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Dezbaterea
documentelor

Prilej de afirmare a voinței unanime

Pc platforma industriei bu
nurilor dc consum din nardul 
orașului Pitești a început să 
producă o nouă unitate: Fabri
ca de „Argeșana", unde
a intrat în funcțiune prima 
secție — filatura.

Punerea în funcțiune înainte 
de termen a acestei secții, la 
întreaga capacitate dc 3 000 to
ne pc an fire pieptănate lip li
nă, este un succes de seamă pe 
care colectivul întreprinderii 
alături de constructori îl con
sacră celui dc-al X-lea Congres 
al partidului și aniversării unui 
sfert de veac de la eliberarea 
patriei.

Intr-o 
lcctivul 
gcșana" 
lui Central al Partidului Comu-

telegramă pe care co- 
fabricli de stofă „Ar- 
a adresat-o Comiletu-

nisl Român — tovarășului Nl- 
colac Ceaușescu, se scrie : Con- 
știenți do importanța sarcinilor 
ce ne revin in sporirea conti
nuă a producției bunurilor de 
consum, pentru ridicarea necon
tenită a nivelului de trai al 
poporului, vă asigurăm scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu că 
vom depune toate eforturile 
pentru darea in funcțiune la 
termen și a celorlalte capacități 
de producție alo întreprinderii 
noastre, răspun- ind astfel încre
derii ce ni s-a acordat de a con
tribui la întărirea continuă a 
potențialului economic al muni
cipiului Pitești și prosperitatea 
întregii economii a scumpei 
noastre patrii Republica Socia
listă România.

(Agerpres)

a oamenilor muncii de a înfăptui Epilog pentru

POLITICA PARTIDULUI anul universitar
bocii", la capătul primului an 
de studenție, vor lua drumul 
șantierelor și al întreprinderi
lor agricole de stat, unde vor 
presta numeroase ore de mun
că patriotică, lucrind cot la cot 
cu aceia care nc oferă nouă, 
celor de la oraș... pîinea cea de 
toate zilele. Un număr de stu
dente ale I.M.P. se vor îmbar
ca luni dimineața cu destinația 
I.A.S. Bircea Mare unde timp 
de 20 de zile vor realiza orc 
prețioase de muncă patriotică, 
contribuind la accelerarea strin- 
sului recoltei. Un grup de apro
ximativ 70 de studenți vor da 
un prețios ajutor timp de două 
săptămîni muncitorilor de pe 
șantierul de desecări de la „Au
rel Vlaicu".

In ajunul acestui start, că
ruia îi este propriu un puternic 
și sincer avînt patriotic, urăm 
celor aproape 100 de studenți- 
brigadieri 
sincer și 
muncă.

Zi cu zi, ceas cu ceas, ne a- 
propiem de finalul unui an u- 
niversitar rodnic, al douăzeci și 
unulea în istoria Institutului dc 
mine din Petroșani, an plin de 
succese și realizări in viața ti
neretului studios din domeniul 
mineritului. Se „trag" ultimele 
bilete dc examen, se consumă 
cele din urmă cești cu cafea 
neagră dătătoare dc... pute
re (!?). Sînlcm cu toții in plin 
epilog al emoțiilor anului uni
versitar în curs cu excepția ce
lor care țin cu tot dinadinsul 
să reactualizeze intr-una prover
bul românesc „toamna se nu
mără bobocii"...

O
înainte de a pleca acasă ori 

in tabără. Ia munte sau la ma
re, viitorii ingineri minori mai 
au dc îndeplinit unele îndato
riri fie pe linie profesională, fie 
în cadrul muncilor patriotice. 
In timp ce „veteranii" anilor V 
au un ultim contact cu „școala" 
care îi lansează în viață, stu
denții anilor II, III și IV 
începe efectuarea practicii 
producție. Cei mai tineri,

de
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Nicolae LOBONȚ
student

în trunchiul

Angajamentele innoite 
ele colectivului Exploată
rii electrocentrale Paroșeni 
in cinstea Congresului ol 
X-lea ol P.C.R.
© realizarea a 20 000 

MWh energie electrică ;
© depășirea produc’iei 

globale și a produciei 
marfă vindute <■ >nca-

nordică

Participanții la Raliul
automobilistic

I
I

ITINERAR I
Ila sfîrșit de sâptămînă
I
I
I

ora 20, două plăcute specta
cole. Miine, la aceleași ore — 
ultimele două spectacole în 
Petroșani.

la ora 20, in sala mare a 
frumosului lăcaș de cultură 
petroșănean două spectacole 
de muzică ușoară.

prin Petroșani
al României

Instalat pentru trei zile 
în Petroșani, lingă sta

dionul Jiul, circul cehoslovac 
Kludsky va oferi publicului 
din localitate, la ora 16 și la

Sevele strădaniei 
să urce nestăvilite 

de lumină
Pilon sigur — alături de 

mulți alții, creați în anii lumi
noși ai socialismului — la te
melia electrificării țării, cu a- 
port decisiv la accelerarea ca
dențai de industrializare a Văii 
Jiului in primul rînd, și la 
creșterea nivelului de viață al 
oamenilor dc pe aceste melea
guri, termocentrala Paroșcni a 
fost proiectată și realizată in 
două etape distincte. Cuprin- 
zind intrarea in funcțiune a

rurgic Hunedoara, la Oțelul Ro
șu, in industria chimică .și pe
trolieră din Oltenia. ..Fructele" 
termocentralei. ..cintărite" în 
MWh. sporesc de la cea 180 
mii in 1956 la peste 2 milioane 
in anul care a trecut, cind in 
mai puțin de 7 luni realizează 
producția dc energic electrică 
a României din anul 1938.

în anii care urmează Con
gresului al IX-lca al P.C.R. se 
îmbunătățește fără încetare 
tehnicitatea agregatelor. pro
ductivitatea oamenilor crescuți 
o dată cu centrala, s-au înre
gistrat pași decisivi în moder
nizarea și automatizarea sec
țiilor. Unitatea a constituit in 
permanență un izvor nesecat 
de cadre energetice de califi
care superioară, capabile să 
investească experiența și inte
ligența tehnică ciștigată 
la alte obiective similare 
s-au ivit și apar perpetuu 
harta patriei.

Mobilizați de sarcinile 
răspundere ce le 'revin,

’ excepțională clari-

Pași viguroși 
pe calea maturizării 
tehnologice a uzinei

Pe traiectoria marii întreceri

..... grup energetic, ..cel 
mai in puterela acea vreme 
(1956). etapa I se împlinește 
în momentul (1959) cind cele 
trei agregate instalate, dc înal- 

» lu tehnicitate, pot furniza 150 
MW, cu parametrii aburului de 
90 atmosfere și 500° C.

înfăptuirea obiectivelor din 
etapa a Tl-a este încununată 
de punerea in mișcare a celui 
mai mare grup energetic din 
țară, numai el singur produ- 
cînd nu mai puțin de 150 MW. 
cu parametrii de 130 atmosfere 
și 570°C. Capacitatea proiec
tată de 300 MW a centralei 
este, in acest fel. atinsă.

Adevărat trunchi de lumină 
concentrată, termocentrala Pa- 
roșeni nu asigură, exclusiv, ali
mentarea cu energie electrică 
a consumatorilor din bazinul nos
tru carbonifer. El are rădăcini 
viguroase, prin liniile de 110 
și 220 Kv, in combinatul side-

U.U.M. Petroșani. O firmă 
nouă dc uzină ca multe altele 
presărate cu miile pc harta e- 
conomică a țării, rod al înfăp
tuirii cu consecvență a politi
cii marxist-Icniniste a partidu
lui nostru dc industrializare 
socialistă a țării. Firma unei 

•uzine care in anii luminoși ai 
’socialismului biruitor a căpătat 
o vigoare fără precedent, tine
rețe, ai cărei pași se îndreaptă 
înspre împliniri și mai di
namice, spre modernizare 
maturizare tehnologică. Căci 
acest an — al 60-lea înscris 
jurnalul existenței sale — 
zîna dc la poarta 
orașului Petroșani _ ___
mandatul prestigios de a parti
cipa, alături de marile uzine 
constructoare de mașini ale ță
rii. la satisfacerea nevoilor 
mereu crescînde ide economiei 
naționale cu utilaje miniere de 
înaltă tehnicitate, la nivelul e- 
xigențelor și cuceririlor tehni
cii actuale, dc a sprijini prin 
aceasta, dezvoltarea Jivinelor din 
bazinul Văii Jiului și a indus
triei extractive in general, con
tribuind la ușurarea muncii 
grele a minerilor din subteran, 

sporirea rodniciei acesteia?
Despre toate acestea, despre 

■al nou tehnologic, mult 
și adîncit in sfera po- 

.îtăților de afirmare calita- 
v superioară realizărilor dc 

pînă acum, despre sarcinile 
mari prezente și despre cele 
viitoare care-i stau in față în 
anii cincinalului următor, au 
discutat cu aprindere și pasiu
ne dar, cu multă răspundere 
și maturitate politică și profe
sională cei 230 de comuniști,

Și 
in 
în 
u- 
a 

a căpătat

delegați la conferința extraor
dinară a organizațiilor de par
tid de la U.U.M. Petroșani care 
a dezbătut importantele docu
mente elaborate de C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al X- 
lea al partidului. Intr-o atmos
feră de lucru, dc atașament 
fierbinte, de aprobare totală a 
politicii constructive, realiste și 
clarvăzătoare a partidului, co
muniștii U.U.M.P. au reliefat 
dezvoltarea ce a cunoscut-o u- 
zina lor in anii după Congre
sul al IX-lca al partidului, ceea 
ce justifică cel mai convingă
tor încrederea nețărmurită ce 
o au că noul program de dez
voltare economică a țării, va că
păta viață și se va înfăptui în
tocmai. In cei trei ani și ceva 
trecuți din cincinalul hctual. 
producția globală realizată in 
uzină a sporit cu 4,92 la sută, 
producția marfă a cunoscut și 
ea o creștere de 4,33 la sută, 
productivitatea muncii a-înre
gistrat un spor de 4.43 Ia sută, 
în timp ce economiile realiza
te prin reducerea prețului de 
cost s"-au cifrat la -8,821 mili
oane Ici. Creșterea producției 
de utilaje miniere .și piese dc 
schimb, a volumului dc repa
rații executate a constituit o 
importantă contribuție la spo
rul producției de cărbune în 
bazinul Văii Jiului in nnîî 
1966—1968 de aproape un mi
lion de tone, la deschiderea 
minelor Paroșeni și Livezcni, 
la dezvoltarea accelerată, mo
dernizarea și lărgirea capacită-

Cu planul 
semestrial
îndeplinit

Primind un puternic im
puls mobilizator în întreaga 
activitate, prin dezbaterea 
luminosului program de dez
voltare impetuoasă a țării 
noastre în anii cincinalului 
următor, stabilit de partid 
prin documentele pentru cel 
de-al X-lea Congres al 
P.C.R., colectivele unităților 
economice din municipiu își 
materializează in fapte pres
tigioase, demne de laudă, 
hotărirea lor de a cinsti a- 

măreț eveniment din

viața partidului și a poporu
lui nostru, precum și săr
bătoarea aniversării unui 
sfert de veac de la elibe
rarea patriei cu realizări 
din cele mai deosebite în în
deplinirea planului și a anga
jamentelor. Cap de listă in 
agenda faptelor de întrecere 
remarcabile se situează în
deplinirea înainte de vreme 
a planului pe semestrul I al 
anului. Cu astfel de fapte 
și-au înscris numele pe 
iectoria marii întreceri 
lectivele următoare :

MINA PAROȘENI
de 19 iunie 
din abataje 
de cărbune

ziua 
ixtras 

ultimele tone 
prevăzute în planul pe se-

mestrul I al acestui an. 
melie trainică și hotărîtoare 
acestui important succes au 
stat între altele :

sarcinilor de plan care pînă
9 595 tone, cantitate de căr-

depășirea lună de lună a 
ieri dimineața se cifra la 
bune superioară cu aproape 600 tone angajamentului 
majorat pe întregul an și cu mai bine de 1 500 tone 
angajamentului asumat pînă la Congres ;

nroductivității muncii pe exploatare, indice la care realizările au surt-* — — —_------- „5r_
bune/post in trimestrul I. la 1,480 tone pe post în luna 
curentă. Pe baza creșterii producției, sporirii produc
tivității muncii și micșorării cheltuielilor de producție 
a fost redus prețul de cost cu 19 lei pe tona extrasă 
in trimestrul I și cu 12 lei/tonă în luna mai ;

VWW.V WMW.W.WWWWWAWW <VAW.VW.WA*
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„In concordanță cu necesitățile economiei 
PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ va creș 
te în 1975 la 55—57 miliarde kWh, iar producția 
de energie termică — destinată consumului în in 
dustrie, agricultură și pentru încălziri urbane 
va ajunge la 55—75 milioane gigacalorii

(Din proiectul Directivelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român 
vind pionul cincinal pe anii 1971—1975).

sporirea vitezelor de avansare Ia lucrările miniere de 
bază, care la abataje a atins, în medie, nivelul de 25,7 
ml/lună, iar în galerii 58

Sporul remarcabil obținut 
la producția de cărbune, în
treaga salbă dc succese în
cununate dc îndeplinirea 
planului semestrial cu 12 
zile calendaristice mai de
vreme, cu care întîmpină 
Congresul partidului colecti
vul harnic și priceput

, tinerei exploatări
■ • Paroșeni, își au ... .

