip „B- 
52“ și-au continuat în ultimele 
12 ore raidurile de bombarda
ment in provinciile sud-vietna- 
meze Phuoc Long. Binh Duong, 
din zona Saigonului. și Kon- 
tum și Quang Ngai din cea a 
Platourilor înalte. In mai puțin 
de trei zile, bombardierele au 
lansat 4 500 tone de bombe in 
aceste provincii Nu sc preci
zează insă dacă vreunul din 
obiectivele vizate a fost atins, 
în același timp, comandamen
tul militar de la Saigon a a- 
nunțat că au fost înregistrate 
lupte de hărțuire intre trupele 
america no-sa igoneze și forțele 
patriotice in regiunea Tay 
Ninh. Totodată. detașamente

Rezultatele 
alegerilor 
municipale 
din Anglia

LONDRA 9 (Agerpres). — In 
Marea Britanic au luat sfirșit 
goi seara alegerile municipale 
desfășurate timp de patru zile 
în aproape 350 de orașe și co
mune din Anglia și Țara Ga
lilor. Potrivii rezultatelor in
complete. publicate la Londra. 
Partidul laburist a obținut din 
nou controlul asupra Consiliu
lui municipal al orașului Shef
field. important centru indus
trial. pe caro îl pierduse a- 
nul trecut, după ce-1 deținuse 
timp dr- 40 d< ani consociiiv. 
Această victorie neașteptată nu 
poate compensa insă cele 609 
locuri pierdute în principalele 
consilii municipale, care au re
venit în marca lor majoritate 
— 591 locuri — candidaților 
conservatori.

Aceste- rezultate- confirmă re
gresul Partidului laburist, con
statat și cu prilejul altor con
sultări electorale parțiale des
fășurate in ultimul timp in An
s’., a.

ale F.N.E. au bombardat în 
repetate rinduri tabăra forțe
lor speciale americane de la 
Ben Tet.

O
SAIGON 9 (Agerpres). — 

Comandamentul american din 
Vietnamul de sud a făcut cu
noscut că, în cursul săptăniî- 
nii încheiate la 3 mai, 205 mi
litari americani au fost uciși, 
iar 1 288 răniți in luptele cu 
forțele patriotice. Pierderile sint 
mai ridicate decît in săplâmi- 
na precedentă. Potrivit bilan
țului comandamentului, de la 
1 ianuarie 1963, in Vietnamul 
de sud au fost uciși 34 651 mi
litari americani.

Expoziție de artă popu
lară românească la 

Calcutta
In orașul indian Calcutta s-a 

deschis o expoziție de artă 
populară românească.

Expoziția, care a fost prezen
tată in luna aprilie la New 
Delhi, va fi itinerată și in o- 
rașul Bombay.

• -

0 experiență 
neobișnuită

LYON 9 (Agerpres). — O 
echipă de medici de la un 
spital din Lyon a efectuat o 
experiență neobișnuită in do
meniul transplantărilor cardia
ce. Astfel, ci au transplantat 
inima unui cimpanzeu la un 
bărbat pentru a putea fi men
ținut in viață pină cînd va fi 
găsit un „donator". Dar opera
ția nu a reușit, pacientul mu
rind curind după efectuarea 
transplantării. Profesorul Pier
re Marion de la spitalul Saint 
Joseph, conducătorul echipei 
de 'hirurgi. a declarat că va 
continua cercetările in acest 
domeniu. Problema respinge
rii de către corpul omenesc a 
o- nc-lor animalelor răminc 
pină in prezent o marc necu
noscută — a afirmat profeso
rul Pierre Marion.

reevaluare a mărcii

FRANȚA

tovarășului 
Emil Drăgănescu 

în Suedia

Consultările în vederea
alegerilor prezidențiale
continuă cu intensitate

R. S. CEHOSLOVA
CA : Fabrica de produ
se electrice DIEZ din 
Frenstat, în nordul Mo- 
raviei, este binecunos
cută pentru calitatea 
produselor sale.

