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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
ZAMBIA, DR. KENNETH DAVID KAUNDA

Pe frumoasele meleaguri argeșene
Președintele Republicii Zam

bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
și președintele Consiliului de 
Sial al Republicii Socialiste Ro
mania, Nicolae Ceaușescu, au 
făcut, in cursul dimineții zilei 
de joi, o vizită pe frumoasele 
meleaguri argeșene.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și persoane oficiale ro
mâne și zambiene.

Primul popas se face la 
Hidrocentrala de pe Argeș. 
Două elicoptere speciale ateri
zează pe un platou din apro
pierea hidrocentralei. în intim- 
pinarea oaspeților au venit 
numeroși locuitori din împreju
rimi care-i saluta cu căldură. 
Sini prezenți, de asemenea 
Gheorghe Năstase, președintele 
Consiliului popular al județului 
Argeș, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, precum 
și reprezentanți ai organelor 
locale. Tinere fete purtind pi
torești costume argeșene le 
oferă buchete de flori.

Cei veniți în întimpinaie 
aclamă cu entuziasm pe preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-și bucuria de a-1 avea din 
nou in mijlocul lor.

Cei doi șefi de stat vizitează 
marele complex hidroenergetic 
construit in inima munților. Se 
dau explicații asupra concepției 
tehnico-științifice care a stat la 
baza elaborării proiectelor cen
tralei de pe Argeș, modului 
original în care energeticienii 
români — muncitori, ingineri, 
tehnicieni — au reușit să so
luționeze o serie de probleme 
tehnice dificile de proiectare 
și construcție. în continuare 
sînt prezentate date privind a- 
menajările complexe efectuate, 
caracteristicile agregatelor cu 
care este echipată hidrocentrala.

Președintele Kaunda și pre
ședintele Ceaușescu coboară 
cu un ascensor în subleraif, 
acolo unde pulsează inima u- 
zinei. Este străbătută galeria 
de acces — adevărată operă 
de artă. In sala mașinilor se 
dau ample explicații despre 
cele 4 hidroagregate care trans
formă căderea apei in energie 
electrică si care trimite în sis
temul energetic național circa 
400 milioane KWH anual. Totul 
este dirijat de la un tablou de 
comandă, creierul electronic al 
hidrocentralei.

Președintele Zambiei face 
aprecieri elogioase cu privire 
la această impresionantă reali
zare tehnică, concepută și în
făptuită de specialiștii români. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază că industria româ

nească constructoare de mașini 
realizează în prezent turbine 
de mare capacitate, cum sînt 
cele cu care va fi echipată 
hidrocentrala de la Porțile de 
Fier. Toate marile obiective 
hidroenergetice ce se vor con
strui in cadrul programului na
țional de electrificare a țării 
vor fi înzestrate cu utilaje de 
fabricație românească.

în continuarea vizitei, cel doi 
șefi do stat și persoanele ofi
ciale care-i însoțesc pornesc 
spre baraj, străbătînd un im
presionant decor natural.

Președintele Kaunda aprecia
ză și cu acest prilej măiestria 
constructorilor români, exprima 
cuvinte de laudă față de opera 
lor. La sfîrșilul vizitei, luindu-și 
rămas bun de la gazde, oaspe
tele adresează calde felicitări 
întregului colectiv de proiec- 
tanți și constructori, pentru re
alizarea acestui impunător com
plex hidroenergetic.

Coloana mașinilor străbate 
din nou pitorescul drum ce șer
puiește pe vechea albie a Ar. 
geșului. La una dintre hidrocen
tralele din aval — cea de la 
Albești — se face un scurt po
pas. Aici oaspetele este infor
mat despre sistemul de funcțio
nare al uzinelor hidroelectrice 
din aval.

La ieșirea din incinta centra
lei electrice, un mare număr 
de locuitori din Albești și din 
comunele învecinate fac tova
rășului Ceaușescu o caldă ma
nifestare de dragoste și salută 
cu simpatie pe președintele 
Kaunda. Cei doi șefi de stat 
răspund prietenește aclamațiilor 
mulțimii.

Cei doi șefi de stat .și per
soanele oficiale zambiene și ro
mâne se îndreaptă apoi spre 
Pitești. Aici, se vizitează zona 
industrială de sud a orașului 
— platforma petrochimică, u- 
riașul complex de fabrici care 
se întinde pe o suprafață de 
aproximativ 200 ha. Cele trei 
mari unități implantate aici — 
Combinatul petrochimic, rafină
ria de petrol, fabrica de negru 
de fum — ramuri industriale 
care valorifică superior bogă
țiile meleagurilor argeșene. au 
prilejuit oaspeților din Zambia 
cunoașterea unor rezultate din
tre cele mai grăitoare pentru 
dezvoltarea industriei petrochi
mice românești.

In fața combinatului petro
chimic, cea mai importantă u- 
nitate din complexul de între
prinderi, vizitat, cei doi pre
ședinți sînt salutați de Alexan
dru Boabă, ministrul industriei 
chimice, Alexandru Popescu, 
primarul municipiului Pitești, 
și alți reprezentanți ai orga
nelor locale de stat. Sute de

muncitori, ingineri, tehnicieni 
aplaudă indelung pe președinții 
Kaunda și Ceaușescu.

La complexul de piroliză se 
urmărește procesul de automa
tizare al tuturor operațiilor, 
de la introducerea materiilor 
prime și pină la obținerea pro
duselor finite, inclusiv depozi
tarea acestora.

Următorul p>opas se face la 
fabrica de polietilenă. împre
ună cu președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, exami
nează calitatea produselor și 
solicită explicații asupra proce
selor tehnologice. Șeful statului 
zambian se interesează de înal
tele caracteristici ale utilajelor 
aflate în dotarea întreprinderii, 
de calitatea produselor și va
lorificarea lor pe piața internă 
și externă, examinează cu in
teres diferite sortimente de 
polietilenă și cere mostre din 
principalele produse.

Președintele Kaunda aprecia
ză in mod deosebit faptul că a- 
cest gigant industrial a fost 
înălțat intr-un termen scurt, că 
investițiile alocate vor trinla în 
viitorul cincinal actuala capa
citate a Combinatului.

Dineu
Președintele Republicii Zam

bia. dr. Kenneth David Kaunda, 
și soția, Betty Kaunda, au o- 
ferit joi, în saloanele Casei Cen
trale a Armatei un dineu ofi
cial in onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu.

Au luat parte Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizii, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Janos Fa- 
zekas, Manea Măn'escti. Dumitru 
Popa. Vasile Vîlcu. Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri și ai 
Marii Adunări Naționale, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale.

Dii|,j vizitarea platformei, pe
trochimice argeșene. cei doi șefi 
de stat se îndreaptă spre cen
trul municipiului Pitești.

Pe străzile orașului, ca și in 
unitățile vizitate, -piteștenii au 
întîmpinat cu dragoste, cu mult 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au salutat prieteneș
te pe președintele Kaunda.

• In saloanele Restaurantului 
Argeș din localitate, președin
tele Consiliului popular jude
țean, Gheorghe Năstase, a ofe
rit un dejun în onoarea pre
ședintelui Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda. și 
a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu.

In timpul dejunului, președin
tele Consiliului popular jude
țean și președintele Republicii 
Zambia au rostit toasturi.

La amiază, președintele Re
publicii Zambia, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și ce
lelalte persoane oficiale zam- 
bienc și române care i-au înso
țit in vizita în județul Argeș 
s-au înapoiat cu elicopterul în 
Capitală.

Mircea IONESCU
Gh. PKED.l

oîicial
Au participat E. H. K. .‘.Pu

denda, ministrul dezvoltării și 
finanțelor. M. J. Chimba, minis
trul îndrumării naționale, H. 
Mulcmba. ministrul comerțului, 
A. I. Phiri. ministrul informa
țiilor, M. Ngâlanda, ministrul 
protocolului și funcțiunilor de 
stal și celelalte oficialități 
zambiene care îl însoțesc pe 
președintele Kaunda.

Au fost intonate Imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă deo
sebit de cordială, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda și președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

(Agerpres)

Vineri, 15 mai, în jurul orei 14,00, Studioul de Tele
viziune va transmite direct, de !a aeroportul București- 
Otopeni, plecarea președintelui Republicii Zâmbia, 
Kenneth David Kaunda, împreună cu soția, care, la 
invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

SKuafta Inundațiilor din (ara
șl măsurile luate pentru înlâturarca

electr negative ale acestora
Cabinetul
municipal
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FABRICA DE OSII 
ȘI BOGHIURI DIN BALȘ

Pe platforma industrială a 
orașului Balș s-a consemnat 
o „premieră" de o deosebită 
importanță : începerea probe
lor tehnologice la Fabrica 
de osii și boghiuri — cel 
mai mare obiectiv al indus
triei constructoare de vagoa
ne in actualul cincinal. Mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
iabricii au asistat cu emoție 
la forjarea primei rofi mono
bloc destinată producției de 
osii montate pentru vagoane 
și locomotive. Capacitatea 
proiectată a liniei automate 
de fabricație a roților mono
bloc — prima din țară — 
este de 100 000 roți anual.

In momentul de țață se iac 
ultimele reglări la linia au
tomată pentru atingerea para
metrilor proiectați: la fiecare 
două minute trebuie să se 
realizeze o roată monobloc. 
Pină acum au intrat in func
țiune secția sculărie, atelie
rul mecanic și linia de pre
lucrare a osiilor, de unde

s-au livrat primele 200 osii 
simple.

Produsele fabricii din Balș 
voi satisface necesarul de 
osii montate pe roți mono
bloc al Uzinei mecanice din 
Buzău și ale atelierelor de 
reparat vagoane și executat 
boghiuri ale C.F.R. Fabrica 
de osii și boghiuri este dotata 
cu unele din cele mai moder
ne tehnologii cunoscute pe 
plan mondial.

în loto: Linia automată 
pentru forjarea roților mono
bloc necesare fabricației de 
osii pentru vagoane și loco
motive. Aici se intilnesc 
procedee tehnologice dintre 
cele mal moderne ca: rupe
rea lingourilor de oțel cu 
diametru de 500 mm se efec
tuează la rece, cu ajutorul 
preselor hidraulice, forjarea 
se realizează automat cu a- 
julorul unei prese de 6 300 
tone forță și alta de 2 00!) 
tone, iar roțile se prelucrea
ză intr-un modern laminor.

In cursul zilei de joi au con
tinuat să se manifeste in unele 
zone ale țârii efectele dăună
toare provocate de ploile deo
sebit de abundente căzute în 
ultimul timp și a 
mari cantități de 
zona muntoasă.

Din informațiile 
deținem rezultă că . 
ceput să scadă in bazinul Mu
reșului. în zonele orașelor Re
ghin, Tirgu Mureș și Luduș, 
continuind să crească și să pu
nă in pericol localități din 
județele Alba, Sibiu și Hune
doara, Pe Tirnave, apele scad 
in zona orașului Dumbrăveni 
și continuă să crească în aval. 
Do asemenea, în bazinul Someș 
scade nivelul apelor' în zona 
Bistrița-Bcclean și continuă să 
crească înspre vărsare. în ‘ba
zinul Tisei Superioare, pe riu- 
rile Iza și Vișeu apele sînt în 
s.'ădero. Viiturile din bazinul 
rh.'lui Șiret se deplasează spre 
•jtftlcțcle Bacău, Vrancca și Ga
lați. In următoarele zile se vor 
produce importante creșteri a 
nivelului apei rîului Prut.

Ca urmare a inundațiilor au 
fost acoperite dc apă numeroa
se localități, căi de comunicații, 
linii electrice, și-au încetat ac
tivitatea obiective industriale, 
au fost deteriorate culturi de 
pe mari suprafețe de terenuri 
agricole. S-au înregistrat, de a- 
semonca, 
nești și 
animale. Sint 
soane de căi 
16 tronsoane 
ționale.

Din toate informările primite 
de ministere și alte unități cen
trale rezultă că pe întreg teri-

topirii unei 
zăpadă în

pe care le 
apele au în-

unele victime ome- 
importante pierderi de 

inundate 23 tron- 
ferale principale, 
de drumuri na-

loriul care a suferit din cauza 
inundațiilor se depun eforturi 
permanente pentru apărarea a- 
vutului obștesc și a populației 
de furia apelor.

In urma măsurilor luate de 
comandamentele pentru apărare 
împotriva inundațiilor din ju
dețele Alba, Sibiu. Hunedoara 
și cu sprijinul a mii și mii de 
cetățeni, al unităților militare 
dislocate în acest scop, al for
mațiunilor gărzilor patriotice a 
fost evacuată populația, anima
lele și diverse bunuri din loca
litățile care se prevăd a fi 
inundate.

La rindul lor, ministerele și 
celelalte organe centrale au luat 
măsuri organizatorice pentru 
sprijinirea acțiunii de apărare 
împotriva inundațiilor, pentru 
asigurarea mijloacelor de trans
port necesare aprovizionării cu 
alimente a populației și cu ma
teriale de construcții, in vede
rea restabilirii circulației. Au 
fost luate, de asemenea, măsuri 
pentru acoperirea deficitului de 
energie electrică: Organele sa
nitare au întreprins o serie de 
acțiuni in vederea aprovizionă
rii rețelei farmaceutice din zo-

nele sinistrate cu diferite me
dicamente, seruri, mijloace de 
prim ajutor, asigurarea de ca
dre medicale, in scopul apără
rii sănătății populației și evi
tării apariției unor epidemii.