'munca sîrguincioasă, organi-

ml lunar.

al 
miniere 

izvorul în

raportind realizarea planului 
semestrial înainte de vreme

de apaUn lac, acolo unde doar solitarele capre negre juc existența, la 1 200 m altitudine, o cădere 
de măreția cascadelor naturale, o masă lichidă prăvă j-ndu-și forța către hidroagregatele centralei electrice 
subterane amplasată la circa 140 metri sub nivelul văii, (oate iși vor găsi expresia puterii și frumuseții lor in 
cele 900 000 kWh energie electrică ce va fi produsă aici, jn medie pe an. Hidrocentralele de pe Lotru vor pre
zenta ca putere instalată mai mult decît B cazul și Argeșul la un loc.

in acest decor natural l-am întîlnit pe tov. S. Ca meniță, inqiner șef al barajului. In discuția pe care am 
avut-o, ing. Cameniță a ținut să ne asigure că întregul colectiv care lucrează la construcția barajului de pe 
Lotru este angajai in întrecerea in cinstea Congresului. Printre obiectivele pe care și le-a propus colectivul pina 
la 5 august a.c. este realizarea tuturor indicatorilor de plan, in acest scop s-au întocmit grafice pe operații care 
prevăd ca in perioada care a mai rămas pină la Congres să înceapă umpluturile in toată zona barajului, in ace
lași timp se vor face excavații de finisaj.

IN FOTO : Aspect de muncă de pe șantierul hidrocentralei Lotru.

zală la nivelul cerințelor 
actuale a tuturor brigăzilor 
miniere din rîndul cărora 
s-au ev idențiat mai eu sea
mă cele conduse de vred
nicii brigadieri Constantin 
Zaharia și Gheorghe Cișleag 
— de la abatajele frontale, 
Andrei Șandor, Constantin 
Beloiu, Geza Kallmân și al- 

' ții de la lucrările de pregă
tiri.

I. F. PETROȘANI
la un șir de sortimente prin
cipale ale producției fores
tiere ca :

bușteni de fag, la care planul pe semestrul I a fost 
realizat încă de la data de 15 iunie, scontîndu-se pe 
o depășire de circa 4 000 mc pînă la sfirșitul semes
trului ;

la cherestea de rușinoase și lobde pentru distilare, sor
timente Ia care ziua de 20 iunie a consemnat îndepli
nirea planului pe primul semestru, ceea ce permite 
harnicilor forestieri să mai dea in plus, pînă la în
cheierea lunii iunie, 250 și, respectiv, 300 mc;

celuloză total, la care planul semestrial a fost realizat 
in ziua de 25 iunie, pretiminindu-se o depășire de 200 
mc pînă la finele Iui iunie.

Exislă asigurate premisele 
azi și miine I.F. Petro

șani să-și îndeplinească pla
nul semestrial la încă 6 sor
timente : bușteni gater răși-

noase, 
STAS, 
lobde 
de fag , 
de cherestea.

bușteni subțiri 
doage butoaie bere, 

industriale, cherestea 
și doage din ambalaj

Azi, publicul petroșănean 
are de ales între teatru, mu
zică ușoară, circ.

La ora 20, un colectiv 
de actori ai Teatrului 

Mic din București prezintă 
in sala Teatrului din Petro
șani comedia polițistă „Car
iata", a dramaturgului spa
niol Miguel Mihura. Piesa se 
bucură de o distribuție valo
roasă. Amintim doar cîteva 
nume : Tatiana Iekel, Tudorel 
Popa, Maria Potra, Doina Șer- 
ban, Victoria Gheorghiu, Ele
na Pop, Dinu Ianculescu.

BDan Spătaru, Horia Șer- 
bănescu și Giony Dimi- 
triu, in compania unor ta- 

lentați artiști amatori de la 
Casa de cultură din Petro
șani, prezintă la ora 17 și

au trecut aseară
PITEȘTI 27 (Agerpres). — 

Vineri s-a dat startul din Pi
tești in ultima etapă a campio
natului național de automobi
lism — Raliul României ediția 
a 4-a. La această interesantă 
întrecere organizată de Auto- 
mobil-Club Român și patronată 
de Uzina de autoturisme Pi
tești, participă și 5 echipaje 
Dacia 1 100.

Aseară, participanții hr Raliu

au trecut prin Petroșani.
Cele peste 60 de echipaje vor 

avea dc străbătut un traseu di
ficil de circa 1 600 km. vor tre
ce 5 probe .speciali1 de viteză 
în coastă și vor încheia raliul 
cu o cursă dc viteză în circuit 
pe străzile municipiului Pitești.

Festivitatea de premiere și in- 
minarea titlurilor de echipaje 
campioane vi dumi- ■

Ospitalier ca întotdeau- » 
na. Muzeul mineritului • 

din Petroșani este deschis j 
între orele 10—20 pentru toți | 
cei ce doresc să facă o in
cursiune in trecutul și pre
zentul mineritului din Valea 
Jiului.

HCa în fiecare dumin’-că, 
și miine, intre orele 11 — 
13, filateliștii pelro.șăneiii iși 

dau întilnire în sala bibliote
cii Casei de cultură.

Azi după-amiază, in ho-
I Iul Casei de cultură din 

Petroșani se deschide o ex
poziție de desene, de obiec
te de artă și artizanat, în 
cinstea Zilei învățătorului. 
Expun lucrări elev i ui șco
lilor din Petroșani.

Miine dimineață, la ora 
9, pe poligonul din Pe

troșani se desfășoară etapa 
a doua a campionatului mu
nicipal de tir. Participă cei 
mai buni trăgători cu pușca 
de tir din Valea Jiului.

I
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Cile povești nemaiauzit 
de frumoase n-ou fost scri
se atunci, demult, în nopți 
de iornă, sfielnice și liniș
tite, cu duhul vorbei, pe 
duhul nemuritor al acestui 
pâmint, de căire cei căro
ra le spunem cu pioșenie, 
o taină, moși și strămoși. 
O dată scrise, pâmintul a 
învăluit în cite una trupul 
și sufletul fiecărui nou năs
cut. Și așa s-au păstrat in
tre noi de cind lumea.

Nu cred și nici nu știu 
ca poveștile spuse pe alte 
pâminturi de moșii și stră
moșii altor seminții să în
ceapă cu „a 
ca niciodată" 
șească cu „de 
s-or povesti".

A fost odată ca nici
odată, atunci demult, foș
netul pădurilor, foșnetul 
soarelui întruchipat in oa
meni, în vorbele lor, foș
netul pămintului. Furtunile 
se furișau printre trunchiu
rile copacilor, se scurgeau 
în rădăcini de teamă să 
nu rănească foșnetul pă
durilor care îmbrățișa deo
potrivă cerul și pămintul, 
soarele și luna.

Odată, să fi fost noap
te, să fi fost zi, un venit 
de pe alte pâminturi, s-a 
furișat pină la marginea ză
rii străjuită de umbrele 
Carpațifor și, cine știe de 
ce, a izbit cu ură trunchiul 
plin de vlagă al unui brad. 
Bradul a icnit și pentru o 
clipă foșnetul i s-a pre
schimbat în geamăt și fără 
să știe cum, pădurea a în
ceput să urle de durere. 
Furtuna, aflată undeva pe 
aproape, a fulgerat ura 
care a izbit trunchiul tî-

i/iiz/z/iinii
Ș
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fost odată 
și să sfîr- 

nu ar fi nu

năr ol bradului și-a risi
pit-o dincolo, mult dincolo 
de marginile străjuite 
umbrele Corpaților.

Mort, trunchiul bradului 
a început din nou să-și in- 
gine frații aflați in viață, 
care foșneau bucuroși că 
primejdia a trecut. Dar, ca 
o minune, foșnetul lui nu 
se asemăna cu a celui 
cîndva in viață. Era in el și 
dor, era și îndemn la băr
băție in calea răului, era 
și jale. Auzindu-I oamenii 
acestui pămînt s-au apro
piat de el, l-ou ridicat din 
țarină și, pe umeri, l-au 
purtat in munți, sus, de tot 
sus, pe cea mai de sus 
treaptă a cerului.

Pădurile foșneau ca 
tunci la început, inginate 
de cintecul bradului lovit 
de ură, așezat de oameni 
către înalt, in fața soare
lui. Și, trunchiul de brad 
mort, după o vreme, însu
flețit de credința oamenilor 
între care se afla, a prins 
rădăcini și fiecare creangă 
însemna un cintec anume, 
ce se revărsa departe, ră
tăcind ca un pribeag din
tr-o parte 
înțeleptul satului, îndem
nat poate 
TULNIC. Și de atunci, 
fiecare casă din Țara 
piatră, tulnicul, a trăit ală
turi de arcul și tolba cu 
săgeți, alături de stindar
dul cu cap de lup, alături 
de ulcior și de doniță.

A fost odată ca nicioda
tă... Astăzi, tulnicul se-n-gi- 
nă cu foșnetul pădurilor, 
purtind către departe bu
curia de-a trăi a oamenilor 
din Țara de piatră.

R. SELEJAN
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Perla de delfin
Undeva in largul mării un 

delfin sc lupta cu valurile fu
rioase. Talazurile ii depășeau 
puterile și-l dezorientau. încer
ca disperat să-și amintească 
din care parte plecase si în 
«are parte trebuia să ajuns?, 
de fiecare dată însă valul tur
bat ii fura gindul și-l arunca 
Intr-un nou hău----.-xxpxrie în
cepură a-1 purta intr-un virtej 
nebun a simțit că puterile il 
părăsesc și a încercat scăparea 
în adîncuri. Luciul verzui ai 
«dineului, prevestitor de veș
nicii La înspăimîntat mai 
mult decit furia valurilor și 
e-a avintal din nou in furtu
na.

Ajunsese aproape la capătul 
puterilor. Se inspăimîntase așa 
de tare, că era gala să aban
doneze totul, să renunțe la ori
ce luptă și să se lase purtat de 
valuri, oriunde, numai să se 
termine o dată acest dans ne
bun.

A privit încă o dată întinsul 
înfuriat al lumii sale, ce-i de
venise vrăjmașă, pentru a-i 
reține în veșnicie imaginea. 
Atunci, undeva foarte aproape 
de el, a zărit o luminiță ce 
pană îl chema, ce parră-1 în
demna s-o urmeze. A prins pu- 
leri nebănuite și s-a a\ intat 
încrezător, invingind cu ușu
rință \alul cc parcă într-adins 
se ridicase brusc in fața sa. 
Luminița vrăjită se afla me
reu la aceeași distanță in fața 
sa și parcă repeta mereu a- 
cecași magică chemare. Hipno
tizat de această licărire, de 

i.’-ca ci, delfinul s-a arun- 
< al in luptă cu furia talazu
rilor. Întrezărise deodată in 
a- c;.: fărimă de lumină scăpa
rea sa, drumul ce-1 va scoate 
din iadul propriei sale lumi, 
într zărise însăși viața.

Lupta cu valurile a durat 
mult. Cu cit se apropia de lu
mina ce-i dăduse speranță și 
putere, aceasta se îndepărta re- 
petind chemarea. încrederea

oarbă in chemarea acelei sein- 
tei l-a făcut să nu-și dea sea
ma de oboseală, de pericolele, 
de scurgerea timpului.

Atunci cînd totul s-a liniș
tit, cind apa a încetat a-i mai 
fi un dușman, delfinul a vă
zut că strania licărire din va
luri era in fața lui sito 
scoică ce fusese purtată de 
valuri Ia fel de pătimaș ca și 
el.

Bucuria vieții, bucuria do a 
se vedea din nou în lumea sa 
prietenoasă, era nespus de ma-

Proză de
HOKIA NELEGA

re. Simțea nevoia să zburtie, să 
alerge, să spună tuturor ma
rca sa bucurie. A început ast
fel să se joace, a început un 
dans învingător, un dans al 
bucuriei, in care parteneră ii 
era banala scoică. Pentru el 
nu mai existau distanțe, nu 
mai existau valuri, nu mai 
existau furtuni, exista doar bu
curia de a trăi, de a exista, 
doar dansul, doar dansul aces
tei bucurii cu banala scoică. 
Apa din dușman a devenit prie
ten, iar valurile rude apropia
te cc participau din plin la 
bucuria sa.

Un val mare, il ridică sus, 
sus de lot și apoi simți o în
țepătură undeva in piept. Pri
vind in jur mirat nu mai găsi 
scoica și atunci pricepu, că a- 
ceasta i-a intrat in trup, s-a 
lipit de el. încercă să scape de 
ca dar nu reuși. Apa nu-1 a- 
juta, valurile i-o înfigeau mai 
tare in corp. Simți pentru pri
ma dată durerea .și atunci în
cercă alinarea, pe virfuri de 
valuri, dar totul fu zadarnic.

Astfel începu pentru delfin 
un nou zbucium, dar de aceas
tă dată pentru a scăpa de ceea 
< .■ mai înainte crezuse că i-a 
salvat viața. Salturile, răsuciri
le, afundăturile au fost însă

din nou zadarnice, apa și va
lurile se arătau neputincioase 
în a-1 scăpa de durerea ce i 
s-a înfipt în piept.

După un timp, durerea înce
pu să se aline. Delfinul își con
tinua viața sa și totul i se pă
rea ca mai înainte: apa era la 

rtîrioa«?^15)n cînd in cînd 
simțea însă o înțepătură, un 
fior in tot corpul, simțea scoi
ca înfiptă adine in pieptul său. 
Atunci se svircolca nebun, tot 
zbuciumul reîncepea, dar za
darnic ; scoica rămînea adine 
înfiptă în locul in care sc afla.

Cîndva, niște pescari au în
tins o plasă mare și grea pe 
care delfinul nu învățase s-o 
evite. Tntr-un nod al plasei 
văzu parcă aceeași chemare 
magică și irezistibilă din tine
rețea sa. Magia il făcu să ui
te totul, chiar și înșelătoria, și 
amintirea tinereții îl Împinse 
înainte...

Pescarii au avut în aceeași 
zi o pradă bogată. Pentru pri
ma dată pcscuiseră un delfin. 
Au fost cu toții uimiți cum o 
vietate atit de iscusită se lă
sase prinsă în mrejele lor...