Aici se fabrică mo
toare electrice pentru 
mine și industria chimi
că, motoare asincrone și 
motoare electrice pentru 
macarale, etc.

IN FOTO : Linia se
miautomată pentru ro
toare electrice.

vest-germane ?

In continuarea vizitei ofi
ciale pe caro o întreprinde în 
Suedia, Emil Drăgănoscu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a fost joi oaspetele 
concernului chimic „Perstorp 
Ab". Au fost vizitate moder
nele uzine de trictilol propan, 
laminate și alte produse, pre
cum și laboratoarele de cerce
tări uzinale. Vizita a prilejuit 
un schimb do informații cu pri
vire la dezvoltarea ramurii pe
trochimiei în România .și preo
cupările concernului „Perstorp 
Ab" privind dezvoltarea și asi
milarea producției unor noi pro
duse chimice. Au fost aborda
te, de asemenea, probleme re
feritoare la extinderea cooperă
rii acestei firme cu întreprin
derile românești.

Ministrul energiei electrice, 
Octavian Groza, a vizitat în 
ziua do 8 mai uzinele și șan
tierul naval al concernului „Ab 
Kockum-Lamdsverk" din Land- 
skroma-Malmo și a avut con
vorbiri cu directorul general, 
Carl Erik Andersson, asupra 
posibilităților de lărgire a co
operării economice intre între
prinderile constructoare de ma
șini suedeze .și românești.

PARIS 9 (Agerpres). — Pro
cesul de regrupare a forțelor 
și consultările in vederea a- 
legerllor prezidențiale ce vor 
avea loc la 1 iunie a.c. in 
Franța continuă cu intensita
te.

Președintele interimar al 
republicii, Alain Poher, l-a 
primit joi după-amiază pe fos
tul prim-ininistru Pierre Men
des France pentru a discuta 
problema unei eventuale cola
borări. Potrivit afirmațiilor u- 
nor cercuri competente, Men
des France nu ar sprijini insă 
candidatura lui Alain Poher. 
Pe de altă parte, fostul prim- 
ministru a refuzat din nou să 
confirme zvonurile care circulă 
la Paris, conform cărora ol 
și-ar prezenta candidatura în 
cazul cînd Gaston Dcfferre. 
candidatul Partidului socialist, 

• in favoarea sa. 
Croix" consideră 

că actuala „can-

s-ar retrage 
Ziarul „La 
de altfel < 
didatură a lui Gaston Deffer- 
re apare din ce in ce mai mult 
ca fiind destinată a „păstra lo
cul" lui Alain Poher. Deffer- 
re, afirmă ziarul, a. lăsat să 
se înțeleagă că el s-ar dezista 
In favoarea unui candidat cen-

BONN 9 
ția D.P.A. 
trul vest-german al economiei, 
Karl Schiller, a adresat cance
larului Kiesinger o scrisoare în 
care propune creșterea cu 7 la 
sută a parității mărcii Vest- 
germane. El cere adoptarea ime
diată a unei hotărîri cu pri
vire la reevaluarea mărcii., A- 
genția precizează că scrisoa
rea lui Schiller a fost în prea
labil aprobată de conducerea 
Partidului social-democrat.

(Agerpres). — Agon- 
transmite că minis-

Noile propuneri ale delegației 
F.N.E. din Vietnamul de sud

la conferinfa 
au stîrnit un

Cancelarul Kiesinger a avut, 
în cursul serii de joi, convor
biri cu numeroase personalități 
politice și experți financiari. 
Cercurile oficiale păstrează tă
cere deplină asupra intențiilor 
guvernului.

In timp ce „suspensc“-ul este 
complet la Bonn, pe piața 
monetară marca continuă să fie 
obiectul unor febrile speculații. 
Rezervele federale ale S.U.A. 
(Banca centrală) au încetat joi 
să aprovizioneze piața liberă 
cu mărci, ceea ce a provocat 
o creștere vertiginoasă a cursu
lui monedei vest-germane. Mă
sura pare să fi fost dictată de 
epuizarea cantităților de mărci 
destinate schimbului pe piața 

'liberă din New York.