Coloane de mașini și trenuri 
speciale, avioane au adus din 
țară zeci de mii de tone de 
produse alimentare, materiale 
diverse și medicamente. Brută
riile, spitalele, serviciile medi
cale de urgență, cantinele func
ționează intens. In multe uni
tăți industriale. muncitorii, 
dînd dovadă dc un înalt pa
triotism. n-au părăsit locurile 
de muncă, continuind cu inten
sitate activitatea de producție. 
La Combinatul chimic din Tir- 
gu Mureș, de exemplu, deși în
conjurat de ape, lucrul a con
tinuat neîntrerupt, concomitent 
ou lucrările pentru împiedica
rea inundării. De asemenea, in 
urma inundării Fabricii chimice 
Orăștie, din cauza furtunii care 
a avut loc la 13 mai, munci
torii au ridicat și salvat de la 
degradare motoarele .electrice și 
alte utilaje, ceea ce a permis 
reluarea în scurt timp a pro-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Instruirea

propagandiștilor
Ieri și azi, in cele patru 

centre de instruire a propa
gandiștilor din municipiu : 
Petroșani, Lupeni, Vulcan și
Pctrila se desfășoară întîlniri 
ale propagandiștilor din sis
temul învățămîntului de par
tid pentru dezbaterea sarci
nilor privind închiderea în 
bune condițiuni a anului dc 
invățămint. In cadrul instruc
tajelor făcute cu acest pri
lej, s-a insistat asupra nece
sității asigurării unui conți
nut bogat și a unei partici
pări active din partea cursan- 
ților la dezbaterile (le sfîrșit 
de an.

Simbâtă va avea loc Ia Pe
troșani și instruirea propa
gandiștilor de la învățămîn- 
tul ideologic al cadrelor di
dactice.

de partid
Programul Universității se

rale de marxism-leninism 
pentru ziua de 18 mai 1970 :

Anul I, secția economică 
— sala Cabinet, ora 17.

Anul I, secția filozofie — 
sala club C.C.P., ora 18.

Anul I, secția sociologie — 
sala liceu, ora 17.

Anul I, secția estetică — 
sala liceu, ora 18.
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Estetica locului de muncă
Astăzi, la ora 17. in sala mică' a Casei de cultură va fi 

expusă tema Estetica locului de muncă-1, din cadrul cursu
lui „Utilul și frumosul cotidian" âl Universității muncito
rești.

Lectura unei 
creații originale
La clubul cultural studen

țesc va avea loc astăzi, la ora 
20, lectura publică a n’.csei 
„Necunoscuta" aparlinînd 
studentului Stelian Vintilescu. 
Vor urma discuții pe mar
ginea lucrării.

Al 339*Sea apartament
Ieri s-a terminat, cu 15 zi

le mai devreme, recepția ce
lui de-al 3-lea bloc de locuit 
construit în acest an la Lo- 
nca și anume A 2 cu 20 a- 
parlamentc.

Astfel, constructorii de lo
cuințe din Valea Jiului ai 
T.C.H. pot raporta depășirea 
prevederilor planului cu peste 
100 apartamente.

E. M. Lupeni

LUCRĂRI DE flOIÎICIRE 
EU PUȚUL EEHTRU -

La puțul orb-centru al 
E. M. Lupeni sînt în curs de 
realizare lucrările de adin- 
cire, amenajare și recondiți- 
onare. Momentan brigada de 
mineri condusă de Nicolae 
Ungureauu execută in cir
cuitul puțului, la orizontul 
400, lucrări de săpare, lărgire 
și betonare, care cuprind ga
lerii simple, duble și în plan 
înclinat.

Lucrările ce se înfăptuiesc 
la putui centru al E. M. Lu
peni vor asigura transportul 
spre suprafață al cărbunelui, 
ex, 1 „tat din știutele 3 și 5.
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Metode, forme și conținuturi noi 
in mișcarea cultiiral-artistică

Este îndeobște cunoscut că 
în mișcarea cultural-artistică 
dc amatori o importanță covir- 
șitoare are spiritul dc inițiati
vă, inventivitatea și curajul dc 
a îmbrățișa forme noi. superi
oare celor indelung uzitate. 
Dar aceste imperative verifi
cate in practică își dovedesc vi
goarea, viabilitatea și aderen
ța in mijlocul celor mai varia
te și elevate gusturi numai da
că sint secondate de competen
ță și maximă exigență. Depis
tarea și promovarea talentelor 
pretinde îndelungate investiga
ții, verificări, aprofundate in 
concursuri de mai mure sau

de masă din Valea Jiului
mai rrțjaă anvergură, pc gama 
tuturor “posibilităților artislico- 
spcetaculare.

Valea Jiului s-a transformat 
in anii noștri intr-un centru 
cu o mișcare artistică dc masă 
înfloritoare. întreținută dc clu
burile sindicatelor, Casa dc 
cultură, cămine culturale. Tea
trul de stat, zecile de școli dc 
toate gradele. Filiala Uniunii 
Artiștilor Plastici. Dovadă a 
unui suflu novator, in acord

cu cerințele actuale, de cîtva 
timp principalii răspunzători 
morali ai acestei adevărate 
efervescențe (Comitetul muni
cipal pentru cultură și artă, 
Consiliul municipal al sindica
lelor, Comitetul municipal 
U.T.C.) au ajuns la o deplină 
înțelegere, fără să-și mai „pa
seze" responsabilitățile, benefi
ciarii acestei armonii, fiind toți 
iubitorii artei. Pentru a înțelege 
substanța acestei cooperări,

pentru formarea unei imagini 
de ansamblu asupra mișcării 
cultural-artistice din Valea Jiu
lui, privind din unghiul de ve
dere al fiecărui factor răs
punzător. i-am invitat să-și 
spună părerea pe tovarășii Cor-

C. I’ASCU
T. SPATARU

® Continuare in pag. a 2-a,

în atenția 
populației

PUNCTELE DE APROVI
ZIONARE CU APA A POPU
LAȚIEI DIN PETROȘANI 
SÎNT URMĂTOARELE :

CARTIERUL AEROPORT
— Creșâ.
— Școala nr. G.
— Str. Viitorului — cap 

linie autobuz.
— Complex comercial.
— Str. Independenței.
CARTIERUL CARPAȚI
— Blocul Magazin.
— Blocurile turn. str. Re

publicii.
— Blocurile turn, str. Va

sile Roailă.
Nu se va lua apă de la nici 

o altă sursă in afară de cis
ternele pompierilor.

înainte de a se folosi, apa 
se va fierbe.
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Soare tors
Soarele se loarce peste pădiirca-nririmțilh.
Copacii-*. caicre de foc, 
uriașe luminări la creștetul izvoarelor.
Șoapte de taină se urmăresc
pe potecile căprioarelor 
ca fugărite de lupi flăminzi. 
Fămintul se rumegă pe sine 
și pietrele încolțesc 
din umbra copacilor de altădată, 
peste care soarele s-a tors \
înlr-o clipă de nostalgie.

Ochi de înviere
lcdu-i ucis
și botul încă-ncins de caldul laptelui
a plecat pe urma căprioarei.
1| mai doare visul spart de glonte
și ar vrea
să ajungă primul la izvor 
unde-n strop dp murmur întrupat, 
mamei, lacrima din ochi [
să-i șteargă.

Plîng bâtrînii
Fling bătrinii.
cind prundu-i fără apă, 
cind seri la rind 
așteaptă căprioare 
care nu mai vin să se adape. 
Fling bătrinii, 
cind brazii din fața caselor 
se usucă 
de la rădăcină înspre vîrf. 
Fling bătrinii, 
cind cocorii întîrzie primăvara; 
Fling bătrinii și se risipesc 
noi înmugurim din plinsul lor.

Doar tu mă cauți
DORULUI

Doar tu mă cauți, 
visului doar tu mă ceri 
și mă îmbrățișezi cu dor, 
cum setea-mbrățișează 
din depărtarc-n depărtare 
abia născutul scincct de izvor.

V__________________________________ '

Mișcarea artistică din Lonea de-a lungul anilor w I Mari figuri de creatori 
ai umanității:

s

PREZENȚA CÎNIECUIIII
Cind străbați Valea Jiului, această zonă de pămînt 

românesc despre care vorbesc legende și cintece, nu 
poți face abstracție de oamenii ei, oamenii adincului, 
cum nu poți despărți apele de albia lor statornicită in 
vreme.

Cunoscind structura intimă a pămintului, asprimea 
ș: gravitatea cu care te intimpină la adîncimi mirosind a 
frunți șiroite de sudori, a oameni duri și sănătoși - se 
naște spontan un sentiment generos de admirație totală.

Aici ne intilnim cu alte ere geologice, ^dezvăluin- 
du-ni-se in culcușul cald al zăcămintului carbonifer. Iau 
in palmă un bulgăre fin de cărbune. O dată a fost inimă 
de copac ce visa cerul aproape - sau creangă răsucită 
in drumul spre soare.

- Mii de ani am dormit, pore să spună cărbunele 
in șerpuirea lui neagră la banda de transport către 
ziuă. ...... . , - •

E ca un strigăt de izbindă ieșit din pieptul pamm- 
tului după îndelungi zbateri și tăceri.

Pădurea adormise cu stele in ochi așa că îmi explic 
această strălucire a pietrei de cărbune. Pădurea fusese 
îngropată de fulgere dimpreună cu vîntul, cu freamătul, 
cu tot ce-a populat-o înainte de cataclism...

Așa îmi explic prezența cintecului pe buzele mi
nerilor.

Ana ȘOIT

La 3—4 iunie 1929, corul mi
nerilor din Lonoa este nevoit 
să treacă sub coordonarea So
cietății culturale ..Astra", pen
tru a putea activa in conti
nuare. Dc acum conducerea 
lui este preluată de către tină- 
rul dirijor Iosif Beloușek, care 
a depus eforturi deosebite in 
munca de instruire a formației 
și datorită căruia corul iși în
scrie în repertoriu piese mai 
pretențioase.

La 3 iunie 1934, după o ac
tivitate frumoasă, corul ,.As
tra* din Lonea sărbătorește cea 
de-a 5-a aniversare de la înfi
ințare, cind. intr-un cadru so
lemn, i se inminează dirijoru
lui Iosif Beloușek o frumoasă 
diplomă de onoare semnată de 
către toți membrii corului și 
orchestrei de balalaici.

Pe zi ce trece, corul iși ri
dică măiestria artistică și e- 
xigențele de repertoriu. In a- 
nul 1936 este montat specta
colul de mare întindere cu o- 
pereta „Crai nou“ de Ciprian 
Porumbescu, spectacol prezentat 
în Lonea, Lupeni, Petroșani, 
Deva. Brad etc. Ansamblul era 
format din 62 persoane, instrui
te și dirijate de Iosif Beloușek.

Evenimentul este consemnat 
în ziarul local „Avintul" nr. 17, 
din 9 mai 1936: „Corul cultu
ral al „Astrei" din Petrila-Lo- 
nea (...). in cadrul programului 
cultural propus pentru anul In 
curs, a reprezentat... în sala 
Cazinoului funcționarilor din 
Lonea, pentru membrii ,,As- 
trei“ și intelectualii din loca
litate. piesa „Crai nou", ope
retă in 2 acte de Ciprian Po
rumbescu. Același program s-a

desfășurat pentru țărani și mi
neri in seara de 18 aprilie, in 
sala „Hali*.

Iar mai departe :
..La desfășurarea programu

lui, bogat și select, și-au dat 
concursul corul mixt al „As
trei* din Lonea. orchestra de

lor naționale și muncitorești (1 
Mai, 23 August ele.).

In anul 1954, la scurt timp 
după venirea profesorului de 
muzică Gheorghe Popa, s-a por
nit la reorganizarea corului. 
Astfel. profesorul Gheorghe 
Popa împreună cu activiștii cui?

FILE DE MONOGRAFIE

salon din Lonea și orchestra 
de balalaici, toate sub condu
cerea zelosului dirijor Iosif Be
loușek".

Comentariile din ziar au fost 
însoțite de două fotografii : 
..Corul Astra și orchestra de 
balalaici din Lonea* și „Dile- 
tanții din opereta „Crai nou" 
de Ciprian Porumbescu*'.

Pe măsură ce evenimentele 
interne se precipită, formațiile 
artistice ale minerilor din Lo
nea iși încetează activitatea a-, 
proape cu desăvârșire, pină la 
preluarea puterii politice și e- 
conomice de către clasa munci
toare din țara noastră.

O
După 23 August 1944, țnai. 

precis prin anul 1946, corul, 
și-a reluat activitatea, tot sub' 
îndrumarea dirijorului Iosif Be-; 
lou.șek. abordînd piese clasice 
și contemporane de largă circu
lație. dar mai ales cintece cu; 
caracter revoluționar ca ..Inter
naționala", ..Porniți înainte to
varăși", „Steagul partidului" 
etc., piese care erau prezentate 
in public cu ocazia sărbători-

turali Bucur Georgică și Petru 
Rusu, au întocmit o listă a co
riștilor și au discutat cu fiecare 
om in parte, reușind să adune 
un număr de 35 coriști. în ma
joritate componenți ai vechiu
lui cor Lonea precum și mem
bri noi din rîndurile muncito
rilor. funcționarilor și cadrelor 
didactice din localitate. Repeti
țiile au început in luna martie 
1954 cu piese revoluționare 
muncitorești, clasice și prelu
crări din folclorul românesc.

Primul spectacol public al 
noului cor, dirijat de Gh. Popa 
a fost prezentat cu ocazia săr
bătoririi zilei de 1 Mai 1954, 
în vechea sală a clubului.

Datorită încurajării publicului 
spectator și sprijinului organe
lor locale de partid și de stat, 
precum și al conducerii exploa
tării miniere Lonea, al sindi
catului acestei exploatări și al 
numeroșilor membri de partid 
componenți ai formației, corul 
și-a intensificat activitatea fără 
întreruperi. îmbogățindu-se nu
mărul coriștilor pînă aproape 
la 120 membri și incluzindu-se 
noi piese în repertoriu. Pe lîn-

gă piesele de largă circulație, 
dirijorul a prelucrat o serie 
de cintece folclorice locale, spe
cial aranjate pentru cor. S-au 
adoptat și lucrări ale unor 
compozitori locali fiind cuprin
se in repertoriu ..Ieși inîndruțo 
la portiță”. „Fetele de pe la 
noi' și altele, prelucrate de di
rijor. „Cîntați mineri". „Pu- 
ne-oi dorul în cărbune" de Du
mitru Croitoru din Petroșani.