Cînd l-au despicat, undeva 
in pieptul său au găsit o per
lă neasemuit de mare și fru
moasă, o perlă ce nu mai fu
sese niciodată pescuită ' pină 
atunci.

Perla, culeasă eu grijă, pri
lejui o mare bucurie in satul 
de pescari. Ea este și astăzi 
purtată de cele mai frumoase 
fete la sărbători ea simbol al 
frumuseții și iubirii.

Dar ee-i mai pasă acum 
delfinului de toate acestea ?

Păniîului ciulă
Adun din cerul vremii largi galaxii solare 
Și-așez pe fruntea țării coroana lor «le foc. 
Măresc rotirea horei In ceas de sărbătoare. 
Și-n cerc de voie bună string țara la un loc.

Și-alăturea cu țara, trăiesc o clipă sfîntă 
De plămădiri mărețe, cc-au «lat în ro«l și-n pirg. 
Neliniștea din lucruri, neliniști ce cuvinlă. 
Bătînd prin pulsul muncii, al oamenilor sirg.

Și-ascult ! Pămintul ciută prin sonde inalțate, 
PeStc-un covor <le nur intins in lung și-n lat. 
Prin porii cărămizii din ziduri ridicate 
Cu z> icnet de izbindă. spre ceru-nseninat.

In cablclc ce-n aer scriu \aste portative, 
( rescind în tensiune, intr-aripatul cint 
Redă vigoarea palmei și forței colective: 
Tumult din subterane — simfonicul avînt.

Venit e din străfunduri, impus cu fermitate
Asl cintec, care poartă-n zăgaz descătușat 
Melodioasă undă din 2Î de libertate.
Cind negura de veacuri în zi s-a transformat.

Maria DIN( A

Scara de apă
Palat de miragii subțiri
Somnul pescarului curge pe albia lină. 
Din apă cresc felele brune.
O, fetele, fetele zvelte venind 
Pe poteci îngustate de sălcii. 
Trecerea anilor, trecerea somnului. 
Trecerea nunților, trecerea, trecerea. 
Fetele — semnul de veșnică trecere — 
Vin ureînd din femeie-n femeie.
Pești de aur se-aruncă-n năvoade și cîniă. 
O legendă spune că fetele mari
Noaptea se schimbă cîntînd, in Rusalce. 
Liniștea are miros de țărînă.
Plasa c grea de pești și de zare. 
Pescarul își doarme somnul vîscos, 
Visează Someșul și Oltul curgind 
Cu pești și Rusălci către mare.

George BOITOR

Tradiții populare locale

B
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„Voi reveni
curind

în Petroșani"
Interviu cu regizorul LUCIAN GIURCHESCU

■

Cronica cenaclului
In ședința din 13 iunie a citit Horia Nelcga. Discuțiile 

despre cele cinci proze ale sale au avut ca punct de plecare 
r< feratul întocmit de Constantin Pascu, in care se distingeau 
citcva trăsături generale ale bucăților citite: anecdota po
vestită ca o modalitate de surprindere a trăsăturilor spiri
tuale ale personajelor, lirismul reținut, frază construită cu 
propoziții scurte uneori nu îndeajuns de finisate, compor
tarea personajelor la granița dintre vis și realitate etc.

Ceilalți \ orbitori au remarcat felul in care autorul folo
sește visul, care, prelungit in realitate, generează angoase, 
jocul investit cu valențe tragico, transferul emoțional in 
lumea misterioasă a animalelor (in bucata „Delfinul"), în
trebările copleșitoare pe care și le pun personajele ș.a.m.d.

Jn cuvîntul său portul Radu -Sclejan a relevat resursele 
lirice ale tinărului prozator dar, in același timp a stăruit 
asupra necesității lucrului pe manuscris, pentru eliminarea 
balastului, a pasajelor trcnanle.

Mulțumind pentru aprcci rile pe marginea lucrărilor 
sale, Horia Nelcga a arătat că această ședință i-a prilejuit 
prima confruntare oficială cu un public avizat.

El a menționat că prin natura funcției pe care o are i-ar 
fi foarte ușor să sc inspire din cazurile p< care le studiază 
însă a căutat să se îndepărteze de această tentație pentru 
a nu fi furat de anecdotică. In lucrările sale a urmărit să 
analizeze psihologia personajelor dar își dă seama că mai 
arc încă multe de realizat in această privință.

Următoarea ședință .va avea Ioc vineri -1 iulie la sediul 
redacției.

OBSERVATOR

POȘTA LITERARA
Valerian Șoci. — Lupeni: 

V-am rămas datori data tre
cută cu un răspuns la poeziile 
pe care ni le-ați trimis. Ne-a 
plăcut ..Copilărie1* din care ci
tăm următoarele versuri :

„Copilăria mea mușcată de 
urzici, 

Tmpodobită-n rîuri de amici, 
Spăla(ă-n ploi, pe timp, us- 

cată-n vînt, 
Țî.șnită ca o iarbă din pă- 

mint“.
După aceste versuri se face 

simțită influența lui Arghczi. 
cel din „Cintarea omului". Jată 
doar un exemplu in această 
privință :

„Și pe-un pripor, ce simplu 
fu misterul.

Ți se păru că te săruți cu 
cerul".

în ..Soarele statornic” senti
mentul patriotic e alterat de 
o undă de grandilocvență, care 
poate fi depistată și in alte 
poezii ale dv. Așteptăm cu in
teres lucrările următoare pe 
care le dorim insă mai atent 
elaborate și mai personale. Se 
parc că nu vă lipsește fiorul 
poetic.

O NECUNOSCUTA : Nu știm 
cc motive \ă îndeamnă să păs
trați atita mister in jurul dv. 
Vă așteptăm la redacție pen
tru a discuții mai pe larg des
pre preocupările dv. literare.

Alte motive arhaice i;,căițe 
s-au păstrat pină astăzi ș.i iă 
Valea Jiului, deosebit de frec
vente pe cămășile de la Lu
pani, Uricani și Tscroni sînț i 
virtelnița, (semnul soarelui), 
un binecunoscut motiv arhaic, 
care reprezintă succesiunea a- 
notimpurilor pr .hl‘?neca unor cămăși femeiești 
mai vechi, fie reunită sub for
ma călițelor ocolite de-a lungul 
umărului, ca la Cîmpu Iui 
Neag și Lupeni. Pe cămășile 
unor bătrîni apare sub guler 
in forma unui briu de virtef- 
nițe de mici dimensiuni; toț- 
în această categorie intră și 
furca, coarnele berbecilor, ciu
tura, ochiul (prescura). (

Arhaicul lor e atestat in cuc 
prinsul aceluiași mozaic și la 
Constanța.

Despre vechimea la români 
a motivului călița ocolită, că
lea rătăcită, calea laptelui, cap 
lea robilor, meandrul sau zig
zagul — atit de frecvent in 
broderiile executate prin teh
nicile de cusut urzit pe fir și 
urzit pe crețuri — se întilnesc 
prețioase urme istorice intr-p 
regiune in care este cuprinsă 
și Valea Jiului. După cum ates
tă descoperirile arheologice, 
zig-zagul datează din epoca 
bronzului.

Datele istorice arată intr-a
devăr că zig-zagul apare la 
clopotnițele bisericilor, ca un 
briu de cărămizi roșii aliniate 
una peste alta. Acest motiv se 
află deopotrivă și astăzi pe ca- 
trințele, șorțurile, vilnicele etc. 
femeilor de la Cimpu lui 
Neag, Uricani și Livczcni.

Cele două cusături clasice, 
urzitul pe fir și urzitul pe 
crețuri, se întilnesc destul de 
frecvent pe vechile cămăși fe
meiești lungi prezente in por
tul popular din Valea Jiului, 
precum și jn întregul port 
popular românesc. Ele da
tează încă din epoca dacă, 
după cum o dovedesc figurile 
de pe Columna lui Traian de 
la Roma, dar mai cu seamă 
acelea de pe monumentul de 
la Adamklissi.

In Valea Jiului acest tip de 
cămașă lungă cu poale se men
ține intr-o măsură mai mare 
decit in alte zone etnografice, 
la care se remarcă decorul re
zultat din utilizarea celor două 
cusături : urzit pe fir la gu
ler și urzit pe crețuri sub for
ma unei brățări sub guler.

Elemente arhaice intilnim și 
Ia cămașa lungă bărbătească 
cu poale, despicată in părți, 
iar mai tirziu cu dini late
rali. care iși are vechimea in 
portul dacilor. De exemplu, la 
cămașa cu „barburi“ care a- 
pare prima dată in restul 
Transilvaniei și mai tirziu și 
în Valea Jiului caracterizată 
prin prezența a cite unui bar- 
bure in față și in spate, in a- 
fară de clinii obișnuiți late
rali, care datorită croiului și 
decorului realizează o combina
ție intre litera M și forma unei 
cruci — veche cusătură — in- 
tilnită foarte frecvent și astăzi 
l.i cămășile bărbătești de la 
Uricani, Bărbătcni, Lupeni și 
Cîmpu lui Neag.

Pe vreme de ploaie, in sat 
și cu atit mai mult la munte, 
pină la sfirșitul secolului al

XIX-lea, bărbații și- femeile 
din Valea Jiului au folosit glu
ga. Gluga este o piesă foarte 
veche, răspîndită sub influen
ța îmbrăcămintei păstorești în

Elemente 
arhaî ee 
în portul 
popular 
din Valea 
Jiului (II)
portul popular, la fel de mult 
în Valea Jiului cit și în restul 
țării. Caracterul ei arhaic re
zultă din faptul că se întilnc.ș- 
te in portul dacilor reprezen- 
tați pe Columna lui Traian.

Această piesă are o 1 :
răspîndire la populațiile n 
nice din Spania și in Pe' 
Aici, s-a răspîridit prin 
cirea păstorilor . ^mâni 
Încă cu secole ir ' i 
geau in Carpații 
turmele lor. Și aSl ' 
întâlnește in portul . 
lor de la Uricani, Cimp 
Neag lungă pină la gle . 
fiind croită <Jintr-o foaie ' 
pănură albă, lata de 60 cm 
lă în două și unită la capătul 
superior. Aici, are o ,.baieră“ 
pentru prins pe după git. La 
capătul inferior este impodu 
bită cu dungi obținute din bă- 
teală, uneori chiar cu alesături 
sau cusături colorate in albas
tru, verde, roșu. etc. ; servește 
și la transportul merindelor.

Portul popular din Valea 
Jiului exprimă păstrarea unor 
elemente arhaice, o sinteză a 
legăturilor îndelungate pe care 
le-au avut autohtonii cu măr
ginenii Hațegului, Sibiului, Ba
natului și populația din Gorj.

Viorica BRl.NDUȘESCU
De la Muzeul mineritului 

Petroșani

CAI’ DE FATA
Acuarelă de I. TELLMANN

Venii în Petroșani pentru a participa la inlîlnirea ab-■ 
solvenfllor de arum douăzeci de ani, ai liceului din Pe
troșani, Lucian Giurchescu și-a rupi din puf inul limp pe 
care îl avea la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor 
noastre. Omul, al cărui nume s-a impus deliniliv în teatrul 
românesc contemporan, ni s-a relevat ca un interlocutor a- 
inabil, lipsit de orice urma de in/atuarc. Pătruns de nos
talgia clipelor unice din timpul copilăriei și adolescentei 
petrecute în Petroșani, unde tatăl său Dr. Enea Giurchescu 
a lost mult timp directorul liceului, cunoscutul om de tea
tru a evocat locuri și oameni dragi, a ascultat cu interes 
relatările legale de cultura și arta din Valea Jiului în ul
timii ani și a promis să revină in Petroșani îndată ce 
timpul îi va permite.

— Așadar. Lucian Giurr licscu, ce a însemnat pentru 
dv. Petroșaniul ?

— In primul rind. orașul în care m am născut. In al 
doilea rind orașul in care am început teatrul. Aici trebuie 
să aduc o precizare: nu e vorba de teatrul profesionist ci 
de cel de amatori. In 1948, împreună cu un grup de co
legi. toți elevi ai liceului din localitate, am montat (nu cram- 
regizorul spectacolului!) piesa lui Victor Ion Popa .Mușcata 
din fereastră". In 1949, după înființarea teatrului local si cu 
ajutorul arhitectului Râul Negru, pe vremea aceea sceno
graful noii instituții de artă, am jucat piesa lui Goldoni 
„Evantaiul". Unii din artiștii amatori de atunci se mai ocupă 
și astăzi de artă, obținind succese remarcabile in domeniul 
în care activează. Amintesc in acest sens pe Cornel Popa, 
regizor la Televiziune, Dorin Moga. dramaturg și actor la 
Teatrul „Nottara" și Ion Hogza, solist de muzică populară 
la Ansamblul de cintece și dansuri al M.F.A. Alții, printre 
care animatorul spectacolelor realizate de noi in acel timp, 
Virgil Rață, actualmente avocat, se ocupă cu lucruri mai se
rioase...

— Prin cuvintele dv. ap răspuns și la următoarea în
trebare pe care voiam să v-o adresez în legătură cu mo
mentul in care v-afi descoperit vocal ia pentru teatru. De 
aceea, să trecem mai departe. Sinte/i un om de teatru
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complet, care abordează cu prolunzime problemele teore-' B 
lice la cursuri și in articole de ziar, dar care se descoperă ■tice la cursuri și in articole de ziar, dar care se descoperă 
pe sine, și vehiculează noi valori teatrale, ca regizor, deci 
în activitatea practică. Prelerafi una din cele două laturi 
ale activități d\. sau credefi că practica dă reliel teoriei 
și invers ?