ORIENTUL APROPIAT
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Joi seara a avut loc la reședin
ța delegației franceze o ședință 
de lucru a adjuncților amba
sadorilor la O.N.U. ai celor 
patru mari puteri — Franța, 
Anglia, S.U.A., U.R.S.S. — în 
problema Orientului Mijlociu.

Sarcina acestui grup de lucru 
este de a studia, pe baza unei 
documentații primite de la se
cretariatul general al O.N.U., 
propunerile care fac obiectul 
discuțiilor săptămînale ale am
basadorilor color patru mari 
puteri.

Gi’evă a feroviarilor suedezi
O parte a mecanicilor de lo

comotivă din Suedia participă, 
începînd din noaptea de joi 
spre vineri, la o grevă. A fost 
anulată circulația a 272 tronuri

personale și 76 trenuri expres. 
Greviștii revendică mărirea sa
lariilor și recunoașterea unor 
drepturi sindicale.

de la Paris 
larg interes

trist". Agenția France I’rosso 
informează, la rîndui său, < ă 
grupările centriste care, în 
principiu, sprijină o eventuală 
candidatură a președintelui in
terimar. sini totuși divizate. 
Do pildă. Jacques Duhamel, 
președintele grupului centrist 
din Adunarea Națională caro, 
potrivit agenției citate, a fost 
primit in mod discret de către 
Georges Pompidou, și-a expri
mat preferința pentru candi
datura acestuia din urină.

Subliniind același aspect, zia
rul „Le Figaro" observă că 
„eventualitatea — sau mai de
grabă probabilitatea — candi
daturii lui Alain Poher nu a- 
trage pe toți ccntriștii. Unii 
dintre șefii acestora, continuă 
ziarul, caută să sc opună ten
dințelor carc-1 poartă pe pre
ședintele interimar spre «im
pui bătăliei electoralo. Jac
ques Duhamel a și dat semna
lul. Joseph Fontanel, fost se
cretar general al lui Alain Po
her, se pronunță pentru cău
tarea unui acord cu Georges 
Pompidou, dacă acesta prezin
tă centriștilor „precizări care 
să permită formarea unei ma
jorități transformate". Pe «le 
altă paule, menționează agenția 
France Pressc. nici Uniunea 
pentru Apărarea Republicii 
(partidul majoritar) nu apare 
unită. Potrivit unor zvonuri, 
reprezentanții grupării de stin
gă din U.D.R. ar intenționa să 
prezinte separat candidatura 
lui Rene Capitant. ministrul 
justiției, caro și-a prezent .t 
recent demisia. Tn ciuda
tor disensiuni. Georges Pompi
dou își continuă consultă i!e 
în vederea atragerii unor gru
pări centriste. El a primit mier
curi pe unii reprezentanți ai 
centrului, iar joi pe Rene 
Blondelle. senator independent 
și președinte al Camerei agri
cole. In cursul serii, Georges 
Pompidou a avut întrevederi 
cu Raymond Mondon, pre-,. 
dintele grupului parlamentar 
al republicanilor • independenți.

PARIS 9 (Agerpres). — Noile 
propuneri prezentate de dele
gația F.N.E. din Vietnamul de 
sud in cadrul conferinței de la 
Paris asupra Vietnamului au 
siirnit un larg interes în cer
curile politice și ziaristice in
ternaționale. Agenția France 
Presse subliniază că aceste pro
puneri „au contribuit la dez
ghețul tratativelor de pace". 
Atît agenția citată, cît și a- 
genția A.P. consideră că pro
gramul F.N.E. comportă o serie 
de elemente noi, printre care 
sînt menționate declarația cu 
privire la reglementarea de că
tre „părțile vietnameze" a pro
blemei forțelor armate vietna
meze din Vietnamul de sud și 
propunerea pentru crearea gu
vernului do coaliție provizoriu. 
Sînt subliniate, de asemenea, 
propunerile referitoare la pro
gramul de reunificare a Viet
namului fără amestec străin, 
care precizează că guvernul 
S.U.A. va trebui socotit răs
punzător pe deplin pentru pa
gubele și distrugerile provocate 
atit in nord, cit și în Vietna
mul de sud.