Din dorința de ridicare a ni
velului artistic și de afirmare 
pe plan local și regional, co
rul minerilor din Lonea a par
ticipat la toate concursurile re
publicane începînd de la al IV- 
lea pînă la al IX-lca concurs 
ce s-a desfășurat în 1969. De 
asemenea, a participat la toate 
concursurile și festivalurile pe 
plan local sau regional, obți- 
nînd rezultate din cele mai no
tabile.

In anul 1957. în urma unor 
temeinice investigații și cule
geri de folclor locale, dirijo
rul, împreună cu instructorul 
artistic al clubului, au prelu
crat o suită de vechi melodii 
locale intitulate ...Suită pasto
rală din Valea Jiului" pentru 
cor și ansamblul de fluierași.

Cy sprijinul organelor locale 
de partid și de stat, au fost 
mobilizați 32 fluierași din Lo
nea, Cimpa, Jieț și Petrila, în 
majoritate șalariați ai E. M. Lo
nea. cărora li s-au confecționat 
fluiere acordate la unison și s-a 
pornit la pregătirea acestei sui
te corale, cu o durată de nouă 
minute adevărată piesă de
concert. Suita pastorală era
formată dintr-o introducere,
două melodii, doina locală ..Se 
duc oile, se duc", cîntecul ..Pe 
la noi prin prunișori' și două 
jocuri cu text. Ea a fost pre
zentată în public in ziua de 
16 mai 1958 cu ocazia fazei 
locale a celui de-al V-lea con
curs republican, pe scena clu
bului muncitoresc din Petrila.

In cadrul acestui concurs, co
rul Lonea s-a clasificat pe lo
cul T pe raion. De asemenea, 
tot pe locul T s-a clasificat și 
formația de fluierași. In apre
ciere și\ selecție juriul a ținut 
scama, pe lingă cerințele de 
bază (interpretare, ținută sce
nică. repertoriu etc.) și de fap
tul că formația corală s-a preo
cupat de valorificarea folcloru
lui local.

Datorită pregătirii temeinice, 
obținute prin muncă asiduă, 
corul minerilor din Lonea a 
obținut premiul II pe regiune 
la acest concurs, locul T fund 
obținut de către corul combi
natului siderurgic din Hune
doara. care, la faza finală, pri
mește titlul do laureat ne țară.

Gh. PETRESCU

Acuin cind malurile Senei au îmbrăcat haina 
xerde a primăverii. Le Grand-Palais și-a des
chis porțile pentru a prezenta parizienilor și a- 
matorilor dc artă din întreaga lume retrospectiv a 
eea niar largă a operei marelui pictor francez 
Henri- Matisse. Este un nou omagru adus crea
torului „dansului", după 100 de ani /Ir Ia naș
terea sa (1869—1954)

s
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METODE, FORME ȘI CONȚINUTURI NOI
(Urmare din pag. I)

jiel Hogman, președintele Co
mitetului municipal pentru 
cultură și artă. Vasile Oros, 
secretar al Comitetului munici
pal U.T.C., Vasile Chirculescu, 
directorul Casei de cultură a 
sindicatelor Petroșani, precum 
»i Margareta Chioreanu, in
structor metodist la Consiliul 
•județean al sindicatelor, și 
Amos Stoica, șeful sectorului 
cultural artistic al Comitetului 
{județean U.T.C.

REDACȚIA : Fragmentarea
preocupărilor intre factorii răs
punzători a fost resimțită in 
primul rind de beneficiarii ac
tului cultural-artistic. Evident, 
conlucrarea, o dată consolidată, 
nu echivalează cu o nivelare 
mecanică a activității acestor 
factori, ci presupune, ca să 
zicem așa, o concurență benefi
că. realizată cu jx>sibilități și 
metode specifice fiecăruia. Vă 
rugăm să ne vorbiți despre 
modul in care ați înțeles să 
promovați cu vigoare elementul 
nou. prin realizarea unor acți
uni educative, atractive, cu pri
ză i public.

Cornel Hogman. împreună cu 
sindicatele și organizația de 
tineret. Comitetul municipal 
pentru cultură și artă a materi
alizat. in cele patru luni ale 
acestui an, citeva din acțiunile 
menite să educe tineretul prin' 
intermediul frumosului. Cola
borarea dintre cei trei factori 
răspunzători a fost fructuoasă, 
traducindu-se in manifestări dc 
amploare, printre care amintesc 
pe cele mai semnificative: 
.Ștafeta folclorică* (la care au 
participai căminele culturale 
din Cimpu lui Neug. Iscroni, 
J? ț. Cimpa și Bănița) Ia a că
rei fază județeană amatorii 
din Valea Jiului au obținut 
două distincții; Festivalul de 
muzică ușoară ale cărui ecouri 
nu s-au stins încă ; Festivalul 
brigăzilor artistice de agitație 
— prin forța împrejurărilor 
mai puțin reușit ; suita de ac
țiuni din cadrul centenarului 
nașterii lui Lenin etc. Dar, Co
mitetul pentru ultură și artă 
a mai inițiat, in mod indepen
dent. simpozioane cu prilejul 
unor comemorări (24 Ianuarie, 
Eminescu, Maiorescu), conferin

țe pe teme cultural-științifice, 
dezbaterea documentelor de 
partid, intîlniri cu poezia in 
cadrul lunii cărții la sate, a 
săptăminii de poezie „SAR- 
MIS“. -Convorbirile hunedore- 
ne" și altele.

RED. : Sint realizări meritorii 
intr-o direcție pe care am pu
tea-o numi tradițională. Totuși 
mai există loc pentru nou, nu 
trebuie să ne mulțumim doar 
cu pregătirea și participarea in 
concursuri, ci credem că ar fi 
binevenite și spectacolele prin 
localitățile Văii Jiului oferite 
de artiștii amatori de la cămi
nele culturale. Altfel, strădanii
le lor se consumă in anonimat...

Cornel Hogman : Intr-adevăr, 
această latură este incă imper
fectă. Am fi avut posibilitatea 
ca după încheierea „Ștafetei 
folclorice' să efectuăm tur
nee prin Valea Jiului și ju
deț cu formațiile care s-au re
marcat. Ne gindim să reali
zăm citeva intîlniri cu arta, 
preluînd și extinzind experien
ța inițiată de artistul Iosif 
Tellmann la clubul din Lupeni. 
In perioada de vară vom reînvia 
o tradiție a acestor meleaguri • 
serbările cimpenești, nedeile 
care adunau odinioară, alături 
de localnici, gorjeni, mărgineni. 
hațeganL

Vasile Oros : întăresc cele 
afirmate mai înainte cu preci
zarea că organizația U.T.C. nu 
se ocupă numai de mișcarea ar
tistică. ci și de latura sportivă, 
educativă, de propagandă etc. 
In colaborare cu alte instituții, 
noi am contribuit la realizarea 
unor concursuri interesante 
(-Muzică și turism-, ..Filmul 
românesc pentru tineret'), vizi
onări colective ale spectacolelor 
Teatrului de stat, întreceri cul- 
tural-artistice ale elevilor, seri 
distractive, toate bucurîndu-se 
de o largă participare și apre
ciere justificată. Mai întiinpi- 
năm, totuși, rezistență, nere- 
ceptivitate din partea unor di
rectori de cluburi in privința 
realizării unor activități cu ti
neretul. Să dau un exemplu : 
dacă nu apelăm la Consiliul 
sindicatelor, o seară distracti
vă pentru tineret este compro
misă deoarece orchestrele soli
citate pretind sume prea mari 
pentru posibilitățile noastre.

Și, în definitiv, membrii aces
tor orchestre sint tineri. Solici
tăm mai mult sprijin și înțele
gere din partea Consiliului sin
dicatelor in această problemă. 

Amos Stoica : Este aici un 
aspect ce merită a fi limpezit 
cit mai urgent : instrumentele 
aparțin cluburilor, membrii or
chestrelor sînt uteci.ști. Cum își 
permit, deci, aceștia să pretin-

cercat realizarea unor ’ acțiuni 
deosebite (cum a fost spec
tacolul muzical coregrafic 
de esență folclorică „Nuntă 
din Valea Jiului"). Dacă ( in 
teatrul de amatori am înregis
trat unele succese (piesea • „Ta
ke, Ianke și Cadir"), nu același 
lucru s-a intimplat cu mișca
rea muzicală în care intîmpi- 
nâm piedici serioase. Nu • reu-

• SCOPUL COMUN TREBUIE SÂ DETERMINE CONVER
GENȚA PREOCUPĂRILOR FACTORILOR RĂSPUNZĂ
TORI

O DIVERSITATE, ORIGINALITATE Șl CONTINUITATE IN 
ACȚIUNILE CULTURAL-ARTISTICE

• CLUBURILE - PREZENȚE ACTIVE ÎN VIATA CULTURALA 
A LOCALITĂȚILOR

• SA RELUAM TRADIȚIA CORURILOR, FANFARELOR, 
OPERETEI, BRIGĂZILOR ARTISTICE DE AGITAȚIE, 
TEATRULUI DE AMATORI.

dă bani pentru acțiunile la 
care sint solicitați de către or
ganizația de tineret ? E un 
aspect etic negativ asupra că
ruia trebuie să medităm cu to
ții și să luăm măsuri in conse
cință.

Vasile Chirculescu : Tovarășe 
Oros, care este explicația că la 
Petroșani și Vulcan există în
țelegere între club și organiza
ția U.T.C., iar in restul locali
tăților, nu ?

Vasile Oros : Subliniez, noi 
nu urmărim aspectul palpabil, 
material al acțiunilor — cum 
in parte, și justificat, se pre
zintă situația la cluburi — i 
un scop mai înalt, de ordin 
otic. Se pare că tocmai acest 
element este ignorat, de aceea 
făceam afirmația de mai sus.

KED.: Cu diferite prilejuri, 
ziarul nostru a sugerat realiza
rea unor activități diverse (ex
poziții, festival-cultural artis
tic municipal, paradă folclori
că, coruri, operetă etc.). Cu ex
cepția celor pornite de la ju
deț, pe plan local inițiativele 
sint incă firave. Cum explicați 
acest fapt ?

V. Chirculescu: Noi am în-

șim să reorganizăm orchestra 
simfonică, am reanimat in 
schimb formația de cameră. Ne 
zbatem să reînviem tradiția 
operetei la Petrila, iar în Pe
troșani să închegăm un cor re
prezentativ, dar aceste dezide
rate nu sint înțelese de cei care 
și-ar putea aduce o contribuție 
hotărîtoare (de exemplu : multe 
cadre didactice privesc munca 
culturală de masă cu superfici
alitate și suficiență).

V. Oros : Nici noi nu ne bu
curăm de înțelegerea- cadrelor 
didactice. Solicitind sprijinul 
unor profesori pentru a coordo
na cercurile de pregătire poli
tică, am fost refuzați sub dife
rite pretexte.

Margareta Chioreanu : S-a
vorbit aici de inițiativa locală. 
E o idee care trebuie să preo
cupe in mai mare măsură fac
torii răspunzători de activitatea 
culturală...

V. Oros: Cu condiția să fie 
înțeles acest imperativ și la ni
vel județean și să ni se ofere 
răgazul necesar.

M. Chioreanu : In acest sens 
o contribuție însemnată ar pu
te-o aduce președinții de sin

dicat din întreprinderi și insti
tuții. La Uricanî. Liviu Bota 
este foarte activ și întreprinză
tor, suplinind intrutotul activi
tatea unui instructor. La Lu
peni, in schimb, președintele 
sindicatului, tov. Năstase, nu-1 
îndeamnă îndeajuns pe direc
torul clubului, să folosească din 
plin excelenta bază materială 
pe care o are la dispoziție. 
Sintem in preajma bienalei de 
teatru pentru amatori „1. L. 
Caragiale”. Socotim că unele 
comitete ale sindicatelor și con
silii de conducere ale cluburi
lor nu acordă suficientă aten
ție acestui eveniment artistic 
de răsunet. Astfel, cluburile din 
Lonea și Aninoasa, cu o verita
bilă tradiție teatrală, nu po
sedă in prezent formații de tea
tru. Unde este brigada artis
tică de agitație a medicilor ? 
Cu ani in urmă a fost pe pri
mul loc. Cadrele didactice din 
Valea Jiului nu au formații ar
tistice proprii cum există, de 
pildă, la Hunedoara sau in alte 
părți ale județului.

Amos Stoica : Nu fac o deli
mitare strictă intre ceea ce s-a 
făcut in anii precedenți și anul 
acesta, insă e un fapt evident 
că in ultimele luni întreaga 
activitate cultural-artislică din 
Valea Jiului a pornit pe baze 
noi. Și aceasta datorită, în pri
mul rind, colaborării fructuoa
se, amintite aici, dintre cei trei 
factori răspunzători in ultimă 
instanță toți avind același scop.

Se mai observă însă tendința 
de a se organiza mai multe ma
nifestări cu caracter spectacu
lar, neglijindu-se activitățile la 
nivele mai reduse, cu micro- 
grupuri. In vederea ridicării 
calitative a muncii noastre și 
pentru stimularea interesului 
din partea publicului, nu ar 
trebui să trecem cu ' vederea 
valoarea sondajului de opinie, 
a investigațiilor de natură pre
ferențială. Aplicind datele ob
ținute o selecție calitativă ri
guroasă s-ar putea reține idei 
prețioase pentru munca noas
tră. Există dorința de a face 
activități frumoase și acest lu
cru e bun, dar important este 
să avem in vedere și eficiența 
lor, altfel riscăm să facem- ac

țiuni de dragul de a avea ce 
raporta.