— N-am pretenția de a fi un teoretician de teatru, ci 
doar un om care iși exprimă in scris impresiile si gîndurile 

, - p,-ox| ---- “ • • deci ini-

■

>»z.ai , 
vine și o oarecaie doo, ui suburv. 
orgoliu de care nu ne putem debarasa, fie că e justificat sau 
nu, și care decurge din faptul că am avut, să-i zicem, onoa
rea sau, dacă vreți, norocul de a fi primul regizor român 
care a pus in scenă piesele acestor doi mari dramaturgi/ 
atit de diferiți din punct de vedere al concepției și tehnib-. 
de teatru.

— De curind aț fost numit intr-un post de mare răs
pundere, acela de director ai Teatrului de Comedie din 
București. In această calitate, cred că aț încercat să răs- 
pundeț mai adine la întrebările legale de „proliluT unui 
teutru profesionist. Am pus in ghilimele termenul pentru 
că știu că vă repugnă. Dur pentru că nu cunosc altul mai 
adecvat, îl folosesc și eu rugîndu-vă să ne spuneți dacă 
un teatru proiesiomst din provincie poale să aibă un 
proiil ? 1

Un teatru de provincie, ca să reiau expresia dv., pe 
care de altfel n-o consider deloc peiorativă atit timp cit nu 
se confundă cu termenul de provincialism, e prin forța lu
crurilor, un teatru eclectic. El trebuie să răspundă unor 
solicitări multiple pe care, in mod natural, intr-un oraș cu 
mai multe scene și le impari, după preferințe, diferitele 
ansambluri care coexistă. Eclectismul insă, nu e similar cu 
lipsa de direcție, de gind artistic. El nu e similar nici cu 
judecarea la intîmplare a unor titluri luate din istoria tea
trului românesc și universal. Neexcluzind nici un gen dra- j 
mat ic, un teatru poate totuși să aibă opțiuni proprii, fie 
in ceea ce privește piesele și autorii, fie in ceea ce privește 
modalitatea de expresie teatrală. '

Pentru a ii mai bine înțeles, mi-aș permite să dau două > 
exemple. Teatrul lui Grotovvsi-.i, primul teatru din lume care i 
a aplicat principiile lui Artaud, s-a născut într-o localitate | 
fără *» tradiții teatrale, mâ refer la orașul Opole din | 
Polonia, și situarea sa geografică nu l-a împiedicat să devină | 
in scurt timp unul din cele mai prestigioase și, in același | 
timp, mai discutate teatre din lume. La noi. teatrul din Pia- i 
tra Neamț a reușit să capote o tentă specifică și asta pentru ( 
că aici s-a dorit, și s-a realizat, un gen de laborator, tor- | 
menul poate sâ para pretențios și deci mai bine să spunem (

■ o scenă, o tribună de experiență liberă și antidogmatică a |
■ tinerilor regizori și actori. |
Ei — Am deschis această discuție despre teatrele din a- ■
■ lara Capitalei pentru a vă ruga să vă relcriț și la teatrul ■
0 din Petroșani și la eventuala dv. colaborare cu această ■
■ inșii' 'îe. ■
H — ‘Suin păcate cunosc foarte puțin activitatea acestui ?
■ teatru și aici, probabil, e vina nu a. Dacă aș fi dispus să !
■ colaborez cu teatrul de aici ? De ce nu ? Numai că asta nu J
■ depinde numai de bunăvoința noastră a tuturor ei și de un ?
■ program obiectiv, pe care trebuie să-l realizez ca regizor și 2 
_ ca director.

Dar să revenim Iu experiența dv. de regizor. Am B 
observat că pe lingă piesele de mare elevat ie. semnale de ■ 
nume prestigioase din literatura dramatică românească si B 
străina, aț regizat și lucrări cu o largă aderentă la un R 
public mediu. Credefi că piesele așa-numite de diverlis- ■ 
mont servesc, intr-o anumită măsură, cauzei popularizării ■ 
teatrului ? g-

;— Cred că servesc acestei cauze cu o condiție, ca ele ■
■ să fie montate cu aceeași seriozitate cu care e montat „Ham- ■
■ let" de pildă, și ca ele să nu devină singurele piese din re- ■
■ pertoriul unui teatru. ■

“ aciim> pentru că ric apropiem de sfirșilul discu- ® 
liei noastre, să încheiem așa cum am început, referindu-ne * 
Ja orașul in qare \ -aț născut. Cum vi s-a părut Petro- B 
șamul după at ița ani de c nd nu l-aț mai \azut? 5

■ , ~ ,De fupl’ •* era normal, m-am interesat mai mult ?
■ de foștii mei colegi de liceu decit de oraș. Și asta din cauza J
■ timpului foarte scurt pe care l-ani avut la dispoziție. Sper !
■ insă ca in curind să am ocazia să revin in orașul copilă- ! 
B nei și adolesc nței și atunci, dacă ne vom reintilni, vă voi Z
■ putea comunica impresiile pe care mi le cercați in in- Z B trebare.
E Era să uit, doriți să transmiteți clte\a cuvinte cili- ?
B lorilor ziarului nostru?
■ E-e transmit exact ce transmite toată lumea în astfel a 
Bl de împrejurări și in primul rind le-aș dori să nu se plic- R 
B lisească citind cele declarate de mine in acest interviu.

Constantin l’ASCU g

■

■

■
B

■ ■■
■
■
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■

■
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r itori. ingineri și tehnicieni al 
termocentralei Paroșcni este pe 
deplin hotârit să onoreze cu 
un .bilanț 1969“ meritoriu, titlul 
rtc prestigiu, dobîndit nu demult, 
dr exploatare evidențiată pe 
ramuri.

Această certitudine s-a făcut 
tot timpul simțită in conferin
ța extraordinară a organizații
lor do partid aparținind cen
tralei, In caro comuniștii și-au 
unit glasul intr-o fierbinte a- 
dcziunc la politica partidului 
de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste spre culmi
le civilizației și progresului.

— Producția de energie elec
trică va crește în 1975 la 55— 
57. miliarde kWh. iar cea de 
«energie termică la 55—57 mi
lioane Goal... In 1980 vom a- 
iiunge la «0—«5 miliarde kWh. 
O parte modestă din acest 
imens potențial, dar de mare 
însemnătate pentru conjunctura 
Văii Jiului, pentru amploarea 
pe care o va lua mineritul in 
viitorul deceniu, va trebui s-o 
-asigure exploatarea noastră, 
prin urmare noi. întreținătorii 
..pulsului** ci — a spus intre 
-altele iov. inginer șef Ioan Po
pescu. Avînd in vedere importan
ța istorică a Documentelor de 

-partid, dezbătute de întregul 
}X>por. menite să traseze un 
drum precis și durabil țării și 
rolul privitor al ramurii ener- 
gctiix?, in fața colectivului nos- 
vru se pun sarcini majore, pe 
jxj.r.ul loc situîndu-se rcspcc- 
tar a cu sfințenie a angaja- 
ruvnit ior luate in cinstea Con- 
Uresului și a aniversării unui

sfert dc veac do la eliberare. 
Se impune, pe viitor, îmbună
tățirea organizării activității 
noastre, mai ales cea legată 
do întreținerea agregatelor, dc 
scurtare a termenelor de revi
zii și reparații, subînțclegînd. 
evident, cea mai bună calita
te pentru acest gen dc lucrări. 
Este necesar să mărim cit mai 
mult durata de funcționare a 
agregatelor între două repa
rații planificate. O atenție spe
cială trebuie acordată sistemu
lui dc preparare a prafului de 
cărbune. Sc cuvine să mobili
zăm toate resursele de care 
dispunem pentru a ne achita 
dc sarcini în mod onorabil și 
excluzînd orice fel de acci
dent

Una din preocupările cen
trale — subliniată cu deosebi
tă limpezime de proiectul de 
Directive pentru Congresul al 
X-lea al P.C.R. — de care de
pinde păstrarea echilibrului e- 
ncrgctic național și sporirea 
eficienței cu care sint utili
zați combustibilii și energia, 
rezidă in diminuarea continuă 
a consumurilor specifice ener
getice, eliminarea pierderilor 
dc energic, gospodărirea cit 
mai rațională a acesteia.

— Colectivul nostru dc encr- 
geticicni — a ținut să preci
zeze iov. Miron Șerb, contabil 
șef — trebuie să pună un mare 
accent pe realizarea unor be
neficii considerabile, prin re
ducerea prețului de cosL ceea 
ce implică economisiri la ma
teriale și consumuri specifi
ce. Fiecare. la locul său de 
muncă, poate contribui sub
stanțial la înlăturarea oricărei 
risipe.

în continuarea dezbaterilor, 
după cc .și-au exprimat cu sin
ceritate și înflăcărare aproba
rea față de întreaga politică 
internă și internațională a par
tidului. în care văd propria lor 
politică, tovarășii ing. Alexan
dru Robrcanu, director tehnic 
I.E.C. Deva, Ghcorghc Domșa. 
operator principal — secția tur
bine. inginer Grigorc Sorinca. 
și f secție — combustibil, au 
evidențiat necesitatea de a s<- 
depune in perioada următoare 
strădanii și mai susținute din 
partea comuniștilor, a tuturor 
lucrătorilor centralei în vede
rea respectării disciplinei de 
dispecer, menținînd in perma
nență la dispoziția sistemului 
energetic național întreaga pu
tere disponibilă.

— Rezultatele bune pe caro 
le-am obținut pînă în prezent 
— și-a început cuvîntul iov. 
ing. Eugen Traistă, directorul 
Exploatării electro-ccntrale Pa- 
roșeni — confirmă hărnicia, 
priceperea și tenacitatea oame
nilor noștri, arată resursele bo
gate ale lor — premisele unor 
realizări viitoare și mai fru
moase. Colectivul nostru a a- 
vut cinstea ca la începutul a- 
cestui an să primească unul 
din titlurile acordate colecti
velor fruntașe pe ramura ener
getică. Acest fapt presupune o 
mai hotărîtă mobilizare, serio
zitate și maturitate ; angaja
mentele asumate intru cinstirea 
cum sc cuvine a mărețelor eve
nimente din această vară — 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului și cea de-a 25-a ani
versare a eliberării patriei — 
le reflectă cu profunzime. în
deplinirea angajamentelor va 
consacra insa potențialul nos
tru energetic. Acosta va trebui 
valorificat cil mai economic, cu 
maximă eficacitate.

Anale dc istoric
Nr.

A APARUT

Jiul
mică

REVISTA INSTITUTULUI DE STUDII ISTORICE SI SOCIAL-
POLITICE DE PE UNGA C.C. AL P.C.R,

3/1969 (MAI-IUNIE), CU URMĂTORUL CUPRINS :

Articole : „Rolul conducător ol partidului, rezultat al 
unei întregi evoluții istorice", de Paul Rodovan ; „Din ac 
tivifotea P.CR pentru făurirea unei largi coaliții de forțe 
antihitleriste", de Constantin Nicolae. Petre llie.

Dm lupta de rezistentă antifascistă a popoarelor din 
sud-estul Europei ; ..Războiul național de eliberare a po
poarelor Iugoslaviei (1941-1945), de Nicolae Ciochii ; 
„Rezistența antifascistă o poporului bulgar", de Ion Ba
hici ; „Mișcarea de rezistență albaneză împotriva cotro
pitorilor fasciști italieni și germani (aprilie 1939-noiem- 
brie 1944), de Gelcu Moksutovici : „Rezistența in Grecia 
(1940—1944)”, de Don Baron.

Istoria mișcării muncitorești-consultații : „Mișcaiea 
muncitorească in anii ovintului revoluționor. Crearea 
Partidului Comunist Român (1918-1921)", de Ștefan Mu- 
șat.

Viața științifică : „Masă rotundă : Suveranitatea - 
principiu fundamental ol dezvoltării statului și națiunii 
in socialism" ; „Intervenția delegatului român N. Copoiu 
la referatul „In legătură cu istoriografia Internaționalei a 
Il-o", prezentat de I. Brounlhol la Conferința Internațio
nală de la Linz.

Evocări : Panait Mușoiu/ CoIoman Muller, Gheorghe 
Oprescu. Olga Boncic.

Revista moi cuprinde: Receniii - Note Bibliografice, 
informații.

Simion Cetean, Lupeni. Re
portajul dv. cu două titluri, pro
babil pentru a-1 alege noi pe 
cel mai potrivit, trimis cu spe- 

nu 
sa-

Pași viguroși pe calea maturizării

cificația pentru concurs, 
este redactat la un _ 
tisfăcător nivel publicistic. Re
veniți cu materiale mai scurte, 
după posibilitatea dv.. care să 
descrie aspecte concrete din 
munca și viața locuitorilor Văii 
Jiului, alcătuite cu o mai mare 
exigență.

♦ Urmare din pag 1

ților la minele Dilja. Uricani, 
3-*>nra. ^ulcau. si In a-
~ ■ sate cu 5 340, respectiv, 

5 000 mii lei ;
£ economii >ste plan la 

prețul de cost in valoa
re de 1 000 mii lei și 

i tot atiten •

•...x.^.MăluU in cuvintul 
specific de coniac.
cu 1 250 tone cărbune 
convențional și a consu
mului propriu tehnolo
gic cu 2 150 MWh.

și o serie de multe alte utilaje 
unicate. La Vulcan sc află în 
construcție o fabrică de stîlpi 
hidraulici. Am convingerea fer 

*uiă că acestor sarcini, colecti
vi uzinei noastre, condus cu 

hiu.«-'kență de puternica sa or- 
reieșite < naHirl.Me v.-< da 
tate și pregnanță din Tv/.c^' ...