O
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

..Prezentarea de către Frontul 
Național de Eliberare a unui 
plan de pace in zece puncte 
la ședința de joi do la Paris 
reprezintă un pas semnificativ 
către o soluționare politică a

problemei vietnameze", scrie 
cotidianul „The New York Ti
mes" intr-un editorial consa
crat analizării propunerilor 
prezentate de F.N.E. din Viet
namul de sud. Ziarul relevă 
semnificația acestor propuneri, 
arăiînd că ele conțin elemen
tele necesare pentru impulsio
narea tratativelor și constituie 
,.o bază pentru un aranjament 
politic", precum și „pentru ne
gocieri substanțiale".

O
KEY BISCAYNE 9 (Ager

pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, care sc află la 
proprietatea sa de la Key Bis- 
cayne (Florida), a examinat 
împreună cu principalul său 
consilier, Henry Kissinger hoi- 
le propuneri de pace prezenta
te de către Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud. în ședința de joi a Con
ferinței cvadripartite de la Pa
ris în problema vietnameză, a 
anunțat purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe. Ronald Zieg
ler. El a lăsat să se înțeldagă 
că președintele 
consultările cu .
consilieri asupra planului r de 
pace propus do delegația. F.N.E. 
Intre timp, la Key Biseayne 
s-a anunțat sosirea vicenroși?^ 
dintelui S.U.A. Spiro Ann w. 
a ministrului sănătății. Robert 
Finch, și a ministrului jus
tiției.

PE SCURT PE SCURT Programul

• LA PAZ. — In capitala 
boliviană s-a anunțat că a fost 
aprobată oficial candidatura 
generalului Ovando Candia, co
mandantul forțelor armate ale 
Boliviei la alegerile preziden
țiale de anul viitor. Generalul 
Candia este sprijinit de cer
curile politice care l-au sus
ținut și pe fostul președinte 
Rene Barrientos decedat in ur
ma unui accident de avion.

• PARIS. — „Există anumite elemente permanente 
ale politicii externe a Franței", a declarat Michel Debre, 
ministrul de externe francez, într-un interviu acordat pos
tului de radio „Europa 1". „Faptul că Franța — a continuat 
el — este o putere care dorește să-și manifeste indepen
dența, libertatea sa de acțiune și să aibă mîinile libero în 
toate problemele lumii, reprezintă, cred, un asemenea pro
gres față de trecut, incit mă îndoiesc că vreun om politic, 
oricare ar fi, s-ar putea degaja de această politică". Debre 
n” ° insă posibilitatea ca „împrejurările să ducă lanu a exclus 
readaptări".

va continua 
principalii săi

PLEVNA 9 — Corespon
dentul Agerpres la Sofia, Gh. 
leva, transmite: La Mauso
leul ruso-român din Plevna, 
la Mausoleul român de la 
Grivița, la Muzeul „Ostașul 
român — 1877-1878“ din Po- 
radin, precum și la Monu
mentul de la Rahova au 
fost depuse coroane de 
flori din partea Ambasadei 
R.S. România la Sofia. Au 
fost de față reprezentanți ai 
organ lor locale de partid și 
<le stat, oameni ai muncii.

• BERLIN. -
R.D. Germane și 
au căzut de acord să ridice re
prezentanța R.D. Germane la 
Pnoin Penh la rangul de am
basadă.