★

Spațiul nu ne permite să re
producem în întregime discuți
ile purtate de interlocutorii noș
tri. In afara celor relatate pi
nă aici s-au mai exprimat opi
nii în jurul organizării și des
fășurării activității brigăzilor 
științifice, a cursurilor univer
sității muncitorești, a populari
zării operative și convingătoare 
a acțiunilor la zi etc. Fiecare 
vorbitor a evidențiat funcția 
educativă complexă a clubului 
in viața tinerilor, necesitatea 
diversificării acțiunilor, a con
cordanței lor cu preferințele și 
preceptele unei educații sănă
toase și multilaterale. In ceea 
ce ne privește, considerăm că 
nu s-au epuizat mijloacele și 
posibilitățile de atragere a ti
nerilor către activitățile recrea
ți v-educative;- realizate intr-un 
cadru organizat. Dacă există o 
precară participare Ia unele ac
tivități acest fapt este dc multe 
ori consecința rutinei, a super
ficialității și neînțelegerii spi
ritului cu adevărat novator in
tr-un domeniu alit de gingaș 
cum este cultura. In atenția ac
tiviștilor culturali trebuie să-și 
găsească un loc onorabil și 
cluburile de întreprindere (func- 
ționind pe lingă cooperative 
meșteșugărești, U.U.M.P. și 
„Viscoza" etc.) care pot să preia 
cu succes o mare parte din sar
cinile cluburilor orășenești. De 
asemenea., trebuie găsită o so
luție pentru colaborarea din
tre Casa de cultură și clubu
rile sindicatelor, pe de o parte, 
și clubul studențesc, pe dc altă 
parte. S-a vorbit despre opor
tunitatea reînvierii unor tradiții 
cultural-artistice pozitive și ne
cesitatea depistării și preluării 
creatoare a unor motive fol- 
cjânce locale. Ceea ce s-a fă- 
qțpt pină acum este, fără în
doială, un început merituos ca
re trebuie, insă, continuat și 
extins. Discuțiile au reliefat as
pecte esențiale ale activității 
culturale de masă, oferind pre
misele unei analize exhaustive a 
rezultatelor obținute pină acum 
și sugestii interesante pentru 
următoarea perioadă ce se a- 
nunță a fi bogată în roade.

HENRI MATISSE
Cutia cu vopsele

Cind toată suflarea din mi
cul oraș Calcau aștepta veni
rea unui nou an — 1870, in 
casa familiei Matisse batea 
la porțile vieții un nou su
flet. Era un băiat care va pri
mi numele de Henri. Puține 
date biografice rețin atenția 
celor ce aveau să scrie mai 
tîrziu despre marele pictor 
Henri Matisse, deschizător de 
drumuri in pictura țarii sale. 
Franța, șî in lumea artistică 
de la începutul secolului al 
XX-lea. intîmplarea, slinta in- 
tfmplare, cum vor spune unii, 
a jucat și aici, in cazul lui 
Matisse, un rol fericit, 
fntr-una din zile, Henri a 
primit în dar de la mama 
sa o cutie cu vopsele sâ se 
mai distreze. A fost punctul 
de plecare intr-o prestigioasă 
carieră de pictor care a cu
prins peste 60 de ani /

O lumină Ia început 
de secol XX

■lalisseLa 21 de ani, 
seșle la Paris pentru a 
consacra numai picturii. Frec
ventează la începui Acade
mia Julien, dat o va părăsi 
repede, nemulțumit de metoda 
și stilul profesorului Bougue- 
reau. Trecind la Școala de ar
ie irumoase, pictorul își va 
găsi maestrul care-i conve
nea : Gustave 
om mult mai 
„ereziile", dar mai ales 
profesor care cunoștea arta 
de a-și stimula elevii. Gusta
ve Moreau a fost acela care 
a avut și ochiul perspicace 
în a desluși. încă de ia în
ceputuri, virluțiile tinărului 
Henri. El va spune, mai tir- 
ziu, lui Matisse celebra frază 
trecută azi în manualele de 

simpliiica

care-/ 
Moreau.

tolerant

so-
so

un 
cu 
un

artă : „D-ta vei 
pictura".

Tn primii ani de 
Matisse ucenicește 
iăcînd copii după 
Poussin sau maeștrii olandezi. 
Două călătorii în Bclle-lle 
(1896 și 1897) 11 apropie de 
impresioniștii epocii. In 1904, 
la Saint-Tropez, culorile 
sudului șf apropierea de 
Signac, determină pe Matis
se să facă una din 
marile sale experiențe, pic- 
tînd celebrul tablou ,d.ux. 

w calm și voluptate" (cîleva 
’• femei, pe o plajă, abia contu- 
• rale, se scaldă într-o atmos- 
ț leră al cărui aer a împrumu- 
Z lat culori orbitoare de curcu- 
■■ beu). tn 1905. la Collioure, 
ț mic port catalan in apropie- 
“• re de Spania, se naște mișca- 
•2 rea care va intra în istoria 
ț picturii sub numele de 
S „iauvism". Matisse, șeful miș- 
ț carii, va ii cel mai defăimat 

de spiritele obtuze.

meserie, 
in Luvru, 

Chardin,

Un artist mereu nou
> Dacă 
Jț blouri

in 1910, celebrele ta- 
„Dansul' și „Muzica" 

se reduc la trei culori, 
anii următori tendințele 
„simplificare" in 
Matisse
se urmînd propriul său drum 
nu se va lăsa niciodată pri
zonier vreunui curent. Exem
plul cubiștilor îl face pe

in 
de 

pictura lui 
;e accentuează. Matis-

<-.a/»se sa-și. diminueze im
petuozitatea coloritului și să 
.se preocupe mai mult de com
poziție. Dar Matisse va a- 
mine Matisse I După primul 
război mondial, retras la N 
sa, paleta sa devenită in 
anii carnagiului general mai 
sumbră (cu tonuri negre, so
lemne. chiar tragice) se lumi
nează din nou. Apar in tablo
uri vase cu llori. inspirind 
viața domestică, mai liniștită, 
mai așezată. Apare des în a- 
ceastă perioadă, o temă pre
ferată : Odalisca. Din 1930, 
o dată cu decorațiile murale 
pe care le face pentru 
Barnes, răsar in creația 
Matisse note noi: o monu
mentalitate decorativă și un 
spațiu „aranjai" arhitectural. 
Tot din această etapă, picto
rul găsește nor valențe, o ar
monie fericită între 
și desen. In marea 
„Dansul". criticii apun că ar
tistul „reduce forma 
ne". deci un nou 
Acum artistul poale 
dă obiectele alese 
singură trăsătură fără 
să le schematizeze.

dr. 
lui

culoare 
pictura

la sem- 
limbaj. 

să prin- 
inlr-o 

însă 
După 

război, pictorul, deși sulerind. 
lucrează intens și in genuri 
deosebite : pictură, 
sculptură, colaje 
7946, lucrind la 
Rosaire din Vence, 
din vitralii galbene și ...... 
din ceramică albă și neagră 
o simfonie care e numai a 
lui Matisse, un semn a! unei 
arie supreme și echilibrate.

desen, 
etc In 

capela 
creea7â 

bleu,

Bluza românească

jt
I

s

£

j»

%

Henri Matisse a știut să 
ia din natura înconjurătoare, 
din micile obiecte casnice, 
vase, covoare, țesături, ceea 
ce corespundea propriei sale 
naturi, propriei sale sensibili
tăți. [n 1940, in plin război, 
pictorul a lucrat simultan la 
două pîn7.e. Una dintre ele 
avea să fie „Bluza româneas
că'. Infățișînd o tinără fată 
îmbrăcată ca pe meleagurile 
noastre, Matisse a simțit su
fletul artei noastre populare 
și în stilul lui „simplificat" a 
stilizat la valoarea de mare 
creație motivele și linia blu
zei românești. Arta țării noas
tre ii era familiară de mult 
lui Matisse. Incă din anii ti
nereții, el a cunoscut la Pa- .■ 
ris, in atelierul -bunului ma- £ 
estru Moreau și un român. 5 
Era Theodor Palladv. marele > 
nostru pictor, care îi . 
' a fi povestit despre % 
frumusețile din scoarțele ro. 
mânești, despre culorile vii 
ale bluzelor și iilor, pieptare
lor cu care mindrele și flă
căii de pe la noi vin la horă, 
despre ciopliturile în lemn 
ale caselor oltenești, despre 
arta cea născută din neca
zuri și mulțumiri, despre doi
nele spuse în șoaptele 
seară...

£

de

Pătruns de sentimentul 
arta trebuie să servească 
mului, că „opera trebuie 
aefioneze asupra noastră'. 
Matisse a lăsat celor de după 
el o mare cucerire: a smuls 
arta istoriei artei pentru a o 
roda Vieții.

A. DUMITRESCU

W.

POȘTA LITERARĂ
TUDOR CIIEREGI, Lupeni : 

Ești elev și vrei Să publici 
două poezii care, din neferi
cire, sint peste măsură de 
prozaice, o înșiruire de cu
vinte ce se adună intr-o idee 
frumoasă, nimic de zis. dar 
nu sentiment, participare e- 
fectivă. Talentul fiind, deo
camdată, prea firav, mai în
cearcă, dar nu înainte de a 
învăța gramatica limbii ro
mâne.

GHEORGHE POPESCU. Is
croni : Scrieți : „Nu socotesc 
căci (s.n.) am talent, dar da
că totuși am vreau să-mi 
spună altcineva căci (s.n.) 
am*. Sinteți într-o gravă 
cumpănă. Ce să vă spunem ? 
încercați să citiți mai multă 
poezie și să scrieți mai pu
țină. Așa poate o să vă ho- 
tărîți și asupra talentului.

ION FIRIZA, Uricani : 
Mai trimiteți

IOAN BL TA, Lupeni : Ce 
ne-ați trimis nu e în nici un 
caz poezie. Chiar și dv. sin
teți in încurcătură: poezie? 
monolog ? altceva ? Mai de
grabă altceva. Tema e inte

că 
o- 
să

s

resantă și ar fi avut de cîș- 
tigat dacă ați fj trimis mai 
bine o sesizare a neregulii.

GHEORGHE ARȘOl. Petro
șani : .Cuprins de sen.nu gin- 
duri / Stau și parcă mă gân
desc..." Așa începe una din 
cele 15 poezii scrise, pînă la 
virsta dc 17 ani, de dv., poe
zie expediată nouă spre a fi 
publicată. Dar pină la ade
vărata poezie mai aveți dc 
parcurs destul drum. Și un 
sprijin prețios credem că este 
lectura intensă și diversă.

CONSTANTIN NICLLES 
CU, Petroșani: Așteptăm și 
altceva, mai concludent.

IOAN CHIRAȘ. Petroșani : 
Din poeziile d\. am reținut 
doar una pe care o și repro
ducem in continuare.

Lumina o trimite
in revărsări bogate 

Ca florile în inimi
să crească-nrourate.

Și cinteeele noastre
le nalță peste zare 

Partidul — făurarul
de bucurii sub soare 1

T. SPATARU
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Angajament 
„ferm“

Pentru a treia oară a pășit 
Florea Vasile din Lupcni pra
gul comisiei de judecata. Și 
de fiecare dată și-a luat an
gajamentul că n-o mai jig
nește pe Eva Bendeanu. Pri
ma dată I'lorea a dat mina 
cu Eva. ca semn al împă
cării. A doua oară s-a scu
lat că a greșit, că a fost un 
incident. A treia oară, comi
sia nu l-a mai crezut pe cu- 
vînt și i-a aplicat o sancțiu
ne pe merit. De trei ori mai 
mare, adică pentru fiecare 
din cele trei ieșiri necuvi
incioase ale sale. Cind iți iei 
asemenea angajamente ..fer
me"...

Plata pentru... 
nervi

Client pașnic, Petre M. Vir- 
tașul din Lupeni a intrat in
tr-o seară la restaurantul 
..Progresul" din localitate. A 
tot căutat el din ochi un os
pătar. dar nimeni nu-1 ve
dea. Intr-un tirziu, s-a apro
piat de masa lui ospătarul 
Gheorghe Olaru. Nervos foc, 
ospătarul i-a servit felul in- 
tîi — o porție de vorbe mur
dare. Clientul le-a respins și 
atunci Olaru i-a servit felul 
doi — o sticlă de bere in 
cap, fapt pentru care omul 
a fost tran.purtat de urgență 
la spital. Timp de 18 zile, pe 
baza certificatului medical 
nr. 1 127 din 25 martie 1970. 
Virtașul nu s-a mișcat din 
pat. Bineînțeles că Olaru 'a 
plăti acum oalele sparte, a- 
dică... capul spart. Și nu nu
mai asta, dar Și timpul cit 
Virtașul a fost scos din cir
cuitul producției.

Urmările 
neglijenței

Intr-o noapte din săptămî- 
na trecută, două clădiri din 
Bărbateni au căzut pradă fo
cului. In ele locuiau Lucre
tia Islrate și Gheorghe Sere- 
ca. Intervenția promptă a 
vecinilor și a trecătorilor a 
salvat de furia flăcărilor ma
joritatea bunurilor. numai 
locuințele nu. Au fost salvați 
și cei cițiva locuitori care, 
cuprinși de panică, nu pu
teau ieși dintre ziduri. In 
scurt timp au venit pompie
rii, incendiul a fost locali
zat și apoi stins. Dar cum 
s-a produs ? Din constatările 
organelor P.C.I. reiese că la 
clădirea Lucreției Istrate co
șul de fum fusese construit 
necorespunzător. Aceasta a 
cauzat producerea incendiu
lui care s-a întins și la clă
direa învecinată, a lui Gheor
ghe Sereca. Incendiul a lăsat 
9 oameni fără adăpost.

De mămăligă...
Zilele acestea, într-unul din 

autobuzele ce fac ruta Pe
troșani — I ricani s-au găsit 
un sac cu circa 25 kg mălai 
și un rucsac cu alimente u- 
șor alterabile. Dispecerul Mi
hai Serafinceanu. de la I.G.C. 
Petroșani, ne-a scris să-l a- 
nunțăm pe cel care_. a pus-o 
de mămăligă să vină să-și 
ridice mălaiul de la dispe
ceratul din Piața Victoriei 
Petroșani. Și rucsacul, evi
dent. Poate mai are nevoie 
de ele.