! proiectul de Directive, ale C.C. 
jyi utu«o o—.P-— - . * i a! I’.C.R. neutru Congresul al 

r.-lor I. resr tiv IȚ. alț.i, mmu (j dl.

primul";. ■‘pârtttfilftn. directorul 
U.U.M. Petroșani, iov. ing. 
Gheorghc Olariu, spunea :

— Pentru colectivul uzinei
' jstre, în forma nouă de pro

filare a producției potrivit ce
rințelor actuale dictate dc per- 
4ecționarea -și modernizarea teh
nologici de extragere a cărbu
nelui din minele bazinului Văii 
Jiului, de dezvoltare a acesto
ra și in general a întregii in
dustrii extractive a țării revin 
sarcini dc-osebit de mari in vi
itorii ani. La creșterea produc
ției de cărbune in Valea Jiului 
pînă la nivelul a 11,1 milioane 
tone in 1975 și pe întreaga ra
mură extractivă a cărbunelui 
la 36—38 milioane tone, colec
tivul Uzinei dc utilaj minier 
Petroșani este chemat să dea 
un aport substanțial. Dezvolta
rea uzinei in următorul cincinal, 
sc îndreaptă cu precădere în 
direcția dezvoltării construcției 
dc utilaje și mașini miniere ne
cesare susținerii acțiunii dc me
canizare și automatizare a mi
nelor și celorlalte unități din 

-cadrul Centralei cărbunelui, 
-pentru ridicarea nivelului teh
nic al întregii activități dc ex
tracție a cărbunelui, executarea 
unor confecții și piese de ma
șini pentru întreaga industrie 
minieră. Este in curs, după 
cum o cunoscut, asimilarea u- 
nor utilaje moderne ca stilpi 
hidraulici pentru susținere, 
grinzi metalice articulate, trans
portoare TR-2, platforme de să
pat suitori, vagonete de trans
port pentru personal, precum

c:_ ac carp ne
desparte cu cbva mai’ lîîuTt d‘‘ 
o '"lună, antrenat in insufleți- 
toarea întrecere socialistă a tu
turor colectivelor de muncă 
pentru îndeplinirea exemplară 
a indicatorilor de pian din a- 
nul curent, colerjP ’ ut uuluih<.uiv<v 
partidului pentru viitorul cinci
nal, este totodată un program 
de muncă și dc noi strădanii 
pentru colectivul nostru. Noi 
înțelegem să punem concret 
umărul la înfăptuirea politicii 
partidului prin creșterea cali
tății diferitelor construcții ți 
confecții de utilaj minier, re
ducerea timpului de fabricație 
a stilpilor metalici și a grin
zilor articulate de abataj, pe 
scăderea costului acestora — a 
subliniat in cuvântul său tova
rășul Viorel Angliei, maistru 
șef la secția mecanică. Pentru 
a crește potențialul uman al 
uzinei, se vor deschide cursuri 
dc calificare dc durată scurtă 
pentru 100 de strungari și su
dori. întreg colectivul secției 
mecanice, in frunte cu comuniș
tii va depune toată rivna ne
cesară pentru a îndeplini sar
cinile de plan in acest an și 
realizarea angajamentului de a 
obține 370 000 lei economii la 
prețul de cost.

Despre dezvoltarea uzinei, 
despre proiectele de viilor ale 
harnicilor mctalurgiști, despre 
hotărirea lor de a da viață, la 
locurile dc sarcinilor
ce-i revin uzinei din documen
tele Congresului al X-lea al 
partidului au vorbit și alți co
muniști ca lăcătușul scul ier Ig
nat Șandor, lăcătușul Ion Gri- 
culescu, rectificatorul Rusalin 
Boța, maistrul oțclar Titus Peș- 
tenaru, maistrul Mihai Calistru. 
inginerul Vasile Herman ți 
alții.

— Am de ridicat o problemă

importantă pe care comitetul 
de direcție, organizația de par
tid trebuie să o aibă in atenție 
și s-o rezolve in scopul des
fășurării muncii la turnătoria 
de oțel, pentru a ne putea a- 
duce întregul aport la indcpli- 
ni rea sarcinilor pP uzină. Lu

de turnare 
anul 1917. 

gentă de a 
mașină de 
pneumatic 

Hui Gheor- 
brigfizii de 

iei noastre 
activitatea 

i sarcinilor 
>ntele Con- 
partidului, 

muncind fără preget în vede
rea îndeplinirii exemplare a an
gajamentelor de întrecere. Vom 
realiza in cinstea Congresului 
200 000 Iei economii la prețul 
de cost .și vom economisi 10 
tone metal — a precizat, prin
tre altele, tovarășul Vasile Her
man, șeful secției construcții 
metalice.

Hotărirea fermă de a munci 
exemplar pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, de a contri
bui, prin aceasta, la opera în
tregului popor de edificare a so
cialismului în România a fost 
exprimată, in numele colecti
vului fabricii de oxigen, a co
muniștilor de aici, de către 
maistrul Mihai Calistru, iar ca 
o întărire a celor spuse a fă
cut cunoscute angajamentele co
lectivului in cinstea Congresu
lui partidului : realizarea, peste 
plan, a 5 000 mc oxigen, îmbu
nătățirea conținutului de oxi
gen pur produs în instalație 
de la 99,2 la 99,6 la sută și rea
lizarea unei economii de 5 000 
lei la prețul de cost.

întreaga dezbatere a conferin
ței organizațiilor de partid de 
la U.U.M.P. a reliefat aproba
rea deplină a colectivului de 
moialurgișli față de documentele 
programatice pentru Congresul 
al X-lea al P.C.R., hotărirea 
lor fermă de a da viață', prin 
munca de zi cu zi, mărețului 
program de ridicare a României 
socialiste pe culmile progresu
lui și civilizației.

Carol Andraș. Petroșani. Răs
punsul dat mai sus vi-1 adre- 
săm in egală măsură și dum
neavoastră.

Emeric Muntcanu. Petroșani. 
Ne semnalați trei aspecte ne
gative vizind I.G.L. și I.G.C. 
Petroșani — dar nu ne dați a- 
mănunte semnificative, concre
te pentru a putea efectua do
cumentarea necesară.

prbfiî- 
extins fi

Constantin Goia, Petroșani. 
Vă înțelegem necazul peste ca
re ați dat dar nu sintem în mă
sură să vă ajutăm. Adresați-vă 
organelor judecătorești din municipiul nostru; ' — ....

Toma Obcanu, Petroșani. 
Problemele personale pe care 
le aveți cu prietenul dv. din 
Cărbunești nu pot fi rezolvate 
de redacția ziarului nostru. A- 
dresați-vă organelor judecăto
rești din Petroșani și din Tg. 
Jiu.

loan Ciur, Petroșani Proble
ma tratată de dv, sub titlul 
„Circulație mare, praf din a- 
bundență" nu intră In tematica 
concursului nostru.

loan Miclea, Petroșani. Situa
ția pe care ne-o sesizați poate 
fi rezolvată de comitetul sindi
catului stației C.F.R. Petroșani, 
unde lucrați.

Se asfalleaza 
o noua nudă în VuKan

Una din străzile principale 
ale orașului Vulcan — Vasile 
Alc-csandri —, care face legă
tura dintre strada Republicii 
.și cartierul Kakașvar, va îm
brăca, în curînd veștmînt 
modern asfaltic. Lucrările 
pe stradă au luat un dema
raj promițător, pentru înce
put așezindu-se pe postamen
tul viitoarelor trotuare bor
durile de margine, transpor- 
tlndu-sc la. punctele de lucru 
materialele necesare.

Iulian IORDACHE 
corespondent

Pe urmele unor 
răspunsuri formale

adresa redacției, zilnic so- 
<• risori conținînd propu

neri ale < ititorilor. relatări pri
vind undo lipsuri cc necosilâ 
o grabnică înlăturare, reclama
ți» care pc altă calc nu și-au 
găsit rezolvarea.

Marca majoritate a sesizărilor 
critice, rrclamațiilor etc. sint 
rezolvate cu atenție și spirit de 
răspundere de către întreprin
derile și instituțiile cărora le 
sint adresate, ni se comunică 
in termen legal măsurile luate, 
pe caro, la rindul nostru. Ic a- 
ducem la cunoștința celor inte
resați.

Sint insă și instituții și uni
tăți economice care in răspun
surile adresat*' redacției arată 
că s-au luat măsuri, ne comu
nică termenele do rozolxaro a 
problemelor ridicate in sesizări, 
dar, dc fapt, nu întreprind ni
mic concret și situația rămine 
aceeași.

Iată citeva exemple d< răs
punsuri formale :

< In ziua dc 7 septembrie 
1968, redacția a expediat Direc
ției regionale C.F.R. Deva sesi
zarea unui grup de muncitori 
navetiști, domiciliați în cartie
rele Car puți și Aeroport-Petro- 
șani. care solicitau sprijinul re- 
tlacțici referitor la construirea 
unei săli do așteptare la halta 
Lunca Jiului.

vom face în tinioul ier-

in vacanță
Joi după-ainiază, în sala ___

a C.C .P. a avut loc ședința de 
analiză a activității secției de 
fotbal a Asociației sportive Jiul 
Petroșani.

Scurta dare de seamă pre
zentată de către tovarășul Ni- 
colfac Semaschievlci, din biroul 
secției, ca și discuțiile ce’ au 
urmat, au constituit, laolaltă, 
apijobarea comportării meritorii 
a echipei Jiul de-a lungul celor 
30 de etape ale campionatului 
diviziei A dc fotbal.

Și. pentru că totul e bine cînd 
se ’ termină cu bine, nu vom 
face o trecere în revistă a com
portării băieților, a muncii sir- 
guincioase depuse dc fiecare, a 
ajutorului substanțial primit de 
la factorii de răspundere, nu 
vom face, să zicem așa, o ra
diografieri campionatului.

Vom sublinia rezultatele bu
ne obținute de echipa Jiul in 
cea de-a 51-a ediție a campio- 

" natului diviziei A dc fotbal prin 
' ,(jțte\a microinterviuri cu jucă

tori și cadre de conducere din 
biroul secției de fotbal.

„pe pămînt” a lui Ton Achim 
și multe altele.

Și la anul tot așa...
R: Tovarășe Otto Abraham 

(președintele secției de fotbal) 
cum a fost și cum va fi ?

— După calculele și așteptările 
noastre dc la începutul campio
natului. trebuia să venim, in fi
nal, pe unul din locurile 4—8. 
Și am venit la jumătate. Adi
că pe 6. E foarte bine.

R : Secretele ?
— Băieții au jucat și au ciș- 

tigat; au cîștigat și au jucat. 
A se înțelege ambele sensuri 
ale cuvinlului ' «-•—->
inimist a fost 
frenorul Titus 
cînd și cum... _ 
așa, iar dacă se poate — mai 
bine. Din partea conducerii sec
ției — tot sprijinul.

nii ? Vom fi expuși din nou ca 
de aii țin ani de zile — se arăta 
in sesizare — să înfruntăm ge
rul sub cerul liber în aștepta*- 
rea trenurilor care pleacă din 
haltă în direcția Lupeni pentru 
.1 ne transporta, zi și noapte, 
la locurile noastre de muncă?" 

In scrisoarea de răspuns a 
Direcției regional'' C.F.R. Dc\ a 
nr. 4/388 din 2 octombrie 1963 
ni si- arăta că : ..Lucrarea sc va 
executa în semestrul I al anu
lui 1969".

Sintem la sfirșilnl semestru
lui 1 al anului 1969. dar pc 
teren nu sc observă nici un in
diciu care să dovedească mă
car începutul lucrărilor de con
struire a sălii dc așteptare, dc 
unde sc vede că răspunsul dat 
redacției de către Direcția re
gională C.F.R. Deva a fost for
mal De ce ?

+ Conducerii administratix c 
a Centralei cărbunelui (pe a- 
tunci C.C..V.J.) i s-a expediat 
la dala de 25 noiembrie 1963 
sesizarea cititorului Doboș E- 
milian. care arăta că la grădi
nița din l’cirila spațiile dc 
găzduire și joacă pentru copii 
sint ^suficiente.

Referitor Ja această sesizare 
am primit răspunsul C.C.V.J. 
(scrisoarea nr. 19 854 din 5 dc- 
i-embrie 1963) in care se arăta 
că „Pentru soluționarea proble
mei, Consiliul popular al ora
șului Petrila a pus la dispo
ziția C.C.V.J. o clădire din ime
diata apropiere a grădiniței la 
care s-au și început lucrările 
de transformare și amenajare, 
ce vor fi terminate pină la 31 
decembrie 1968".

Probabil (!) câ anul de ter
minare a lucrărilor dc amena
jare a noului local a- fost c- 
ronat trecut in răspuns intru- 
cit ele n-au fost începute nici 
în prezent. Dator cu precizarea 
adevărului sau confirmarea c- 
rorîi (!) ne este Serviciul ad
ministrativ al Centralei cărbu
nelui.

In urma unei sesizări și 
a \ crificăf ii situației la fața 
locului, in „Steagul roșu'-
5 782 din 29 mai HK>8 a fost 
publicată nota critică intitulată 
„Magazin sau depozit de măr
furi" in care se arăta că uni
tatea nr. 6 O.C.L. alimentara, 
din strada A. Pann — Petro
șani, depozita mărfurile în spa
țiul destinat cumpărătorilor ca
re, în această situație, erau ne- 
voiți a face un adevărat sla
lom pentru a putea ajunge la 
tejghea.

In răspunsul său nr. 7 918 din 
12 iunie 1968, conducerea O.C.L. 
alimentara ne făcea cunoscut că 
a lansat o comandă către I.G.L. 
Petroșani pentru reparația ca
pitală a magazinului nr. 6 și 
că imediat după executarea 
lucrărilor și redarea in folosin
ță a spațiului de depozitai^, in 
care ploua, nu vor mai exista 
mărfuri depozitate in spațiul dc 
vînzare.