Guvernele 
Cambodgiei

• PARIS. — Guvernul fran
cez a hotărit joi seara să pre
lungească pină la sfirșitul a- 
nului măsurile de limitare a 
creditului acordat de bănci în
treprinderilor. Aceste măsuri 
restrictive urmau să-și înceteze 
valabilitatea la 30 iunie.

• ANKARA. — Greva func
ționarilor și muncitorilor turci 
care deservesc instalațiile mi
litare americane din Turcia s-a 
extins joi și la Ankara. Greva 
a început la bazele S.U.A. de 
la Izmir, Instanbul și Isken
derun. In prezent, la aceste ac
țiuni greviste participă peste 
1 000 de muncitori. S-a anun
țat că alți 1 000 de angajați 
turci se vor adăuga greviștilor, 
dacă cererile de mărire a sala
riilor nu \or fi satisfăcute.

zborului
navei

9,4pollo»10“

• BELGRAD. — La Bel
grad a fost semnat acordul cu 
privire la colaborarea econo
mică. industrială și tehnică in
tre Iugoslavia și Suedia.

Bătălia pentru petrolul die Alaska
Semnarea unui protocol 

sovieto-ecțiptean

Alaska, cel de-al 49-lea slat 
al SU.A., cunoaște din nou o 
atmosferă asemănătoare ace
leia din perioada „goanei după 
aur1. Numai că de data aceas
ta obiectul acestei efervescen
țe nu-1 constituie aurul ci pe
trolul. Iar locul aventurierilor 
de la sfirșitul secolului trecut, 
al prospector ilor individuali 
care visau să se îmbogățească 
peste noapte, a fost luat de 
marile companii petroliere ale 
căror interese se manifestă pe 
plan intercontinental.

Nu mai constituie un secret 
că vastele regiuni înghețate din 
nordul Alaskăi au devenii la 
ora actuală terenul disputelor 
pentru supremație pe piața ca
pitalistă a petrolului. Animo
zitățile, suspiciunile, rivalități
le. proprii aventurierilor anilor 
70 din secolul trecut, au rea
părut. Ele au căpătat insă o 
formă mult mai complexă și 
rafinată, pe măsura greutății 
bogatelor companii petroliere 
care sc înfruntă pe acest „cimp 
de luptă". Aceasta. deoarece 
studiile preliminare au indicat 
existența în regiunile din nord 
a unor uriașe zăcăminte de pe
trol ce pot rivaliza cu cele mai 
mari terenuri petrolifere din 
Orientul Mijlociu.

Un număr de 14 companii 
petroliere efectuează in pre
zent foraje pentru descoperirea 
petrolului din Alaska. Două 
dintre ele — consorțiul „Atlan
tic Richfield-Humble" .și „Bri
tish Petroleum Company" — 
au admis că au dat do petrol. 
Se crede că cel puțin alte două

companii au ajuns, la rîndui 
lor, la straturile de „aur £ ne
gru", dar proferă, pentru mor 
ment. să nu anunțe acest lu
cru. Goana pentru obținerea 
unor concesiuni .și informații 
privind zonele unde este cel

mai probabil să fie găsit pe
trol a luat un caracter și mai 
furibund după ce guvernul 
S.U.A. a anunțat intenția de a 
pune în vînzare 700 000 acri 
de terenuri în acest stat în 
cursul lunii septembrie. Com
paniile petroliere trebuie să 
prezinte ofertele lor, stipulînd 
zonele alese, pină la dala de 
16 iunie. Tocmai de aceea, sc 
pune extrem de acut problema 
pentru aceste societăți de a 
afla in care zone s-a găsit pi- 
nă acum petrol și in ce canti
tăți. Tot atit de important, in 
lupta acebră pentru suprema
ție, este ca descoperirile făc u
te să nu ajungă, pe nici o cale, 
la cunoștința concurcnților.