La pomul lăudat
Și-a preparat var din piatră 

albă, l-a stins și l-a introdus 
intr-o groapă în intenția de 
a-] scoate atunci cind v a a- 
vea nevoie de el. Aflind un
de ține Ștefan Careiman va
rul. trei amici — Ioan Lu- 
pașcu. Dorel Florea și Tran
dafir Jurcoane — au plecat 
cu sacoșele la pomul lău
dat. Le-au încărcat și au por
nit-o biruitori spre case. In 
cale. insă, le-a apărut chiar 
stăpinul varului. Ștefan < a- 
reiman, care i-a pus să-și 
descarce sacosele. Cei trei 
s-au făcut albi ca._ varul fu
rat. La comisia de judecată 
a Consiliului popular orășe
nesc Luoeni s-au împărțit în 
mod frățește roadele furtu
lui, adică amenzile.

Rubrică redactată de: 
Dumitru GHEONEA 
Valeriu COANDRAȘ

Situația inundațiilor din țară

c

osului de producție. Furia a- 
n'lor a pus in pericol, printre 
llc întreprinderi, și fabricile 
Ic cherestea ..Scintein" .și „A- 
ini* de la Piatra Neamț și 
'ombinatul forestier de la Tar- 
ău. Muncitorii de la intre- 
winderile amintite, hotăriți să 
ipore cu orice preț avutul ob- 
tcsc, au stăvilit șuvoaiele, au 
vacuat apele din hale și depo-
:ite și au pus in funcțiune ma- 
jinile. astfel că munca iși con
tinuă cursul normal.

In județul Suceava sute de 
oameni ai muncii constituiți in 
echipe, lucrează la refacerea 
drumurilor, consolidarea căilor 
de acces și a podurilor. Mun
citorii de la unitățile de indus
trializare a lemnului din Vatra 
Dornei au înfruntat ore in șir 
ploaia și frigul, pentru a opri 
pătrunderea apoi în depozite. 
Cetățenii orașului au intervenit 
pentru e vacuarea depozitelor de 
alimente.

In toate localitățile, oamenii 
muncii, intr-o impresionantă u- 
nitate de abnegație și eroism, 
se află la datorie, desfășurind 
o luptă dîrză împotriva naturii 
dezlănțuite, pentru salvarea bu
nurilor obștești, a vieții și a- 
vuturilor '•Hor aflați în pri
mejdie, pentru desfășurarea ne
întreruptă a activității produc
tive.

Ministerele și celelalte orga
ne centrale și locale de stat 
activează in continuare pentru 
limitarea efectelor negative ale 
calamității, ajutorarea popu
lației și restabilirea urgentă a 
întregii activități social-econo- 
mice din zonele inundate sau 
în pericol. Au fost luate măsuri 
pentru evacuarea populației și 
adăpostirea sinislraților in că
mine. localuri special amena
jate. case ale altor cetă
țeni. In centrul atenției 
comandamentelor județene pen-

Iru apărarea împotriva inun
dațiilor. tuturor organelor de 
stat trebuie să stea aprovizio
narea cu alimente și alte pro
duse de primă necesitate a 
populației, precum și a între- 
prirtderilor industriale cu ma
terii prime, in vederea desfă
șurării. fără întrerupere, a ac
tivității productive.

Consiliile populare și organele 
de. miliție trebuie să asigure e- 
vacuarca de urgență a popu
lației și a bunurilor maferi.de 
din zonele care se prevăd a fi 
inundate in următoarele zile.

Tuturor ministerelor econo-

Q O

ini

conducerilor întreprinderilor, ale 
tuturor unităților din industrie 
și agricultură, celorlalte orga
nizații socialiste le revine in il- 
ta îndatorire patriotică de a 
lua toate măsurile ce se 
de a acționa in continuare 
proin'ptitudine și 
sprijinul larg al 
pCntru combaterea 
rea efectelor provocate de c 
lamiffiți, pentru 
rea altor pagube 
rda fromială a 
toate sectoarele.

O
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de 
impun, 

cu 
energic, cu 

populației, 
și inlătur.i-

prcintîmpinn- 
și desfășura- 
activității Iri

(Agerpres)

IV
17,00 Deschiderea emisiunii. 

Microavanpremiera.
17,05 Telcșcoală. Tipuri 

izomeric (chimic 
XII). Sintaxa 
(Limba română cl. VIII). 
Film didactic. Bioceno
za pădurii de stejar 
(Biologic ci. VIII—XI).

18,00 Desene animate.

iSPORT

Departamentul transporturi
lor auto, navale și aeriene in
formează că, datorită inundați
ilor, nu se poate circula cu 
nici un fel de vehicul sau au
tovehicul ]x? următoarele rute : 
DN 1 C Satu Mare — Baia 
Mare — Dej — Cluj, DN 2 F 
Bacău — Vaslui, DN 10 Intor- 
sura Buzăului — Hărman. DN 
11 orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Bacău. DN 12 Sf. Gheor
ghe — Miercurea Ciuc 
Gheorghieni, DN 13 Rupea 
Sighișoara — Bălăușeri, DN 
A Odorhei — Sovata, DN 
Mediaș — Sighișoara, DN 
A Mediaș — Ier nul, DN 14
Teiuș — Blaj. DN 15 Luduș — 
Tg. Mureș — Răstornița — To- 
plița. DN 15 A Reghin — Să- 
râțel. DN 16 Apahida — Re
ghin. DN 17 Dej — Bistrița — 
Vatra Dornei, DN 17 A Sadova 
— Rădăuți. DN 17 B Vatra 
Dornei — Broșteni, DN 18 Baia 
Sprie — Sighetul Marmației — 
Borșa. DN 67 C Șugag — Sebeș, 
DN 75 Turda — Cîmpeni — 
Băița.

In cursul zilei de joi, a fost 
redat circulației drumul națio
nal Tg. Mureș — Reghin.

Departamentul căilor ferate a 
dispus anularea in continuare

13
14 
II 
B

. ălă- 
rutele

o tuturor trenurilor de 
tori și mărfuri de pe 
Salva — Vișcul de Jos — Valea 
Vișoiilui — Siglietul Marinuțici, 
Boolean — Măgheruș, Șiehi — 
Sărățel — Bistrița, Sărftțel — 
Deda. Deda — Reghin — Tg. 
Mureș, Praid — Tirnâveni. O- 
dorhei — Vinători, Cimpia Târ
zii — Turda. Turda — Abrud, 
Lenchința — Mieșul de Cim- 
pie. Lenchința — Band, B nd 
— Tg. Mureș. Praid — Tg. 
Mureș, Șomcuța Mare — Ardud 
și UI meni — Sălaj — Cehul 
Silvanici.

Au fost
feroviare

rcdeschisc traseele 
Baia Mare — Satu 

Mare, Ciccu — Deda și Dor- 
nești — Rădăuți.

Sint luate in continuare
suri periiru îndrumarea mij-

mă-

loacelor de transport pe alte 
trasee, precum și pentru re
punerea cit mai grabnică in cir
culație a arterelor de comuni
cații inundate. Astfel, in cadrul 
măsurilor operative s-au înfi
ințat la regionalele C.F.R. Cluj, 
Brașov, Deva și Iași comanda
mente de intervenție pentru 
combaterea și lichidarea urmă
rilor inundației. Trenurile de 
călători care circulau spre O- 
radea și Satu Mare prin Bra
șov, Sighișoara. Oradea au fost 
îndrumate prin Brașov, Făgă
raș, .Sibiu, Copșa Mică. Oradea. 
De asemenea, trenurile de mar
fă caro circulau pe secțiile in- 
cliise clin cauza inundațiilor au 
fost îndrumate pe rute ocolitoare 
in funcție de capacitatea dis
ponibilă a acestor secții.

(Agerpres)

18.10 Muzică populară la ce
rerea telespectatorilor.

18,35 Calitatea văzută de 
proape.

18.50 Anunțuri — publicilal
19.00 Telejurnalul de scar
19,20 Glasuri de primăvar 
19.40 Reflector.
19.50 Mai aveți o întrebare 

Medicină... fără inedica- 
men te.

21.00 Film artistic — ecrani
zare după o nuvelă 
Iui I. S. Turgheniev.

noapte, 
emisiune de 

internațio-

22,30 Telejurnalul d<
22,40 Cadran — 

actualitate 
nafă.

23,10 Închiderea emisiunii.

In dorința de a dezvolta relațiile dintre cele 
țări și popoare, guvernul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Federale Camerun, au hotărit să 
stabilească relații diplomatice, la rang de ambasadă.

(Agerpres)

SIMBATA 16

CORESPONDENȚE
Micii

la post
„milițieni

Predau contract apartament 3 
camere parter, Deva cartier

5,05—6,00
6,05—9,3Q 

actualități; 7,00 
; 9,30 Miorița;
țările socialiste;

PROGRAMUL I : 
Muzica dimineții;
Muzică și 
Radiojurnal;
10,30 Din ț
11,45 Sfatul medicului: 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,22 Muzică u- 
șoară; 13,30 Radioclub turis
tic; 13,45 Radio publicitate;

14,00 Știință, tehnică, fante
zie; 1-4,15 Concert folcloric; 
15,00 De la 3 la 7 — emisiu
ne muzical-distractivă; 19.00 
Gazeta radio; 19,30 Săptăini- 
na unui meloman; 20,05 Ta
bleta de seară; 20,10 — 365 
de cintece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate: 
21,00 In jurul globului; 21,20 
Formația Constantin Alexan
dru; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Solista sorii — Dionne 
Warwick; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 22,20 
Sport; 22,30 Dans pentru toa
te vîrstele; 23,00 Expres-me- 
lodii; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

Mica, publicitate

Sint citeva zile de cind la 
intersecțiile străzilor Unirii, 
Independenței și Viitorului, 
cu strada 1 Iunie, diminea
ța, la amiază și scara, micii 
„milițieni”, membri ai patru
lei pionierești de circulație, 
se află la post. Ei dirijează 
pietonii și mai ales elevii să 
traverseze strada respectind 
întocmai regulile de circula
ție. Șeful patrulei de circu-

fie apreciat de cetățenii care 
pășesc pragul magazinului.

Responsabilul magazinului, 
iov. Victor Gabriș, și ajuto
rul său, Adalbert Palianoș, 
au precizat că lună de lună
toate cele trei raioane ale 
magazinului iși depășesc sar
cinile de plan. In cele patru 
luni trecute din acest an, 
planul de desfacere a mărfu
rilor a fost realizat -în pro
porție de 114,1 la Sută. Va
loarea totală a mărfurilor 
desfăcute către populație in 
această perioadă însumează 
4 700 000 lei, vânzările peste 
plan depășind 149 000 lei. 
Prinlr-o mai bună gospodări
re a fondului de mărfuri și 
utilizării judicioase a amba
lajelor s-a realizat o econo-

Corespondenții noștrii din 
Petroșani ne informează :

lație a Școlii generale nr. 6 
din Petroșani este elevul loan 
Balea. Atit el cit și Savu Ver
de ț. Rodica Horga, Marius 
Iacobescu. Gheorghe Nicola, 
și ceilalți membri ai patru
lei se achită cu seriozitate de 
misiunea încredințată.

■■■■■■■■ha■■■■■■■■■■■■■■■■■■■w■■■■

ATLETISM

o sarcină foarte fiica, în pri
mai mcci-urmînd să jurăm 
chiar cu deținătoarea Iii’ ilui 
mondial".

Meciuri 
de verificare

Gojdu, bloc E 8, scara 2, apar
tamentul 2.

REPARAȚII DE CALITATE

ipa României Ja 
Guadalajara

GUADALAJARA 14 (Agcr- 
pres). — Selecționata de fot
bal a României a sosit la 
Guadalajara, orașul mexican 
unde se vor desfășura jocu
rile grupei a IH-a a campio
natului mondial de fotbal. 
Reprezentanți ai Comitetului 
de organizară, conducători ai 
cluburilor locale, amatori de 
fotbal și ziariști au venit in 
inlimpinarea fotbaliștilor ro
mâni, care se află instalați 
la hotelul „Gran". Intr-un in
terviu acordat reprezentanți
lor presei, antrenorul echipei 
României, prof. Angelo Nicu- 
lescu, a declarat că „Anglia 
este cea mai puternică echipă 
din grupa a IlI-a. Noi avem

BOGOTA 14 (Agerpres). — 
In drum spre Mexic, echipele 
de fot bal ale U.R.S S. ș i Uru-, 
guayului au susținut jocuri 
de verificare in Columbia. 
Selecționata U.R.S S. a intil- 
nit la Bogota formația ..Mil- 
lionarios' (campioana Colum
biei) cu care a terminat la 
egalitate : 0—0. Reprezentati
va Uruguayului a jucat cu e- 
chipa Santa Fe, pc care a în
vins-o cu scorul de I—0 (1—0) 
prin golul înscris de Espar- 
rago in minutul 29.

--*—
Echipele Cehoslovaciei și 

R. F. a Germaniei au susți
nut noi meciuri de verificare 
in vederea campionatului mon
dial de fotbal din Mexic.

T«i Oslo, selecționata Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0) echipa Nor
vegiei.

La Hanovra. 
vest-gormani au
scorul de 1—0 (1—0) repre
zentativa Iugoslaviei.