Iată că, deși a trecut un an 
de la apariția notei critice, lu
crurile nu s-au schimbat cu ni
mic, magazinul în cauză fiind 
și In prezent tot așa cum era 
ta-nțai 1968.rii sint de prisv^. ^i-nr-nta- 
mai sus sint suficient de con
vingătoare pentru a demonstra 
că mai sînt conduceri care co
munică redacției răspunsuri in 
care sint menționate măsuri, 
termene, care nu sînt urmate de 
fapte.

Cui poate servi o asemenea 
practică ?

nr.

Mi-a plăcut
rA!^a/y;ț^ul_i_Spuneți-ne tova- 
tele A.S. Jiul Pet-fbș<RTfr/‘-dAn-. 
aprcciați evoluția echipei Jiul 
în campionatul de curînd în
cheiat ?

— Mi-a plăcut. Băieții s-au 
dăruit pină la unul și au în
vins echipe cu nume în fotba
lul românesc, cu pretenții la 
Ioduri fruntașe, situîndu-se dea
supra lor in clasamentul final 
al campionatului.

R : Ce ați apreciat mai mult 
la băieții noștri ?

— Tinerețea de 32 de ani a 
lui Marin Peronescu, energia 
inepuizabilă a lui Ludovic Tal- 
pai, creierul de doxar al lui 
Petre Libardi, aderența la ba
lon a lui Vasile Stan, revenirea

cîștigat. Primul 
în orice caz an- 
Oz.on. Știe unde. 
Și la anul... tot

„Sînt sever și bun'
H : Maestre Ozon...
— Știu, nu mă-ntreba. Sini 

sever șl bun. Dar te rog notea
ză în ordinea asta. Am iubit 
ca nimeni altul fotbalul. Șl-1 
iubesc.

— .
să i se dăruiască. Aici am niște 
jiaranlcze. Dar lasă-le așa des
chise, necompletate.

R : Vacanța ?
— Pe litoral.
R : Sper să nu vă uitați inima.
— îmi place pasa asta din- 

tr-o bucată. Prefer muntele.
R : Schimbări, sisteme, nou

tăți ?
— Iartă-mă, pierd trenul. Ne 

vedein la 15 iulie la antrena
ment In Petroșani.

Vacanță plăcută 1...
Continuăm microinterviurile 

noastre la rubrica sport din 
ziarul de marți.

Dumitru GHEONEA

D. 1OSIF

ULTIMELE ȘTIRI
4 ZURICH 27 (Agerprcs). — 

Federația internațională de fot
bal a numit doi observatori ca
re vor fi prezență la finala cu
pei. intercontinentale în care se 
vor întilni echipele A. C. Mi
lan și EstudianteS Buenos Ajres. 
La primul joc programat la 8 
sau 9 octombrie la Milano ca 
observator a fost desemnat An
toine Chiarisoli (Franța). La 
meciul retur care urmează să 
aibă loc la 28 sau 29 octom
brie la Buenos Aires, observa
tor din partea forului interna
țional va fi Roberto Prada (Bo
livia).

< BUDAPESTA 27 (Ager- 
pres). — La Miskolc s-a dispu
tat intilnirea internațională de 
lupte clasice dintre selecționa
tele Ungariei și Bulgariei. Lup

tătorii maghiari au obținut vic
toria cu scorul de 6,5—3,5 
puncte.

4 ROMA 27 (Agerpres). — 
Cunoscutul jucător Pierino 
Prati a fost desemnat „fotba
listul de aur" pe 1969 în Italia. 
El a totalizat 22 de voturi. Prin
cipalul său adversar a fost A- 
nastasi, care a obținut 21 de 
voturi.

4 BERLIN 27 (Agerpres). — 
Intre 2 și 6 iulie va avea loc 
la Berlin competiția interna
țională de box Dinamoviada. 
La întreceri participă boxeri din 
U.R.S.S., R.D. Germană, Unga
ria, Polonia. Bulgaria, Ceho
slovacia, România și R. P. Mon
golă. România va fi reprezen
tată de echipa Dinamo Bucu
rești.

Un nou 
produs — 

perclorvinilul
La uzina de lacuri și vop

sele din Oradea, a fost intro
dus în procesul de fabrica
ție un nou produs — perclor
vinilul, folosit ca email și 
vopsea cu o .mure rezistență 
la acizi. Noul produs este so
licitat pentru izolarea pereți
lor în laboratoare, la căptu- 
șirea instalațiilor de baie și 
in alte locuri unde se cer 
izolări împotriva intemperi
ilor și a acizilor.

Colectivul de chimișli dc la 
Uzina Transilvania s-a anga
jat să realizeze, în cinstea 
Congresului partidului, un 
plus dc 20 dc tone de per- 
clorvinil.

SIMBATA 28 IUNIE
17.30 Buletin de șliri.
17.35 Pentru copii și școlari. 

Noile aventuri alo echi
pajului Val VirleJ t 
-Dincolo dc Proxima 
Centauri".

18.10 O scară la club — e- 
misiune pentru tineret.

19.10 Desene animate.
19.20 Buh ținui circulației ru

tiere.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Buletinul meteorologic.
19.45 Congresul al X-lca al 

P.C.R.
20.15 Tele-enciclopedia.
21.15 Ritm si melodie — e- 

misiune <lc muzică u- 
șoaru.

21.45 Monografii contempo
rane. Școala medicală 
clujanâ.

22.05 Kcc'Hal Mic Nakao.
22.20 Telejurnalul dc noapte. 

B11I vi in meteorologic.
22.35 Fi’m serial. -Comisarul 

Maigrcl”.
23,25 Romanțe interpretate de 

Ioana Radu.
23,40 închiderea emisiunii.

radio
DUMINICA 29 JUNIE

PROGRAMUL I :

7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei. Buletin mctco-rutier; 
7,10 Concertul dimineții: 8,00 
Revista presei: 8.10 Ilustrate 
muzicalo: 9.00 Radiomagazi- 
nul femeilor-; 9,42 Cință Tom 
Jones: 10,45 Noutăți pentru 
iubitorii muzicii populare; 
11,05 De la munte la mare. 
Program muzical pentru oa
menii muncii aflați la odih
nă; 12.00 De toate pentru toți: 
13.00 Radiojurnal.'.Sport: 13,15 
Noutățile săptâminii — mu
zică ușoară; l’ .3() Cine știe- 
cî.știgă. Tema : Pagini din is
toria atomului: 14,00 Estrada 
duminicală; 17.05 Muzică 
populară: 17,30 Muzică ușoa
ră- 18.30 Concert de muzică 
populară: 19.00 Gazeta radio; 
19,20 Muzică ușoară; 20,10 Ta
bleta dc scară de Marin So- 
rcscu; 20,15 Cintece și jocuri 
populare; 20,30 Eminesciana. 
Coborirea apelor; 20,35 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră; 21,00 Scară de ro
manțe; 21.20 Revista șlagăre
lor; 22,00 Radiojurnal. 22,10 
Panoramic sportiv; 22,45 Ca
valcada ritmurilor. Emisiune 
de muzică ușoară de George 
Limbășanu și Ion Barta; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL U :

-6,00 Bună dimineața, dragi 
melodii; 7,00 Cinlec și joc; 
7,30 Sumarul presei. Buletin 
meteo-rutier; 7,35 Cintă fan
fara reprezentativă a Arma
tei; 9,12 Pagini corale alese 
in execuția corului „Madri
gal": 9,30 Muzică populară 
interpretată de Emil Gavriș; 
10,00 Muzică ușoară; 12,40 
^clicstra cțe muzică popu- 
deidoscop muzical;
creația compozitorului Noru 
Demetriad; 14,05 Albumul vo
cilor celebre : Victoria de Los 
Angeles, Nicolae Herlca, Car
lo Bergonzi; 15,45 Din melo
diile Festivalurilor internațio
nale de muzică ușoară Bra
șov și San Remo — edițiile 
Î968—1969: 16,30 Album fol
cloric; 17,00 Muzică ușoară;
17.15 Cintecele mării: 17.30 
Caravana fanteziei. (Emisiu
ne pentru tineret); 19,03 Ca
podopere ale genului liric: 
„Cavaleria rusticană" de Mas
cagni (fragmente); 19,30 Tea
tru scurt. „Iubita lui—*. Dra
matizare de Ion Crișan după 
o povestire de George Căli- 
nescu. Regia artistică Ion \ o- 
va; 19,49 Vă invităm la dans;
21.15 Dansul continuă; 23,50 
Canțonete interpretate de Ion 
Piso.

filme

• DUMINICA 29 IUNIE
%.O0 Deschiderea emisiunii. 

Sfatul medicului. La mun
te sau Ia mare ?

8.30 De strajă patriei.
9.00 .Matineu duminical pen

tru copii.
10.30 Ora satului.
IJ.45 Ccmccxt simfonic. Or

chestra Filarmonică din 
Los Angeles.

15,00—16,00 Ciclism. Sosire din 
Turul României. Trans
misiune de la velodromul 
Dinamo.

17,00 Realitatea ilustrată TV- 
Emisiune magazin.

18,20 Tele-roman : Povestea u- 
nei femei (I). Serial rea
lizat de televiziunea din 
R.D.G.

19,00 Cintece și jocuri populare 
gorjeneșli.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Ancheta televiziunii. Cum 

vă place orașul dv ?
20,15 Muzică ușoară.
20.45 Monografii contemporane.
21,00 Concursul și Festivalul 

de muzică ușoară „Orfeul

de aur“. Concertul Iau- 
rcaților. Transmisiune de 
Ia Slîncev Briag (Bulga
ria).

22.30 Vulturul Tatuai. Film dc 
aventuri.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.05 Telesporl.

• LUNI 30 IUNIE
17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor. Cutia cu 

surprize."
17,50 Limba franceză.
18.15 Ex-Terra '69 — emisiune 

pentru pionieri și școlari.
18,45 Tineri interpret! de mu

zică populară.
19,00 Ateneul tineretului.
19.30 Telejurnalul dc seară.
20.00 Congresul al X-lea al 

P.C.K. Secvențe din ma
rea dezbatere.

20.15 Intre metronom și crono
metru.

21.15 Roman foileton — Lunga 
vară fierbinte (IX).

22,05 Telejurnalul de noapte.

22.15 Publicitate. Buletin me
teorologic.

22.25 Cadran — emisiune de 
actualitate internațională.

• .MARȚI 1 IULIE
17.30 Buletin de știri.
17,35 Năzdrăvăniile lui Pată 

Albă — emisiune pentru 
copii.

17,50 Limba engleză.
18.15 Vă place muzica?
18.45 Cintece și jocuri popu

lare românești.
19,00 Din lumea științei.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Congresul al X-lea al 

P.C.R. Cu carul de re
portaj in țară. Aveți legă
tura cu... lași.

20.15 Seară de teatru : Hoții,
de Fr. Schiller.

21.55 Prim-plan — acad. Ralu- 
ca Ripan.

22.15 Criterii. Pe tenie muzica
le.

22.45 Telejurnalul de noapte*.
22.55 Publicitate.

• MIERCURI 2 II LIE
10,00 Ce-ati dori să revedeți?

17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor.
17,50 Limba germană.
18.15 Aplauze pentru colegii

noștri.
18.45 Tribuna economică.
19.15 Trepte spre finală. Soliști 

și formații participante
la cel cie-al IX-lea Con

curs al artiștilor amatori.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-cinemateca : Monsi

eur Taxi.
21,25 Reflector.
21,40 Dialog cu telespectatorii.
21.55 Teleglob.
22,10 Convorbiri literare.
22.45 Telejurnalul de noapte.
22.55 Publicitate.

• JOI 3 IULIE
10.00 Ce-ați dori să revedeți ?
17,30. Buletin de știri.
17,35 Pentru cei mici: Din

isprăvile lui Păcală.
17,50 Limba rusă.
18.15 Studioul pionierilor.
18.45 Cintă Angela Moldovan. 
19,00 Cronica ideilor. Eficiența

— fattor hotăritor al di

namismului economic.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Transfocator.
20,20 Avanpremiera.
20.30 Seară de teatru TV : Bă- 

trînul.
22,45 Telejurnalul de noapte.

> VINERI 4 IULIE
10,00 Tele-enciclopedia.
17.30 Buletin de știri.
17.35 Lanterna magică (filme 

pentru copii).
17.50 Limba spaniolă.
18.15 Sport in vacanță. Să în

vățăm înotul (I).
18.35 Program de balet.
19,00 Tele-universitatea.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Congresul al X-lea al 

P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere.

20.15 Film artistic. Ciclonul în
cepe la noapte. O pro
ducție a studiourilor so
vietice.

21.30 Monografii contemporane. 
Dealuri în mers.

21.50 Reflector.
22,05 Cintece v jeneze.
22,25 Mult e dulce și frumoasă.

Emisiune de limba româ
nă.

22.50 Telejurnalul de noapte.

• S1MBATA 5 IULIE
17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor.
18,00 Lanterna magică.
18.30 Teatru școlar.
19.15 „La volan** — emisiune 

pentru automobiliști.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Congresul al X-lea al

P.C.R. Cu carul de re
portaj in țară. Aveți le
gătura cu... Cluj.

20.15 Tele-enciclopedia.
21.15 Monografii contemporane.
21.35 Platoul 2. Emisiune mu- 

zicai-distractivă.
22.15 Film serial : Comisarul 

Maigret.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23,10 Publicitate. Buletin me

teorologic.
23.15 Melodii lăutărești... „La 

Bolta rece**. Transmisiune 
în direct de la lași.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I
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DUMINICA 29 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Răutăciosul adolescent; 
Republica : Mică romanță de 
vară; PETRILA : Rio Bravo, 
seriile I și II: LONEA — 
Minerul: Fieldmarcșala: ANI- 
NOASA : Tin i grăsuni; VUL
CAN : Pantoful cenușărcsvi; 
LUPENI — Cultural : La est 
de Eden; Muncitoresc: Co
lumna, seriile 1 și II: PARO- 
ȘENI ; Samuraiul: URICANI : 
Judoka, agent secret.