După cum relatează ziarul 
„Wall Street Journal", Alaska 
a devenit in ultima vreme un 
6tat impînzit de spionii com

paniilor petroliere. Fiecare din
tre ele a angajat personal „spe
cializat" pentru a afla ce sc 
întimplă in tabăra adversă și 
a împiedica pe concurcnți să 
ia cunoștință de rezultatele 
propriilor cercetări. Unele com
panii au instalat sentinele înar
mate în apropierea sondelor de 
foraj, altele schimbă întregul 
personal, din timp in timp, 
pentru ca acesta să nu poată 
căpăta o idee precisă cu pri
vire la succesele obținute. Ra
poartele asupra forărilor și a- 
nalizelor de laborator sint ex
pediate la centrale prin cu
rieri speciali sau în cod cifrat. 
Se afirmă că au fost folosite 
chiar elicoptere pentru a sc 
spiona operațiile companiilor 
rivale. Ziarul „Guardian" infor
mează că în portul și pe aero
portul din Fairbanks, fiecare 
companie a instalat spioni cu 
misiunea do a sesiza sosirile și 
plecările de personal și echi
pament pentru societățile pe
trol icre.

Bătălia pentru petrolul Alas
kăi este in plină desfășurare. 
Ea a căpătat amploare o dată 
cu anunțarea descoperirii și a 
unor enorme rezerve de gaze 
naturale. Cine va pune mina 
pe colo mai bune zone petro
lifere, acela va domina piața 
capitalistă a petrolului. Miza 
este înlr-adevâr mare. Tocmai 
de aceea, companiile petroliere 
nu își fac scrupule și nu se 
dau in lături de la investițiile 
cofe mai costisitoare pentru a 
le.și învingătoare.

I. RETEGAN

La Cairo a fost semnat un 
protocol interguvcrnamental so- 
vioto-egiptean în baza căruia 
U.R.S.S. va acorda asistență 
R.A.U. în dezvoltarea industriei 
petroliere. Pentru accelerarea 
lucrărilor de exploatare și fo
raj în pustiul din vestul țării, 
caro se întinde de la valea Ni
lului pină la frontiera cu Li
bia. organizațiile sovietice vor 
trimite în R.A.U. aparate 
ismice și instalații de foraj.

• BEIRUT. — La Beirut au 
avut loc joi importante convor
biri pentru soluționarea con
flictului dintre autoritățile li
baneze și organizațiile palesti
niene. Timp de aproape șase 
ore, președintele Libanului, 
Charles Helou. .și premierul de
misionai-, Rashid Karame, au 
conferit cu reprezentantul spe
cial al președintelui R.A.U., 
Hassan Sabri El-Kholi. și lide
rul organizațiilor palestiniene, 
Yasser Arafat. Nu s-a 
nici o 
talelor acestor convorbiri.

\

făcut
precizare asupra rezul-

se

• NEW YORK. — Ambasa
dorul Mexicului in Statele U- 
nite, Ugo Margain. a caracte
rizat politica Băncii interame- 
ricano do dezvoltare drept 
„discriminatorie și inechitabi
lă". Ambasadorul mexican și-a 
exprimat, po de altă parte, ne
mulțumirea față de politica co
mercială a S.U.A.. referindu-se 
îndeosebi la restricțiile impu
se do autoritățile americano in 
domeniul importului unor nro- 
duso ale agriculturii Mexicu
lui.

$ BERLIN. — Incheindu-și 
vizita în R.D. Germană, dele
gația bulgară de partid și ■ 
vernsmentală, condusă de To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B.. președintele
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria. a părăsit Berlinul 
plecînd spre patrie.