(Agerpres)

fotbaliștii 
învins cu

S-a consumat
etapa municipală

Luni, 11 mai, s-a disputat pe 
pista stadionului Jiul clapa mu
nicipală a campionatului repu
blican individual al liceelor 
(băieți și fele). S-au întrecut 
cei mai bum ailcți ai liceelor 
teorolice Lupcni. Vulcan, Pe- 
Irila, Petroșani și ai Liceului 
industrial minier Petroșani. în
trecerile pentru ocuparea unui 
loc cit mai bun au fost dirze, 
pasionante. Un rezultat exce
lent. care constituie in același 
timp un nou record munici
pal și norma de categoria I de 
clasificare, l-a înregistrat Gcor- 
geta Niculescu, de la Liceul 
teoretic Petroșani, care a obți
nut un valoros 2:18 la 800 m. 
De altfel, această tînără atletă 
urcă mereu treptele performan
țelor, afirmîndu-se pe plan ju
dețean și republican.

Iată rezultatele primilor trei 
clasați. Fete 100 m : 1. Mariana 
Gheorghiță, Liceul teoretic Pe
troșani — 13,8; 2. Zoia Vijdca, 
Liceul Vulcan — 14; 3. Iuliana 
Mustață. Liceul teoretic Petro
șani — 14,5. 200 m : 1. Monica 
Iacob — 30,2: 2. Ana Erkedi — 
31, ambele de la Petroșani. 
400 m : 1. Georgeta Niculescu 
— 62,8: 2. Angela Moldovan,
Vulcan — 69,2. 800 m : 1. Geor
geta Niculescu — 2 :18: 2. Eu
genia Nicula, Vulcan — 2 : 57.9. 
Greutate: 1. Estera Filip, Lu
peni — 8,78 m; 2. Margareta 
Doni. Vulcan — 7,43 m. Suliță : 
1. Doina Pașca — 22 m: 2. E- 
dith Popescu — 20,70 m, am
bele do la Vulcan. Lungime:
1. Iuliana Mustață — 4,80 m;
2. Monica Iacob — 4.50 m: 3.

Gabriela Pîrvu, Vulcan — 4,1-0 
m. Disc : 1. Estera Filip — 22,40 
m; 2. Rodica Țipțcr, Pelrila — 
21.90 m: 3. Elena Mihaly. Vul
can — 20,80 m. Băieți 100 m:
1. loan Șodolcscu. Petroșani — 
11,8; 2. Remus Buda — 11.9; 3. 
Dumitru Her — 12. ambii de la 
Liceul industrial minier Petro
șani. 200 ni: 1. Remus Buda — 
25,2; 2. Horia Sima, Vulcan — 
2(7,1; 3. Vasile Gabor. Lupeni
— 26,8. 400 m : 1. Ion Damian, 
Liceul industria] minier — 57.1;
2. Ioan Frățilă, Petroșani — 
57,3; 3. Bebe Sevasțru, Petrila
— 58. 800 m : 1. Sorin Cigmă-
ian — 2:11,7; 2. Ludovic
Krausz — 2 :12,7; 3. Luca Flu
tur — 2 : 17.3. toți de la Liceul 
industria) minier. 1 500 m : 1. 
Ion Rădescu. Petroșani — 
4 :53,8; 2. Gogu Sevasțru. Pe
trila — 4 :55^. Greutate: 1. 
Gheorghe Mastici. Liceul indus
trial minier — 12,39 m: 2. Ben
jamin Țipțcr. Pelrila — 12.30 
m; 3. Alicu Adrian. Liceul in
dustrial minier — 11,30 m_ Su
liță : 1. Benjamin Țipțcr: .44,90 
ra; 2. Iloria Iacob. Petroșani — 
38.40 m: 3. Gheorghe Mastici — 
38.10 m. Lungime : 1. Dumitru 
Her — 5,97 m; 2. Dumitru Ca- 
dea — 5,68 m; 3. Ilarie Bora
— 5,65 m. toți de la Liceu] in
dustrial minier. înălțime: 1. 
Adrian Alicu — 1,65 m; 2. Vic
tor Ardelean — 1,60 m; 3. Ro
meo Matei — 1,60 m, toți de la 
Liceul industrial minier. Disc: 
1. Benjamin Țipțer — 34.60 m.

Pentru ducerea la bun sfțrșit 
a sarcinilor sporite ce revin Pre- 
parației cărbunelui Lupeni pe 
luna mai, comitetul de direcție, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, a planificat, încă din 
cursul lunii aprilie, reparațiile 
ce urinau ă se executa in zilele 
de 1, 2 și 3 inui. Efectua- 
rea acestor lucrări in zilele ' 
lucrătoare s-ar fi resimțit nega
tiv, slînjenind desfășurarea pro
ducției nu numai la preparație, 
ci și la exploatările miniere de
servite. lată de ce organizarea 
reparațiilor a fost bine chibzuită. 
Echipele de revizii și reparații 
au fost fixate in funcție de uti- 
lajele pe care le au in grijă in 
zilele de producție obișnuite. 
Așa de pildă, echipei conduse de ; 
comunistul Andrei Drotzingher i 
s-a încredințai misiunea de a 
înlocui multe corniere, cruci, 
șine și cupe la elevatorul l A ; 
membrilor echipei lui Gheorghe 
Pană—înlocuirea pompei cu sorb 
nr. 5 de 26,5 mc/minut și con
solidarea postamentului sub mo
torul pompei nr. 3 de 26,5 mc/ 
minut; șefului de echipă Carol 
Cziller și echipei sale — înlo
cuirea in întregime a transpor
torului cu raclele pentru inter
mediar 0—10 mm ; lui Octavian 
Chelaru — înlocuirea carcasei 
din fată a ciurului nr. 2 cu 
rezonanță; echipei conduse de 
Cornel Dima — revizia și re 
pararea angrenajelor de 8 
CP de la banda înclinată spr 
spălare bruti vechi și 
înclinată spre spălare 
noi. banda de șist nr. 2. 
de cruste S.E*A. nr. 3 și 
Wipper nr. 3; Vasile Pop 
Gheorghe Rădulescu cu 
lor — înlocuirea <- 
Rheo 10—80 mm nr. 
jqheabul 2; 
Petre Oloi - 
de cauciuc ., 
banda transv

La secția tr< 
condusă comunistul

Popescu a avut sarcina de a 
repara și spăla două locomotive 
Reșița și locomotiva 50 000, iar 
la linia C.F.N. echipa condusă 
de Aurel Someșan a înlocuit 
ramificația. Atenție sporită s-a 
acordat reviziilor și reparațiilor 
la funicularul 4—5 unde echi
pele conduse de Adalbert To- 
mași, Vasile Andrei și Vilucă 
Macavei au lucrat la angrena
jul de la stația de acționare. 
Și In cadrul sectorului gospodă
rie s-au 
lucrări : 
balast a 
văruirea 
6 kV.

Avînd 
gurată de către inginerul Adrian 
î’anijalos, inginerul Tiberiu

executat o serie de 
curățirea de pietriș și 
canalului de aducțiune, 
și vopsirea celulei de

asistența tehnică asi-

• DUMINICĂ 17 MAI

florilor^Prof. Mihai ENACIIE

Apreciere

Andrei DESPA

mer

„Migrarea
C. IOAN

joacă in 
teatru ? 
orașele : 

. Jiu. Ca- 
Buzăii,

In fiecare dimineață, la ora 
6. magazinul alimentar nr. 18 
cu autoservire din Petroșani 
iși deschide ușile. Lucrătorii 
de aici au doar rolul de ghid 
spre a-i ajuta pe cumpără
tori să găsească și să aleagă 
mărfurile dorite.

Varietatea articolelor, mo
dul civilizat de comportare 
al lucrătorilor Maria Popes
cu. Elisabeta Cojan, Rodica 
Guță. Maria Mureșan. Maria 
Munteanu precum și a ca
sierelor Livia Popa și Etelca 
Rus. fac ca acest colectiv să

Colectivul depoului C.F.R. 
Petroșani este bine cunoscut 
pentru modul în care se preo
cupă de gospodărirea unității 
in care muncește. Aici, gus
tul pentru curat și frumos a 
fost cultivat cu grijă și mi
gală, așa cum sint cultivate 
florile din sera proprie, ame
najată. cu ani in urină, prin 
muncă voluntară, din resurse 
proprii. Acum o bună parte 
din florile aflate in seră au 
..migrat". Nu s-au dus depar
te. Ele se află in incinta de
poului transforniindu-1 in
tr-un adevărat parc. De alt
fel in depou totul respir 
prospețime și tinerețe.

banda 
bruți 

banda 
banda 

si 
■j echipele 
aparatului 

................. 1 de la 
vulcanizatonului 

— înlocuirea benzii 
„A.C." încărcare și 

sală bruți 
ansport

8.20 Deschiderea emisiunii.
8.30 Gimnastică și muzică.
8,40 Matineu duminical pen

tru copii și școlari.
10,00 Ora satului.
11,15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară. însemnări săptă
mânale de Galfalvi Zsolt. 
Transmisiune directă de 
la serbarea populară din 
Jigodin, jud. Harghita.

13.35 închiderea emisiunii de 
dimineață.

15,55 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Campiona
tul mondial de baschet 
masculin S.U.A. — Uru
guay. Transmisiune de ia 
Ljubljana.

30 Călătorie în lumea dese
nului animat.

18,00 Film serial : „Oliver
Twist" (IX).

18.30 Noutăți cinematografice. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Rapsodia română. Ano

timpurile vieții — mon
taj folcloric.

ltl.50 Moisei — un sat monu
ment.

20,10 Film artistic: „Corsarul". 
22,05 Muzică și dans în sunet 

și lumină. Concert-spec- 
tacol.

23.00 Telejurnalul de noapte.

e LUNI 18 MAI

a-

Deschiderea emisiunii. 
Microa vanpremieră. 
Emisiune pentru tineret. 
Olimpiada de literatură. 
Concert de muzică co
rală românească contem
porană.
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară. 
Calitatea văzută de 
proape.
Pe strune de chitară... 
Muzică ușoară.
Reflector.
Roman foileton. Portre
tul unej doamne (V). 
Steaua fără nume. 
Scena. Ce se 
orașele făTă 
Raid-anchetă in 
Rm. Vilcea, Tg. 
racal. Slobozia, 
Sighișoara, Tecuci.
Telejurnalul de noapte.

Sucin, prim-maistiul Liviu A- 
vramescu, loan Moldovan, 
maiștrii Nicolae Pis, loan Gra
ur, Pantelimon Turcită, forma
țiile de lucru au executat re
parații de calitate, ireproșabile. 
Spălătoria a putut porni în 
condiții optime din primul mi
nut al zilei de 4 mai. Funcțio
narea normală a instalațiilor a 
permis în prima decadă reali
zarea unei recuperări 
de 76,9 la sută cu 1,3 puncte 
superioară

globale

nivelului planificat.

Florea TIGO1ANU. 
secretarul comitetului de 

partid
Tiberiu HA'LASZ 

secretarul oraanizației 
de bază nr. 1

2
la

Staicu BAlg: 
core« ponutm

PROGRAMUL

22,15 Campionatul mondial de 
baschet masculin : Brazi
lia — Iugoslavia. Trans
misiune de la Ljubljana.

© MARȚI 19 MAI

18.05

18,30

19,35

22,15
22,40

Dcschidcrea emisiunii. 
Microavanpremiera. 
Lumea copiilor. Trei iezi 
cucuieți după Ion Crean
gă.
Tinere talente. Muzică 
populară interpretată de 
soliști distinși la con
cursuri și festivaluri ar
tistice de amatori.
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 
Ce știm și ce nu știm 
despre om ? Fizic, 
logic, psihologic.
Seară de teatru. Nepotul 
lui Rameau de Diderot. 
Teleglob — Columbia.
Telejurnalul

© MIERCURI 20

19,45

bio-

de noapte.

MAI

mondial deCampionatul ____
baschet masculin: l .R.S.S. 
— S.U.A. Transmisiune 
de la Ljubljana.
Tele-cihemateca : „Noap
tea amintirilor".
Ora editorului.
Spectacol muzical pre
zentat de cintărețul de 
muzică ușoară Andy 
Williams.

spionajului).
21,50 Avanpremiera.
22,05 Actualități literare.
22,25 Muzică ușoară interpre

tată de Karel Gott.

PENTRU
ZILELE DE
17-23

MAI
22,45 Telejurnalul de noapte.

© JOI 21 MAI

16,40

17,35

18,05

18,35

19,00
19,20

19,35
19,45
19,50

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera. Cam
pionatul mondial de bas
chet masculin : Cehoslo
vacia — Brazilia. Trans
misiune de la Ljubljana. 
Emisiune in limba ma
ghiară. Actualități econo
mice. Recital de balet. 
Dansează Orosz Mihaly. 
90 de ani de la nașterea 
lui Tudor Arghezi. Pre
zentare de criticul lite
rar Lorinczi Laszlo. Poe
ziile : Fiara mării, A- 
renda, Cîntec de seară, 
Întoarcerea la brazdă. 
Bună dimineața primă
vară — in interpretarea 
studenților de la Insti
tutul de artă dramatică 
din Tg. Mureș.
Film serial : „Oliver
Twist" (XI).
Mult e dulce și frumoa
să... emisiune de limbă 
și literatură română. 
Telejurnalul de seară. 
Fantezii pentru orgă de 
Valentin Grcff.
Reflector.
Anunțuri — publicitate. 
Stagiunea lirică Tv. Tra- 
viata, operă de Giuseppe 
Verdi.
Ancheta TV. Cazul Geor
ge (Din culisele contra-

• VINERI 22 MAI

17.00

17,05

18,00
18.30

19.00
19.20
19,40
19.50

21,00

22.35

23.00

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.
Tele-școală. Matematică 
(clasa a XlI-a) — Pro
bleme recapitulative. Fi
zică (clasa a XII-a) — 
Teoria relativității. Film 
didactic (Fizică — cla
sele XI—XII); Curenți 
electrici in gaze. 
„Copiii vă așteaptă". 
Muzică populară la ce
rerea telespectatorilor. 
Calitatea 
proape. 
mate.
Telejurnalul de seară. 
' ariantă la o doină. 
Reflector.
Mai aveți o întrebare ? 
I-.mișiune de cultură ști
ințifică. Recorduri uma
ne.
Film artistic : „Totul de 
vînzare".
Cadran. Emisiune de ac
tualitate internațională. 
Telejurnalul de noapte.

văzută de a- 
Reportaje fil-

• S1MBĂTĂ 23 MAI

17,00

18,05

19.00
19.20
19.30
20.30

21,10

:i.2o

22,15

Doschiderea emisiunii. 
Microav anpremiera.
Emisiune în limba ger
mană.
Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți!
Telejurnalul de seară. 
Desene animale. 
Tele-enciclopedia.
Film serial : -Rocam
bole* (III).
..O sută de clipe intr-o 
secundă" Un renortaj de 
Alexandru Stark
Profil pe 625 de linii. 
Cu ‘ '
Dan Tufaru, 
tiș.
Telejurnalul 
Campionatul 
baschet masculin : Iugo
slav ia — S.U.A. Trans
misiune de la Ljubljana. 
Valurile Dunării. Itinerar 
muzical-coregrafic.

pe
Anda Călugărcanu. 