LOTO
La tragerea Loto din 27 iu

nie au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Extragerea l-a : 22 14 41 
51 10 9 79 90 85 49 21 84.

Fond de premii : 511 313 lei 
Extragerea a Il-a : 29 71 

56 42.
Fond de premii : 274 398 lei.

Vremea

Stația meteorologică din 
Petroșani ne-a comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost de plus 18 grade la Pe
troșani și de plus 10 grade lu 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vremea devine 
frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Temperatura >n creș
ti re ușoară.
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STEAGUL ROȘU

r / A Ț A I NT ERNATJO NAL A
Tovarășul

Paul Niculescu-Mizil
și-a încheiat vizita

Ain S. F. Iugoslavia
— Corespon- 
Nicolae Plo- 

transmite : Tovarășul 
Niculescu-Mizil. membru 

al

BELGRAD 27 
dcntul Agerpres, 
pcan 
Paul 
al Comitetului Executiv. 
Prezidiului Permanent, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, care 
a făcut o vizită de prietenie 
în R.F.S. Iugoslavia la invita
ția Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a pă
răsit Belgradul la 27 iunie. în- 
dreptindu-se spre patrie. La 
gara Dunav, oaspetele român

a fost condus de Mika Tripalo, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I.

Vineri. Mialko Todorovici și 
Mika Tripalo. membri ai Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I.. au oferit un dineu în 
onorea tovarășului Paul Nieu- 
lescu-Mizil. A participat, de 
asemenea, ambasadbrul Româ
niei la Belgrad, Aurel Mălnă- 
șan. Dejunul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Sesiunea jubiliară 
a Consiliului

tulburări

INDIA

din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD : Un atac cu arme automate al 
ostașilor Frontului național de eliberare lingă Quang Tii.

DELHI 27 (Agerpres). — O- 
rașul indian Hyderabad, capi
tala statului Andhra Pradesh, 
a fost timp de trei zile scena 
unor puternice tulburări de
clanșate de adopții constituirii 
unui stat separat Telcngana. 
încercînd să restabilească 
dinea, autoritățile au are; 
pină in prezent 19 lideri 
mișcării separatiste. Această 
măsură a provocat o intensifi
care a acțiunilor grupurilor se
paratiste care au organizat noi 
demonstrații și au blocat stră
zile orașului. între manifest.mți 
și forțele polițienești care au 
intervenit pentru a-i dispeîsa 
au avut loc ciocniri violente.

Mondial al Păcii

ORIENTUL APROPIAT

BERLIN 27 — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : La 25 și 26 iunie a avut 
loc la Berlin sesiunea jubiliară 
a Consiliului Mondial al Păcii, 
cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la constituirea mișcării 
mondiale pentru pace.

In cadrul sesiunii, in semn 
de omagiu, a fost decernată 
post-mortem Medalia Jubiliară 
Iui Frederic Joliot-Curie, pri
mul președinte al Consiliului 
Mondial al Păcii.

Sesiunea a ales noul Con
siliu Mondial al Păcii, din care 
fac parte reprezentanți a nu
meroase mișcări naționale pen
tru pace, precum și persona
lități eminente din diferite 
domenii de activitate. Au fost 
aleși patru președinți de onoa-

rc ai 
Păcii :
Cardenas, Pablo Picasso și Kir- 
shna Menon. Ca secretar gene
ral a fost desemnat Romesh 
Chandra. în Consiliul Mondial 
al Păcii au fost aleși Tudor 
Ionescu. președintele Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii, Nestor Ignat și Jean Li- 
vescu. membri ai Biroului, San
da Rangheț și Ion Cirje, secre
tari ai C.N.AP.

Consiliul Mondial al Păcii 
a adoptat o declarație privind 
principiile activității sale.

Consiliului Mondial 
John Bernal. Laz

FRANȚA

ITALIA

♦ R.A.U. respinge planul președintelui R. Ni
xon ♦ Consiliul de L.--------------
cererea Iordaniei ,

Securitate se va întruni Ia

CAIRO 27 (Agerpres). — Re
publica Arabă Unită respinge 
planul in 13 puncte al preșe
dintelui american Richard Ni
xon în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, scrie ziarul 
„Al Ahram". Acest plan, afir
mă ziarul, ar avea ca puncte 
esențiale încetarea stării 
beligeranță intre R.A.U. și 
rael și înlocuirea ei cu 
climat de pace, libertate 
navigație absolută și fără

de 
Is- 
un 
de 

......o-,.„ ______ __  nici
un fel de restricții în Golful 
Akaba și Canalul de Suez, căi 
maritime internaționale, demi-

litarizarea Sinaiului, soluționa
rea, pe parcurs, a problemei be- 
fugiaților palestinieni, cu men
țiunea că in perspectiva unei 
reglementări definitive a si
tuației ar fi indispensabil un 
contact direct între arabi și 
israel ieni.

Republica Arabă Unită, scrie 
„Al Ahram”, reproșează acestui 
proiect faptul că cl preconi
zează negocieri separate și, in 
ultimă instanță, directe, intVe 
Israel și statele arabe ; R.A.U. 
se pronunță, de asemenea, îm
potriva proiectului de demili
tarizare a Sinaiului și a plasă
rii unor trupe ale ON.U. in 
această regiune.

O

SAIGON 27 (Agerpres). — 
„Cind o armată dc guerilă nu 
înregistrează pierderi decisive, 
ea este în ciștig, cind o arma
tă convențională nu înregis
trează victorii decisive, ea este 
in pierdere". Această replică 
poate fi auzită adesea, in ul
tima vreme, in culisele Penta
gonului, in legătură cu situația 
din Vietnamul de sud.

Ce se intimplă însă cind ar
mata convențională Înregistrea
ză pierderi decisive ?

Un răspuns la această între
bare l-ar putea furniza situa
ția taberei forțelor speciale de 
la Ren Het, asupra căreia pa- 
trioții sud-vietnamezi lansează 
de aproape două luni un ade
vărat torent neîntrerupt de 
gloanțe si obuze. Joi noaptea 
tabăra a fost hărțuită din nou 
de artileria și obuzele patrio-

ților (peste 125, de cele mai 
diverse calibre, apreciază co
respondentul agenției France 
Presse), astfel incit zorii zilei 
de vineri au găsit-o într-o pos
tură dc neinvidiat : instalațiile 
sale militare grav afectate de 
exploziile obuzelor. numeroși 
soldați scoși din luptă.

In afara taberei militare de 
la Ben Het. forțele patriotice 
sud-vietnameze și-au concen
trat acțiunile ofensive asupra 
unor obiective militare ameri
cano-saigoneze din provinciile 
Tay Ninh și Quang Ngai. deși, 
numai cu puțin înainte uria
șele fortărețe zburătoare, pin- 
tecoasele „B-52" își lansaseră 
conștiincios sutele lor de tone 
de bombe asupra acestor re
giuni, pentru a împiedica ata
curile patrioților.

SAN SALVADOR 27 (Ager
pres). — Campionatul mondial 
de lotbal, a Cărui fază finală 
se va desfășura «nul viilor In 
Mexic, a dus joi la... ruperea 
relațiilor diplomatice intre 
două /ări din America Centra
lă : Salvador și Honduras. In
tr-un comunicat difuzat la San 
Salvador, guvernul acestei fări 
a anunțat cu a hotăril reche
marea ambasadorului său de 
la Tegucigalpa, deoarece mii 
de cetățeni salvadorienl au 
lost expulzați hi ultimele zile 
din Honduras, aproximativ 
10 000 de reiugiali trăind a- 
cum In parcuri publice, școli 
și alte clădiri, sub suprave
gherea Crucii Roșii Interna
tionale.

„Războiul fotbalului" dintre 
cele două furi a Izbucnit du
pă ce meciurile tur-relur din
tre reprezentativele Salvado
rului și Hondurasului, desfă
șurate la 8 și 15 iunie, au pri
lejuit incidente violente Intre 
suporterii celor două formații, 
soldate cu doi morii. Conflic
tul s-a extins de o așa ma
nieră incit guvernul liondurlan 
a ordonat expulzarea din (ară 
a cetățenilor de origine sal- 
vadoriană, iar autoritățile din 
San Salvador au decretat „sta
rea de urgentă" și mobiliza
rea rezerviștilor. Ambele gu
verne s-au adresat Comisiei 
interamericane pentru dreptu
rile omului, solicitind efectua
rea unei anchete din partea 
acestui organism. Guvernul 
din Salvador afirmă că valoa
rea bunurilor cetățenilor sal- 
vadorieni din Honduras, dis
truse în cursul valului de vio
lente și represiuni declanșate 
împotriva lor, se ridică la su
ma de peste 12 milioane do
lari.

Intrucit în primele două

s 
meciuri dintre selecționatele 
din Salvador șl Honduras, fle
care echipă a obținut cile o 
victorie, Federația internațio
nală de lotbal a hotărît dis
putarea unui al treilea meci, 
pe stadionul Azteca din Ciu
dad de Mexico. Șeful adjunct 
<d politiei din capitala mexi
cană. Râul Medloleta Ce rece- 
ro, a anunțai că unități spe
ciale de polițiști. In civil și in 
uniformă au fost selecționate 
pentru a împiedica orice cioc
niri între suporterii celor două 
echipe.

Conflictul diplomatic dintre 
cele două țări se înscrie pe 
fundalul unor di\ ergențe eco
nomice. Guvernul hondurian 
afirmă că tara sa „a fost in
vadată de 300 000 de salva
dorienl care exploatează pă
mântul creînd o veritabilă 
oroblemă a agriculturii na
ționale". El nu a negat că u- 
ceste persoane, „care au ocu
pat păminturi honduriene in 
mod ilegal", au tost primele 
vizate de măsurile de expul
zare ordonate de autoritățile 
din Tegucigalpa. Avi nd o su
pra lată de 20 935 iun păi rail, 
Salvador este cel mai mic 

Centrală,
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î
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Reacții dupâ prezentarea 
declarației program 

a noului guvern

NEW YORK 27 .... .
Ca urmare a cererii Iordaniei, 
Consiliul de Securitate se va 
întruni luni după amiază, pen
tru a examina problema Ieru
salimului. anunță agenția 
France Presse.

(Agerpres).

Pe scurt •

o densitate a 
25 locuitori pe 
ultimii uni, nu- 
din Salvador

sfat din America 
dar are cea mai mare densi
tate a populației: 170 locui
tori pe kilometru pătrat. Hon
duras este de cinci ori mai 
mare, și are 
populației de 
km pătrat. In 
me roși țărani
s-au stabilit în Honduras pen
tru a lucra pămintul. Acest 
fapt a provocat insă nemul
țumirea unor cercuri influente 
honduriene care caută să re
zolve „conflictul" prin învrăj
birea locuitorilor celor două 
țări.

I

Pe scurt 9 Pe scurt •

ROMA 27 (Agerpres): — Gre- 
^'"greviștilor. care au 

revendicat îmbunătățirea sala
riilor și a condițiilor de mun
că. Printr-un acord încheiat cu 
reprezentanții greviștilor, gu
vernul acceptă o majorare a 
salariilor, cu începere din lu
na august, precum și alte re
vendicări economice ale func
ționarilor.

Acțiunile greviste din Italia 
continuă în alte sectoare. Sin
dicatele personalului adminis
trativ din școli a anunțat o 
grevă cu începc-re de vineri, în 
cazul cind salariile nu vor fi 
îmbunătățite. In același scop, 
sindicatul feroviarilor a orga
nizat o grevă de 48 de ore a 
șefilor de stații, cu începere 
de duminică, și o grevă a me
canicilor de locomotivă, cu în
cepere din 7 iulie.

■ ■a

Din presa străină
.-•J'ifc-

a-
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Se consideră că de la înce

perea ostilităților peste 200 000

I utermea rachetă purtătoare .Saturn V
>a lansa s>,r« Lun!l na'a 'PallaU .Apollo.ll’ la 16 iulie lyov.
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de 
al 

străine

vărsare 
dent în 
amarele 
eșecul 
Kami 
beba 
cent de 
196

aproape doi am de 
de singe fără precc- 
istoria Africii, după 

deziluzii generate de 
convorbirilor de la 

ipala (mai 1968), Addis A- 
i (august 1968) și mai re

ia Monrovia (aprilie 
nu a venit încă timpul 

să ne întrebăm care sint obs
tacolele in calea păcii ? Si
tuația este prea complexă, 
prea mulți factori intră in 
joc pentru a se putea da un 
răspuns simplu la această în
trebare. Un lucru este insă 
dar populația Nigeriei are 
nevoie ca acest război atroce 
să ia sfirșit cit mai repede. 
Calea încetării ostilităților este 
barată insă de două obstaco
le : primul — ridicat de păr
țile beligerante care transfor
mă lupta intr-un război 
prestigiu intre militari; 
doilea — dc puterile _____
care găsesc o satisfacere a 
intereselor lor politice și eco
nomice in măcinarea progresi
vă a unei țări care reprezintă 
una din cele mai frumoase 
speranțe ale Africii. Din zi in 
zi, populația Nigeriei este tot 
mai exasperată și această sta
re de spirit se accentuează sub 
apăsarea impozitelor și a tu
turor racilelor inerente războ
iului.

PARIS 27 (Agerpres). — Pre
zentarea declarației program a 
noului guvern francez a fost 
urmată în Adunarea Naționa
lă de o dezbatere. Primul ora
tor al opoziției, Andre Boullo- 
che, purtătorul de cuvint al

„comportă numeroase intenții 
excelente, dar puține precizări". 
El l-a interogat pe premier a- 
supra „viitorului forței de șoc 
atomice". Vorbitorul a cerut 
ca organizațiile sindicale să-și 
poată expune părerea in pro
blemele care privesc pe oame
nii muncii.