• LUANDA. — Potrivit u- 
nui comunicat al armatei por
tugheze din Angola, forțele pa
triotico angoleze .și-au conti
nuat în ultimul timp atacurile 
în nordul țării. Elementele din 
mișcarea de eliberare naționa
lă atacă punctele strategice ale 
inamicului și întrerup căile 
de deplasare ale trupelor colo
nialiste.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Reoublicil ar. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui)

O WASHINGTON. - Re
vista „Ramparls“ anunță că 
varietăți extrem de rare de 
viruși anticorpi, care pol pro
voca moartea sau boii grave, 
au tost descoperite in animale 
și pasări in apropierea Cen
trului de producție a armelor 
bacteriologice, dependent de 
lor Ide armate americane. de 
la Dugway (stalul Utah), 
același loc. undo cllova mii 
do oi au murii anul trecut In 
urma unei otrăviri cu gate to
xice. Revista preci/cară că

in

descoperirea virușilor anti
corpi a fost menționată. pen
tru prima oară in urmă cu 
doi ani in publicația de spe
cialitate .Racteriblogical Re
view", dar nu a fost adusă In 
atenția publici,,,,i. Anosti vi
ruși anticorpi, rare pol pro
duce o boală denumită .en
cefalită vcnezuo'eană". au fost 
semnalați la unele păsări și 
animale din zona orașului Salt 

City și in apropiere de 
Dugway.

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— In ziua de 18 mai la ora 
18,49 (ora Bucureștiului) cos- 
monauții americani Thomas 
Stafford. John Young și Eu
gene Cernan vor pleca de la 
Cape Kennedy, la bordul navei 
spațiale „Apollo-10“, in cel mai 
periculos și cel mai spec* 
taculos zbor cosmic între
prins pină acum. Această ex
periență, a precizat Adminis
trația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
constituie ..repetiția generală" 
a debarcării efective pe Lună 
a unor astronauți americani, 
prevăzută pentru 20 iulie anul 
acesta.

Zborul complexului spațial 
„Apollo-10“ va dura în total 
opt zile. In momentul în care 
va ajunge la 112 kilometri de 
suprafața satelitului natural al 
Pămîntului. Thomas Stafford 
și Eugene Cernan vor lua loc 
în modulul lunar, iar John 
Young va răminc la bordul ca
binei de comandă, ce va gra
vita in jurul astrului pină la 
rccuplarea cu modulul de ser
viciu. Modulul lunar („Păian
jenul") cu cei doi astronauți Ia 
bord va întreprinde un zbor 
autonom de opt ore în jurul 
Lunii și se va apropia pină la 
15 kilometri de suprafața ci. 
El nu va răminc la această 
distanță decit 6—8 minute’și 
nu sc va îndepărta de „cabina 
mamă" la mai mult de 639 ki 
lometri. După cuplarea cu mo
dulul lunar. Stafford și Cernan 
vor reveni in vehiculul prin
cipal. O dată părăsit modulul 
lunar se va plasa pe o orbită 
solară veșnică.

înainte do a sc reîntoarce pe 
Pămînt. cei trei cosmonaut i 
vor efectua manevre de na\ i 1 
gațic în jurul Lunii și vor lua 
fotografii ale celor cinci lo
curi de debarcare posibilă. O 
dată aceste misiuni îndeplini
te „Apolio-10" se va îndrepta 
spre Terra. Cabina cu cei trei 
temerari urmează să amerize- 
7.0 la 620 de kilometri de Pago- 
Pago din arhipelagul Samoa. 
Dacă zborul lui ..Apollo 10“ \a 
fi îndeplinit cu succes atunci 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin 
și Michael Collins vor fi lan
sați la 16 iulie la bordul Iul 
„Apollo-ll" pentru a efectua 
prima debarcare pe Lună.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul zborului lui „Apollo- 
10". telespectatorii americani vor 
putea viziona pentru prima 
dală imagini în culori ale Pă- 
mintului. Lunii și Cosmosului, 
transmise in direct de po o 
navă spațială. Constructorii ca
binei au anunțat oficial joi că 
au instalat la tordul lui ...\- 
pollo-10" o nouă cameră de 
luat xodori pe caro astronautul 
John Young o va utiliza. Va fi 
transmisă o singură emisiuni' 
de telex i 'iune n < zi cu o du
rată de 15 minute.
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