Florian Pi-

de noapte, 
mondial de

maferi.de
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Vizita președintelui
Republicii Zambia,

dr. Kenneth David Kaunda

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Kenneth David Ka
unda. împreună cu persoanele 
oficiale zambicne și române ca
re îl însoțesc, a vizitat noul 
cartier de locuințe Drumul Ta
berei din Capitală.

De la reședința rezervată 
oaspeților, coloana de mașini, 
escortată do 'motocicliști. stră- 
JSJL .... £! ațlui, de-a. lun
gul cărora numeroși cetățeni 
salută cu prietenie pe solii po
porului zambian.

Se face un popas la comple
xul comercial și social-cultural 
„Favorit* din noul ansamblu de 
locuințe ridicat în anii din ur
mă pe fosta cîmpie a Cotro- 
£enilor. In fața unei machete 
«reprezentînd acest impunător 
și modern cartier, primarul gc- 

pteral al Capitalei. Dumitru 
Popa, și arhitectul șef al ora
șului, Tiberiu Ricci, dau expli-

cații in legătură cu realizările 
de pină acum și perspectivele 
anilor viitori, despre preocu
parea edililor pentru diversifi
carea tipurilor de apartamente, 
ridicarea gradului de confort și 
îmbunătățirea dotărilor interi
oare, despre înlesnirile acordate 
de stat cetățenilor care doresc 
să-și construiască locuințe pro
prii. In final, noul cartier, in 
care pină acum au fost ridicate 
25 000 de apartamente, va tota
liza circa 60 000 de apartamente.

La dorința președintelui Zam- 
biei se vizitează cinematograful 
„Favorit" și magazinul univer
sal din cadrul complexului.

O mulțime de cetățeni, locui
tori ai noului cartier, fac pre
ședintelui Kaunda o călduroasă 
manifestare de simpatic, căreia 
oaspetele îi răspunde cu salu
turi prietenești.

(Agerprcs)

Semnarea acordurilor comercial
și de cooperare economică

și tehnică
La Ministerul Comerțului Ex

terior au fost semnate joi un 
acord comercial și un acord dc 
'cooperare economică și tehnică 
(ntre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Zambia.

Din partea română acordu
rile au fost semnate de minis
trul comerțului exterior. Cornel 
Burtică; din partea zambiană,

^EVOLUȚ/A SITUAȚIEI DIN imCHIN/l

acordul de cooperare economi
că a fost semnat de ministrul 
dezvoltării și finanțelor, E. U.K. 
Mudenda, iar Acordul comercial 
de ministrul comerțului, H. Mu- 
lemba.

A fost de fată Bujor Almă- 
șan, ministrul industriei minie
re și geologiei.

(Agcrpres)

Vizita ministrului de externe,
CORNELII] MANESCU

ÎN NIGERIA
LAGOS 14. — Trimisul spe

cial Agerprcs. Nicolae Crcțu, 
transmite : Ministrul de externe 
al României, Corneliu Mănes- 
cu, a început miercuri convor
birile oficiale cu comisarul fe
deral nigerian pentru afaceri 
externe, Okoi Arikpo.

Joi, ministrul român a fost 
primit, de șeful statului nige
rian. președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal, generalul maior 
Yakubu Gowon. Cu acest pri
lej, Corneliu Mănoscu a trans
mis șefului statului nigerian un 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușcscu. La 
rindul său, generalul Gowon l-a 
rugat pe oaspetele român să 
transmită un salut cordial pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

întrevederea cu șeful statului 
nigerian a prilejuit un schimb 
de vederi privind evoluția re
lațiilor româno-nigeriene, mani- 
festîndu-sc satisfacția față de 
cursul favorabil al acestora. In 
cadrul discuției asupra situației 
internaționale actuale, în tim
pul convorbirii a fost afirmat 
atașamentul față de principiile 
suveranității și independenței 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecul in treburile in
terne și avantajul reciproc, a 
căror respectare constituie cheia 
de boltă a unor raporturi nor
male între state.

Tot joi, ministrul 
român, însoțit de 
experți, a avut la
pentru Resursele Miniere o în
trevedere cu titularul acestui 
minister, R. A. B. Dikko. De 
asemenea, ol a conferit cu co
misarul federal nigerian pentru

comerț, Alhaji Monguno, asu
pra posibilităților dezvoltării 
relațiilor comerciale dintre Ro
mânia și Nigeria, precum și cu 
vicepreședintele Consiliului fe
deral, comisarul federal pentru

finanțe, Obafemi Awolowo, a- 
supra unor domenii care pre
zintă interes pentru dezvolta
rea relațiilor de cooperare 
nomică și tehnică dintre 
două țări.

cco- 
celo

ER

de externe 
grupul de 
Ministerul

HANOI 14 (Agerprcs). — Un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a protestat energic în 
legătură cu faptul că la 11 mai 
artileria americană amplasata 
In partea de sud a zonei demi
litarizate a bombardat satul 
Vinii Ha, iar avioane america
ne au lansat rachete asupra sa
tului Vinh Giang, ambele situa
te în partea de nord a acestei 

'«one. Purtătorul de cuvînt a 
*cerut să se pună capăt tuturor 
actelor de încălcare a suverani
tății 4 securității R. D. Viet
nam.

Trupele regimului saigonez au deschis
un nou front în Cambodgia

PNOM PENII 14 (Agcrpres). 
— Trupele regimului saigonez 
care se află pe teritoriul Cam- 
bodgiei au deschis joi un ncu 
front. Unități ale celei de-a 
22-a divizii de infanterie și de 
blindate saigoneze au primit 
ordin să pătrundă in interiorul

A 66-a ședință a Conferinței
cvadripartite de la Paris

provinciei Ratanakiri — se arată 
intr-un comunicat al Ministe
rului de Război de la Saigon.

In același timp, trimisul spe
cial al agenției France Presse, 
reluînd surse informate din ca
pitala Cambodgiei, transmite 
că formațiuni ale forțelor pa
triotice cambodgiene se 
doar la 30 km sud de 
Pnom Penii, lansînd 
împotriva trupelor 
saigoneze.

află 
orașul 

atacuri 
americano-

YAOUNDE 14 — Trimisul- 
special Agerprcs. Nicolae, Cre-, 
ții, transmite: După cum s-a 
mai anunțat, ministrul afaceri-, 
lor externe al Republicii 
cialisle România, Cornelii) 
nesni. care întreprinde un 
neu in mai multe țări 
continentului african, a efectu
at o vizită oficială la Yaounde, 
capitala Republicii Federale Ca
merun. In timpul șederii salo 
in această țară, mi’ o-
mân a fost primit de pr 'din
tele Republicii Federale Came
run, Ahmadou Ahidjo, cu care 
a discutat probleme privind

So- 
Mă- 
lur- 
ale

CURT
<3 O femeie în vîrstă de 37 

de ani, din localitatea Milwau
kee, care suferea de tulburări 
cardiace congenitale, a primit 
miercuri o nouă inimă într-o o- 
perație efectuată la spitalul SI. 
Luke. Donatorul, Carol Gaylor, 
decedase în urma unei hemo
ragii cerebrale.

Medicii spitalului au anunțat 
că pacienta, Elverna Fillner, se 
simte bine, noua inimă func- 
ționînd normal.

® Președintele Academiei 
Naționale de Științe a S.U.A., 
Philipp Handler, a făcut o vizi
tă la Moscova, ca invitat al A- 
cademici de Științe a U.R.S.S., 
informează agenția TASS. '-Cu" 
acest prilej, au fost purtate 
convorbiri referitoare la rela
țiile dintre cele două Academii 
și la posibilitățile de dezvol
tare a contactelor științifice.

© In întreaga Brazilie s-a 
aniversat miercuri împlinirea, a 
82 de ani de la proclamarea 
„legii de aur", prin care <a fost 
abolită sclavia în această țară. 
La 13 mai 1888, don Pedro al

rclațiile bilaterale, precum 
unele aspecte ale situației 
ternaționale. La Ministerul Afa
cerilor Externe, Corneliu Mă- 
nescu a avut convorbiri cu o- 
mologul său camerunez, Nko’o 
Etoungou, procedindu-se la un 
schimb de opinii în legătură 
cu stadiul actual al relațiilor 
dintre România și Camerun. In 
dorința de a dezvolta relațiile 
dintre cele două țări și popoare, 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Federale Camerun au hotărit 
să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă.

și 
iu

Il-lea, ultimul împărat din emis
fera occidentală, a emis pro
clamația care încununa o luptă 
dusă timp de 35 de ani de abo- 
liționiștii brazilieni.

© Guvernul peruvian a insti
tuit miercuri controlul statului 
asupra exportului și comercia
lizării zahărului produs 
tară, s-a anunțat la Lima, 
baza decretului emis de 
vern, activitățile Societății 
ționale agrare, alcătuită 
comercianți și latifundiari 
interese în industria zahărului, 
trec în competența Comitetului 
de supraveghere a aplicării 
reformei agrare.

în
In 

cju- 
na- 
din 
cu

® CURSUL ACȚIUNILOR 
LA BURSA DIN WALL 
STREET A MARCAT MIER
CURI O NOUA SCĂDERE AC
CENTUATA. Indicele valorilor 
industriale a scăzut, pentru pri
ma oară in ultimii șapte ani, 
sub 700 de puncte, inscriindu- 
sc la închiderea tranzacțiilor la 
693.84 puncte. Ultima oară cînd 
indicele Dow Jones a înregis
trat acest nivel a fost la 29 iu
lie 1963.

© SITUAȚIA DIN LOCALITATEA AUGUSTA, scena 
unor violente incidente rasiale soldate cu șase morți și 60 
de răniți continuă să fie încordată. In timpul nopții de 
miercuri spre joi s-au înregistrat 25 de incendii provocate 
do grupuri rămase neidentificatc. Se anunță că poliția și 
trupele gărzii naționale continuă să patruleze in jeep-uri 
și automobile blindate pe principalele străzi ale orașului. 
Numărul persoanelor, arestate se ridică la 200.

PARIS 14. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: La Paris a avut loc 
joi cea de-a 66-a ședință a 
Conferinței cvadripartite in 
problema vietnameză, prima 
ședință de lucru după ce tru
pele americano-saigoneze au 
invadat Cambodgia. In inter
venția sa, delegatul R. D. Viet
nam, Nguyen Minh Vy. a amin
tit că actuala conferință 
la Paris a fost convocată 
urmare a angajamentului asu
mat de S.U.A. de a înceta 
total și nceo- ■ ■■■->’' • hoi r- 
damentele asupra R. D. Viet
nam. Dacă Statele Unite — a 
spus el — vor continua să 
bombardeze teritoriul R. D. 
Vietnam, delegația noastră va 
fi obligată să tragă concluziile 
care se impun, S.U.A. revenin- 
du-le întreaga răs-'"- J re 
și gravele consecințe care de
curg d:- actele lor. In în'’. - 
iere. delegatul R. D. Vietnam 
a subliniat că față de prelun
girea și extinderea războiului 
de aqresiune de către S.U.A. 
împotriva țărilor din Indochina, 
popoarele Vietnamului, Laosu- 
lui și Cambodgiei nu pot urma

de 
ca

decît o 
întăririi 
rîrii de 
manului 
ria totală, pentru salvgardarea 
independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a tarilor 
lor.

Șeful adjunct al delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud, Dinh Ba Thi, a re
levat. la rindul său, că actua
la situație din Indochina a fur
nizat noi dovezi elocvente că 
S.U.A. continuă să intensifice 
războiul in această zonă. După 
ce a reamintit soluția globală 
in zece puncte, prezentata in 
urmă cu un an de F.N.E. din 
Vietnamul de sud, Dinh Ba Thi 
a arătat că nici un act de răz
boi și n’cj o amenințare diii 
partea agresorilor nu va putea 
zdruncina hotărirea poporului 
vietnamez de a lupta pentru 
independentă și libertate.

Reprezentantul Administrației 
de Ia Saigon. Pham Dang Lam, 
și cel al S.U.A., Philip Habib, 
au încercat în intervențiile lor 
să justifice războiul de agresi
une din Indochina.

Orientul 
Apropiat

• Reuniunea tripartită 
de la Khartum

KHARTUM U (Agerpres). — 
Reuniunea tripartită a .șefilor 
do state ai R.A.U., Sudan și 
Libia, care va avea loc la 25 
mai la Khartum, va fi consa
crată examinării actualei situa
ții din lumea arabă — a de
clarat Abubakr Awadallah, vi
cepreședintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției și 
ministru al afacerilor externe 
al Sudanului.