Purtătorul de cuyint al gru
pului parlamentar comunist, 
Robert Ballanger, a declarat 
că programul „nu lasă să se 
întrevadă nici o schimbare 
pentru viitor". El a criticat di
versele prevederi ale progra
mului guvernamental, afir- 
mînd că regimul „rămîne cel 
al marilor monopoluri, al con
centrării bancare, industriale, 
comerciale".

La dezbateri au mai parti
cipat trei vorbitori ai actualei

de soldați ai forțelor federale 
nigerienc și ai trupelor biafre- 
zc au fost uciși in cursul lup
telor. Cifra este poate exa
gerată. dar în același timp. Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Copii evaluează la 1 mi- 

lion și jumătate numărul vic
timelor în majoritate copii din 
rindul populației civile. Diver
se state și organizații interna
ționale și africane, personali
tăți de pretutindeni și-au ofe
rit in cursul acestor doi am 
bunele oficii pentru a se pune 
capăt tragediei. Eforturile lor 
au rămas, insă, pină în pre
zent zadarnice.

Care sint pe plan formal con
dițiile necesare unor negocieri ? 
„Pentru a negocia trebuie să 
existe doi interlocutori" 
ceastă primă condiție a fost 
deja îndeplinită. La Londra, 
Kampala. Addis Abeba, Mon
rovia reprezentanții guvernului 
federal nigerian și ai autorită
ților biafreze au avut ocazia 
să se intilnească. Totuși, toate 
aceste intilniri s-au soldat cu 
un eșec. Explicația este sim
plă : „A negocia înseamnă a 
discuta pentru a ajunge la un 

majorități. care au exprimat 
încrederea in cabinetul prezi
dat de Chaban-Delmas.

După un scurt răspuns al pri
mului ministru, dezbaterile au 
luat sfir.șit fără vot.

Presa Darizi^nis. urinsiumYe 
guvernului în chipuri diferite. 
Pentru „La Nation" și „Paris 
Jour" programul guvernamen
tal este „o doctrină de acțiune 
care corespunde cerințelor unei 
Franțe moderne". „Le Parisicn 
Libere" scrie: „Rămîne să se 
spere că aceste bune intenții 
se vor traduce în fapte". „Să 
nu se producă iluzii excesive, 
avertizează „Le Figaro". Parti
da nu va fi ciștigată doar cu 
magia cuvîntului.

O
PARIS 27 (Agerpres). — A- 

dunarea Națională franceză a 
adoptat in prima lectură un 
proiect de lege de amnistie.

Ar urma să fie amnistiate u- 
ncle delicte politice, infrac
țiuni privind încălcarea regu
lilor de circulație, anumite a- 
bateri minore, precum și în- 
tîrzierea plății impozitelor de 
către anuiniți contribuabili.

Această condiție esenacord".
țială. caro ar fi presupus efor 
turi reciproce pentru a se rea 
liza un compromis respectin 
du-se exigențele esențiale alt 
celor două părți, nu a fost pi 
nă acum îndeplinită.

Principala grijă a Organiza
ției Unității Africane și a 
Commonwcalthului, a căror bu
năvoință este indiscutabilă, a 
fost aproape in exclusivitate 
aceea de a convinge părțile be
ligerante să facă efortul dc a 
se deplasa pentru a se întîlni. 
Rolul esențial le revenea, de
sigur acestora din urmă, care, 
chiar dacă au acceptat să 
vină, au făcut-o numai pentru 
a demonstra că partea adversă 
nu are dreptate. In aceste con
diții nu se putea ajunge de- 
cît la un singur deznodămint 
— impasul.

Acum a venit timpul să 
în sfir.șit trase concluziile, 
primul rînd, este necesară 
schimbare totală a stării 
spirit a părților beligerante. 
Confruntate cu responsabilită
țile lor, acestea trebuie să fie 
conștiente de necesitatea ur
gentă a negocierilor. Organiz - 
țiu Unității Africane, sprijini
tă de opinia publică din în
treaga Africă, își va putea a- 
tunci folosi pe deplin energia 
în căutarea unei soluții nego
ciate a crizei nigerienc.

„Jeune Afrique"

Lupte între 

guvernamentale
VIENTIANE 27 (Agerpres). 

— In zona importantei baze 
laoțiene Muong Suoi continuă 
luptele între forțele Pathet Ldo 
și trupele guvernamentale, 
transmite agenția France Pres- 
se. Ca urmare a atacurilor con
tinue lansate de forțele patrio
tice, perimetrul do apărare al 
fortăreței s-a redus continuu. 
Ambele părți au suferit in lup
tele date în ultimele 24 dc ore 
pierderi grele.

Situată la 120 km de Vien
tiane, baza de la Muong Suoi 
este considerată ultimul punot 
fortificat important din preaj
ma capitalei și a orașului Lu
ang Prabang.

Premierul Greciei, Ghiorghios 
Papadopoulos, a luat joi pozi
ție, în mod oficial, ÎMPOTRI
VA HOTARÎRII CONSILII i »■’ 1>r_. ~h anula revoca
rea, in mai 1968, a unui grup 
de 21 magistrați. Intr-un co
municat dat publicității, el de
clară că această hotărire .con
stituie o încălcare a legalită
ții” și invită pe președintele 
Consiliului de Stat să-și pre
zinte demisia. Președintele Con
siliului de Stat, Mihail Stassi- 
nopoulos, a declarat Joi agen
ției France Presse că a refuzat 
să demisioneze.

r-

Un avion cu reacție „F-84”, 
aparținind forțelor aeriene bel
giene, S-A PRĂBUȘIT in. apro
piere de localitatea Schwalbach 
din R. F. a Germaniei. Pilotul, 
al cărui nume nu a fost divul
gat. și-a pierdut viața. Cauzele 
accidentului nu au fost încă sta
bilite.

In noaptea de Joi spre vineri, GUVERNUL SPANIOL 
A PUS ÎN APLICARE HOTÂRIREA DE ’ 
COMUNICAȚIILE MARITIME DIN7.«,\ GI
BRALTAR. Ferryboat-ul dintre Gibraltar și portul spaniol 
Algeciras a efectuat ultima cursă, transportind 58 pasageri, 
majoritatea turiști străini. De acum înainte, singurele co
municații dintre Gibraltar și Spania constau in cursa ae
riană, o dată pe săptămînă, a avioanelor companiei brita
nice B.E.A., care fac escală la Madrid, precum și legăturile 
telegrafice și telefonice. Hotârirea guvernului spaniol se în
cadrează în măsurile luate în ultimul timp pentru a de
termina Marea Britanie să 
niei.

„COSMOS-288‘;
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

In Uniunea Sovietică a fost lan
sat vineri satelitul artificial al 
Pămintului „Cosmos-288', des
tinat continuării cercetărilor 
spațiului cosmic, transmite a- 
genția TASS. Aparatajul știin
țific instalat la bord funcțio
nează normal, iar centrul de 
calcul coordonator efectuează 
prelucrarea informațiilor pri
mite.

La Roma a fost săvirșit UN 
NOU ATENTAT ÎMPOTRIVA 
SEDIULUI UNEIA DIN SEC- 
ȚIILE PARTIDULUI COMU
NIST ITALIAN. Un grup de 
fasciști a atacat sediul secției 
P.C.I. din cartierul Montever- 
denuovo. Au fost răniți grav 
doi comuniști : Lino Zocchi, se
cretar al Asociației naționale 
a persoanelor persecutate de 
fascism, și Marco Marocchini, 
student.

Trupele americano-saigoneze 
CONTINUA ACȚIUNILE A- 
GRESIVE LA FRONTIERELE 
CAMBODGIEI. se arată intr-o 
notă a Ministerului Afacerilor 
Externe dată publicității la 
Pnom Penh. La 31 mai artile
ria americano-saigoncză a bom
bardat regiunea Mimot, iar la 
1 iunie avioane americane au 
atacat cu rachete teritoriul 
provinciei Swairieng.

Un comunicat al comanda
mentului armatei cambodgiene 
anunță că la 12 și 16 iunie a- 
vioane și elicoptere americane 
au violat spațiul aerian al 
Cambodgiei, au atacat cu ra
chete și au mitraliat localități 
cambodgiene.

In Argentina 
monstrațiile de 
triva apropiatei 
misiului special 
telui S.U.A., guvernatorul Nel
son Rockefeller. La Buenos 
Aires, unde guvernatorul sta
tului New York urmează să 
sosească duminică, domnește 
o atmosferă de încordare. Nu
meroase magazine universale, 
aparținind in majoritate re
țelei „minimax" controlate de 
firma Rockefeller, au fost țin
ta unor atentate cu bombe in
cendiare. iar universitățile sini 
în „fierbere”.

continuă de- 
protest impo- 
vizite a tri
al președin-

Tiparul — întreprinderea poliqratlcă Hunedoara. Subuullaica Petroșani

cedeze colonia Gibraltarului Spa-

10 ANI

Luînd cuvîntul în cadrul 
celui de-al XVIII-lea Congres 
de astronaulică de la Salz
burg, Wernher Von Braun a 
declarat că PESTE ,'V: 
OAMENII VOR PUTEA CĂ
LĂTORI SPRE LUNĂ FĂRĂ 
A AVEĂ NEVOIE IN PREA
LABIL DE ANTRENAMENTE 
asemănătoare celor pe care le 
iac azi astronauții. El a rele
vat că în viitorul deceniu 
tehnica astronautică va fi atît 
de dezvoltată incit va putea 
permite oamenilor de știință, 
medicilor, geologilor și meteo
rologilor să călătorească în 
spațiul cosmic și chiar să 
conducă o navă spațială, du
pă un scurt curs de pilotaj. 
Wernher von Braun a men
ționat că Administrația națio
nală' pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) efectuea
ză in momentul de fafă cer
cetări în vederea 
navelor spațiale. O astfel de 
navă, care va ii asemănătoa
re unui avion, fără a avea 
Insă aripi, va putea fi folosi
tă de peste 100 dc ori.

Wernher von Braun a men
ționai cu acest prilej că pro
iectele „Gemini" și „Apollo" 
au costat pină în prezent 
N.A.SA. 23 miliarde de do
lari.

reutilării

ÎN ALEGERILE LOCALE din 
districtul Ladywood, Birming
ham, cea mai mică circumscrip
ție electorală din Marea Bri- 
tanie. Partidul Liberal a învins 
Partidul Laburist cu o majori
tate de aproape 2 000 de voturi. 
Candidatul său, Wallace Lawlor, 
a fost ales, întrunind 5104 vo
turi. O dală cu aceasta, parti
dul Liberal a obținut al 13-lea 
loc in Camera Comunelor.

Guvernul Peruvian a anunțai Joi seara că noua leac cu 
pnvire la REFORMA AGRARĂ ESTE AFLICATA SI asu“ 
r.'LTlTllR<>K GRERAȚIILOK COMPANIILOR Î’RODU ^„2^e,de 2ahA“ d,n aVcXiii?
generalul Jorge Barandiaran. a comunicat că experti din de
partamentul său au plecat, cu avioane militare, in toata 
regiunile țării pentru a supraveghea preluarea de către stat 
a rafinăriilor de zahăr și a plantațiilor de trestie de zahăr. 
In mod deosebit sint afectate de această lege plantațiile, cu 
o suprafață de 21 000 acri, aparținind companiei nord-ame- 
ricane ,.W. R. Grace and Co”, precum și plantația Casa- 
grande, aparținind unei familii de imigranți de origine ger. 
mană, considerată drept cea mai mare plantație de trestie 
de zahăr din lume. Suprafața ci este egală cu aceea a te
ritoriilor Belgiei și Elveției luate împreună.
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pK ■ I S.U.A. KI
CK AKDj-'-'r, A
CAT JOI LA CASA Ai...; 
O ÎNTRUNIRE A EXPERȚI- 
LOK SAI IN PROBLEME 
ECONOMICE Șl FINANC1A- 
RE. Au participat, printre al
ții, ministrul de finanțe, direc
torul Biroului Bugetului și 
președintele Consiliului consi
lierilor economici.

In capitala Pakistanului, 
walpindi, S-AU ÎNCHEIAT 1) 
CRARILE CELEI DE-A 10-A 
SESIUNI A CONFERINȚEI MI- 
NISTEKIALE A ORGANIZA
ȚIEI DE COOPERARE REGIO
NALA PENTRU DEZVOLTA
RE. In comunicatul comun dat 
publicității se arată că repre
zentanții Pakistanului, Iranului 
și Turciei au hotărit punerea in 
aplicare a proiectelor comune 
elaborate în cadrul acestei or
ganizații și au stabilit măsurile 
care să ducă la creșterea schim
burilor economice și comerciale 
reciproce.

BB»

Toate plajele de pe coasta 
sudică a provinciei sud-africa- 
ne Natal au fost închise în 
plin sezon, CA URMARE A 
NUMĂRULUI EXTREM DE 
MARE DE RECHINI care dau 
tircoale țărmului. în ultimele 
patru z>ie, peste 100 de rechini, 
in majoritatea lor depășind 
trei metri lungime, au fost 
prinși in plasele de protecție 
instalate in larg. Măsura în
chiderii plajelor a fost luată 
deoarece plasele nu asigură o 
protecție deplină.

BBta

Președintele statului Chile, 
Eduardo Frei, a anunțat într-® 
alocuțiune radio-telev izată cu 
guvernul va prelua incepind d® 
la data de 1 ianuarie 1970 con
trolul asupra instalațiilor de la 
minele de cupru ale celor două 
filiale ale societății nord-ame- 
ricanc .Anaconda*, .Chile Ex
ploration Co” și .Andes Cooper 
Mining Co”. Valoarea acestor 
instalații se ridică la 200 mili
oane de dolari. Hotârirea a fost 
luată in urma tratativele'' în
cepute la 21 mai a. c. intre re
prezentanții societății și cei al 
guvernului chilian.