Referindu-se la convorbirile 
pe care le-a avut recent cu mi
nistrul de stat egiptean Hassan 
El Tohami, în vederea pregă
tirii reuniunii tripartite arabe la 
nivel înalt, Abubakr Awadallah 
a subliniat că R.A.U. și Suda
nul împărtășesc aceleași pune-» 
te de vedere în ceea ce pri
vește actuala situație din lumea 
arabă.

herestul 
a fost 
din nou

KATMANDU 14 (Agerpres). 
— ..Acoperișul lumii", cum 
a fost denumit Everestul, 
care cu înălțimea sa de pes
te 8 000 de metri sfidează 
toate celelalte înălțimi pă- 
mîntene, a fost din nou bi
ruit : trei membri ai unei ex
pediții japoneze au reușit să 
pătrundă pină la frumuse
țea rarefiată și albă a piscu
rilor sale, lăsînd să fluture, 
între sțîncă și cer, fanionul 
unei noi victorii a voinței și 
temerității.

Prima încercare de a cu
ceri Everestul a avut loc în 
anul 1921 dar abia în 1953 
s-a înregistrat și prima victo
rie, cînd doi membri ai unei 
expediții britanice au reușit 
să ajungă pînă la cele mai 
înalte culmi ale muntelui.

MLIIDOSW
Tinerețea mamelor — 

protecție împotriva 
cancerului

„Record mondial"

are 
legătură cu alăptarea, 

legătură
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„Cancerul sinului nu 
nici o _ 
ci este in strînsă 
cu virsla fenjeii in momentul 
nașterii", aceasta este prin
cipala concluzie a unui stu
diu publicat de directorul 
general al Organizației Mon
diale a Sănătății, dr. M. G. 
Candau. Studiul, care a lost 
eleclual asupra a 4 400 de fe
mei bolnave de cancer loca
lizat la sin, relevă că femeile 
care sint tinere in momentul 
primei lor nașteri benellciază 
dc o anumită proiecție împo
triva acestei forme dc can
cer. Același factor intervine 
și în afecțiunile cardio-vascu- 
lare. Cercetările asupra hiper
tensiunii au demonstrat că 
presiunea-' sanguină este, la 
ambele sexe, în raport direct 
cu virsla, și nu cu greutatea, 
înălțimea și pulsul.

Elvfo Nestor Bonlanti, crai
nicul postului de radio ar
gentinian „Neuquen", a de
venit recordman mondial la... 
t / , i ut re. Timp
de 42 de ore șl 42 de mi
nute, el a debitat un torent 
neîntrerupt de cuvinte, du
horind astlel vechiul „record", 
stabilit de un confrate Uru
guayan, care reușise să vor
bească numai 30 de ore.

Operație reușită
de 

uman 
maladii

Hoțul de la Fabrica 
de ceasuri

La fabrica de ceasuri din 
localitatea iugoslavă Zren- 
janin dispăreau de la o vre
me ceasurile de mină cu 
curea de piele. Toate măsu
rile de pază și securitate 
s-au dovedit inutile. Ceasu
rile continuau să dispară fă
ră urmă.

La un moment dat, game
la unuia dintre lucrătorii fa
bricii a fost găsită înlr-un 
coif al vestiarului, golită. 
Atunci a fost dezlegai șl 
misterul dispariției ceasurilor : 
un șobolan le lura și le du
cea in „locuința" sa pentru a 
se delecta cu curelele 
Cu ocazia „descinderii" 
cute la „domiciliul" acestui 
rozător original au fost des
coperite intacte dar fără 
curele, peste 50 de ceasuri 
dispărute.

Va fi lichidată 
rujeola ?

lor. 
fa

Datorită unui vaccin foar
te eficient, creat de specia
liștii din Moscova. ruieola 
este pe cale de a fl lichidată 
ca boală epidemică in Uniu
nea Sovietică. Timp de doi 
ani, prepuratul a fost folosi1, 
pentru imunizarea a peste 
8 700 000 copii și, in toate 
cazurile, rezultatele s-au do
vedit excelente. In zonele 
cuprinse in ooeratia. de vac
cinare. cazurile de îmbolnă
vire de rujeolă au scăzu! în 
anul 1969 de nouă ori, iar la 
Moscova — de 27 de ori.

Conectarea unul lical 
porc la organismul i 
pentru tratarea unei maladii 
grave a fost realizată la 
Institutul de chirurgie clinică 
și experimentală din Mos
cova de prof. Valeri Șuma- 
kov.

Operația, relatează agen
ția TASS, a constituit, după 
părerea specialiștilor, singu
ra posibilitate de salvare a 
vieții unei femei gravide, al 
cărei ficat a Încetat să func
ționeze.

Timp de cinci ore, ficatul 
de porc conectat la organis
mul femeii a preluat funcțiile 
organului bolnav șl a func
tional în paralel cu aparatul 
denumit „rinichi artificial", 
curăfind singele de substan
țele toxice, in acest 
ficatul bolnavei, ca și 
s-ar fl odihnit, și-a 
aclivitatea normală. Pacienta 
s-a vindecat șl este in pre
zent complet sănătoasă

Proi. Șumakov a declarat 
ulterior că conectarea fica
tului unu> animal la organis
mul omului constituie una 
dintre variantele înlocuirii 
temporare a unui organ. El a 
precizat totodată că în pre
zent se lucrează la elabora
rea unui aparat denumit „Hcal 
artificial, care este tot atlt 
de real ca și „rinichiul artifi
cial

timp, 
cum 

reluat

Peruca doamnei
Williams

că 
5* 

elegantă, dar nu.și închipuia 
că ii va salva și viata.

Tiemurind de emoție, ea a 
povestit, la primul post de 
politie la care o ajuns, că 
înlorcindu-se acasă, a lost 
atacată de un necunoscut. 
Acesta o apucase de „păr" și 
se pregătea s-o lovească cu 
un cutii. Fără să stea mult 
pe ginduri. Nancn Williams 
și-a abandonat „părul" în 
miinile agresorului stupeiiat 
și nu s-a oprit din goană 
decît ia" postul de politie.

Nancy Williams știa 
peruca ei este modernă

A 47-a ședință a Comitetului 
executiv ai C. A. E. R.

singură
unității 

a lupta împotriva duș- 
comun pînă la victo-

VARȘOVIA 14 — Corespon
dentul Agerpres, I. Durnitrașcu, 
transmite: La 14 mai, la Var
șovia a avut loc cea de-a 47-a 
ședință a Comitetului executiv 
al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Comitetul execu
tiv a examinat probleme legate 
de organizarea lucrărilor pri

vind realizarea holărîrilor celei 
de-a 24-a Sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, re
prezentantul permanent al Ro
mâniei în C.A.E.R.

i Studenfii americani refuză
să se prezinte la cursuri

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
— In semn de protest fata de 
extinderea de către administra
ția americană a războiului în 
Peninsula Indochineză, zeci de 
mii de sludenți de pe întreg 
teritoriul Statelor Unite refuza 
în continuare să se prezinte la 
cursuri. Potrivit agenției As
sociated Press, miercuri se 
aflau in grevă p. o c! ..tă .. - 
determine*’ de uni.^/si-
tăți și colegii. In unele din 
centrele universitare, poliția 
a intervenit cu brutalitate pen
tru ■ întrerupe adunările și 
demonstrațiile de protest orga
nizate de sludenți. Incidente 
violente au fost semnalate la 
universitățile din Carolina de 
sud. Illinois, Iowa etc., unde 
politia a operat numeroase a- 
restări.

Referitor la atmosfera de ne
mulțumire existentă hi univer
sități. directorul. serviciilor de 
recrutare, Curtis Tarr, a decla
rat ca majoritatea studenților 
americani se opun politicii ad
ministrației în Asia de sud-est. 
„Acești tineri, a spus el, sint

în momentul de față profund 
preocupați, profund îngrijorați. 
Ei și-au pierdut și bruma de 
încredere pe care au avul-o în 
guvern".

★
WASHINGTON 14 (Agerpres). 

— „A trecut timpul cînd Sta
tele Unite puteau hotărî ce tip 
de guvern ar trebui să aibă o 
altă țara din orice parte a lu
mii", a declarat senatorul ame
rican Abraham Ribicoff, răs- 
punzind întrebărilor unor zia
riști americani în legătură cu 
poziția sa față de politica 
S.U.A. in Indochina. El a con
damnat invadarea Cambodgiei 
de către trupele americano- 
saigoneze și programul de 
„vietnamizare" a războiului din 
Vietnam, subliniind că nu are 
nici o îndoială că „poporul 
sud-vietnamez vrea sâ-t; rezolve 
singur problemele, fără ames
tec din afară". Ribicoff a spus 
că actualul guvern saigonez 
este absolut nereprezentativ 
și a cerut ca S.U.A. să nu mai 
sprijine regimul Thieu Ky.

Ploi 
Și 

inundații 
în 

Ungaria
BUDAPESTA 14 — Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite: In
ultimele zile, in nordul Un
gariei au avut loc furtuni 
și ploi torențiale care au ri
dicat nivelul apelor, provo- 
cind inundații. In numeroase 
localități de pe malurile Ti
sei și ale Crișurilor se efectu
ează lucrări de întărire a di
gurilor. Astfel de lucrări se 
desfășoară și în unele locali
tăți de pe Dunăre.

TUTUNUL

Reuniunea 
ministerial

GENEVA 14 (Agerpres). — 
Joi dimineață s-a deschis la 
Geneva reuniunea Consiliului 
ministerial al Asociației T’iro- 
pene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), care dezbate prob
lema aderării unora dintre țările 
membre ale acestui organism 
la cea de-a doua organizație 
economică vest-europeană — 
Piața comună. „Cei șapte" vor 
proceda la un schimb de In
formații cu privire la stadiul 
negocierilor individuale ale 
țărilor care solicită intrarea în 
Comunitatea Economica Euro-

Consiliului
al A.E.L.S.
peană. A.E.L.S. va stabili un 
mecanism de informare și con
sultare, care îi va Îngădui să 
urmărească evoluția acestor ne
gocieri După cum se știe, pri
mii membri ai A.c L S. care 
ver angaja discuții cu C.E.E. 
sint — în ordine cronologică — 
Marea Britanie, Danemarca, 
și Norvegia. Reuniunea Con
siliului ministerial al A.E.L.S. 
va dezbate de asemenea, pro
blemele generale de politică 
comercială, între care unele as
pecte ale comerțului cu S.U.A. 
și cu țările în curs de dezvolta
re.

Noi incidente în India
în discuția sesiunii 

Adunării generale a O.M.S.
GENEVA 14. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, trans

mite : Participants la cea de-a 23-a sesiune a Adunării generale 
a Organizației Mondiale a Sănătății au început discutarea rapor
tului cu privire la limitarea consumului de tutun, elaborat de 
specialiști ai O.M.S. Raportul expune in mod succint faptele care 
atestă existența relației dintre consumul de tutun și diferite ma
ladii, precum și posibilitățile de prevenire a acestora. El preci
zează că țigara joacă un rol important in apariția formelor grave 
de cardiopatii, bronșite cronice, emfizem, cancer pulmonar și se 
află la originea a numeroase cazuri de incapacitate de muncă, 
datorită afecțiunilor inimii și ale căilor respiratorii. Raportul re
comandă statelor membre ale O.M.S. să inițieze programe de 
luptă contra consumului de tutun.

BOMBAY 14 (Agerprcs). — 
Noi incidente intre comunitățile 
hindusă și musulmană au fost 
semnalate în mai multe zone 
situate în partea de nord a 
orașului Bombay. Cele mai vio
lente ciocniri au avut loc în 
apropiere de localitatea Bhi- 
wandi, soldate cu morți șl ră

niți. Săplămîna trecută au avut 
loc, în aceeași regiune, grave 
tulburări între comunitățile reli
gioase, în cursul că)era au fost 
ucise peste 100 de persoane. 
Autoritățile locale au luat mă
suri severe pentru prevenirea 
unor noi pierderi de vieți ome
nești.

SANTO DOMINGO 14 (A- 
gerpres). — Cu trei zile îna
intea alegerilor prezidențiale, 
în Republica Dominicană s-au 
întețit acțiunile teroriste în
dreptate împotriva opoziției. 
Miercuri, la Santo Domingo 
au fost descoperite corpurile 
ciuruite de gloanțe a trei 
adversari al regimului preșe
dintelui Balaguer. Poliția a 
refuzat să dezvăluie identita

tea victimelor, care, după 
cum subliniază agenția A.P., 
se presupune că „au fost 
ucise din motive politice". 
Noile victime ridică la 17 to
talul celor uciși în ultimele 
10 zile în cadrul a ceea ce 
agențiile de presă califică ca 
fiind cea mai „violentă" cam
panie electorala din istoria 
Republicii Dominicane.

Prezențe 
românești

PARIS 14. — Coresponden- 
tul Agerpres, Al, Gheorghiu 
transmite: La Paris a avut 
loc vernisajul unei expozi
ții de artă populară româ
nească, organizată de Aso- 
ciafiu de prietenie lian'.a- 
Romănia șl de Institutul oe- 
dagogic national Irancez la 
deschidere au asistat, per
sonalități franceze, precum 
și ambasadorul României la 
Paris, Constantin Plilan.

Expoziția, care prezintă un 
mare număr de costume na
ționale pitorești din diverse 
regiuni ale României, instru
mente muzicale populare, 
ceramică, precum și /ologra
fii, a lost vizitată cu deose
bit interes de asistentă.

★
VIENA 14 . — Corespon

dentul Agerpres, Petre Stăn- 
cescu transmite: Ambasado
rul României la Viena, Du
mitru Aninoiu, a organizat o 
conferință de presă pe tema 
„Turismul In România". Cu 
acest prilej, Alexandru So- 
baru, președintele Oficiului 
National de Turism, care se 
află într-o vizită în capitala 
Austriei, a vorbi! despre dez
voltarea ■ bazei materiale a 
turismului in România. A 
fost prezentat apoi un Ulm 
documentar.

★
PARIS 14. — Coresponden

tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: Joi a avut loc la 
Nanterre, oraș înfrății cu 
Craiova, inaugurarea expozi
ției „Mișcarea artistică de 
amatori din România". Au 
fost de fată reprezentanți ai 
municipalității, ai Asociației 
Franfa-România și un nume
ros public.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 369


