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Sala dispecerului' — minei

Marea răspundere 
pentru educarea noii generații

I

I

In urmă cu'cîteva zile, plenarii Co
mitetului orășenesc de partid Pe- 
țrilaâ-luat în discuție modul în 
care se preocupă organele și orga
nizațiile de partid de eduoarea co 
munistă, a tinerilor. Plenara a scos 
în evidentă faptul că, sub îndru 
marea organizațiilor de partid, orga
ndie și organizațiile U.T.C. s-au 
străduit să promoveze principiile 
eticii comuniste în rîndul tinerilor, 
să’ le formeze trăsături de caracter 
specifice omului societății noastre.

tinerilor la realizările

y*'

r

/■

AL SĂNĂTĂȚII

Eficiența 
îndrumării concrete

antrenării tinerilor în întrecerea so
cialistă, una din cele mai puternice 
manifestări a ^atitudinii înaintate 
față de muncă, o adevărată școa-ă 
de formare a conștiinței socialiste, 
Contribuția
planului de producție se bucură de 
aprecierea
Dovadă liind faptul-că peste'76© de 
tineri din raza orașului Petrila 
poartă cu mîndrie insigna de „frun
taș în întrecerea socialistă”, iar 
1 2G0 se mențin lună de lună 
dențiați în producție.

Cu prilejul „Zilei minerului." 
tineri din Lonea și Petrila au

colectivelor de muncă.

alții 
evi-

11 
fost

maselor tineretului, 
tinerei generații de con- 
ai socialismului și comu- 
este o îndatorire de 

întregului partid” se arată

■ > „Educarea 
formarea 
strut lori

- nismului 
onoare a
în Statutul Partidului Comunist Ro
mân. Străduindu-se să traducă în 
viată • această sarcină, Comitetul 
orășenesc de partid Petrila a acor
dat, în acest an, toată atenția în
drumării -activității organizațiilor 
W.T.G, Urmărind cultivarea în rîn- 
riul tineretului a trăsăturilor pro- 
pri’ omului societății socialiste — 
demnitatea, cinstea, onoarea, stator
nicia, în viata de familie, compor
tarea civilizată în toate. împrejură
rile,, vioiciune : și optimism — co
muniștii din Petrila au folosit o 
gamă variată de forme. Un ’ loc 
deosebit l-a ocupat educația prin 
muncă.

Munca, care- dezlănțuie energiile 
creatoare, oferă cel mai propice 
prilej de a influența caracterele ti
nerilor. Munca în producția indus
trială obligă pe fiecare 
se deprindă cu o viață 
Șa . respecte pe cei clin 
dezvoltă Conștiința.

Potrivit indicațiilor
orășenesc de partid, atît Ia Petrila 
c*t și la Lonea, în cursul acestui 
an s-a acordat o atenție susținută

lucrător să 
disciplinată, 
jurul, său,

Comitetului

La Casa de cultură din Pe
troșani a avut loc vineri după- 
amiază o ședință de lucru în 
care s-a discutat modul de or
ganizare a activității în acest 
important edificiu de cultură 
al orașului. Cu acest prilej s-a 
constituit și colectivul de con
ducere al Casei de cultură.

Clișeul redă un aspect din 
timpul ședinței de lucru.

distinși cu medalii și ordine. Prin
tre aceștia se numără tovarășii io 
niță Ioan, Rotaru Gheorghe/ irig. 
Bălăncscu Petru și alții.

Munca desfășurată de comuniști 
în rîndnl tinerilor în procesul de 
pj-oducție, sarcinile concrete, ce li 
s-au încredințat în diferite ocazii, 
au influențat îir trțpd pozitiv a*iUu>, 
dineu Ier față d£ muncă. Drept ur
mare a acestui fapt 
ciplina în rândurile

s-a întării dis- 
tineretului. '

M. CHIOREANU

(Continuare in pag. 3-a)

Sîmbătă dimirieața, la Ministerul 
Săhătății, și Prevederilor Sociale,, a 
avut loc ședința de instalare a to
varășului acad. dr. Aurel Moga în 
funcția de ministru al sănătății și 
prevederilor sociale.' ‘

La ședință au luat parte cadre 
de conducere din minister, acade
micieni, profesori din învățămîntul 
superior medical din întreaga țară 

■numeroși medici.
Au participat tovarășii Nicolae 

Ceausescu, Chivu Stoica și Gheor- 
ghe Apostol.

Deschizînd ședință, ' tovarășul 
Gheorghe Apostol a prezentat ho- 
tărîtea conducerii de partid și de 
stat cu privire la numirea noului 
ministru al sănătății și prevederilor 
sociale.

Au luat apoi cuvântul prof. dr. 
Octavian Fodor, de la Institutul 
medico-farmaceutic din Cluj, prof 
dr. Ion Bruckner, membru cores
pondent al Academiei, prorector al 
Institutului medico-farmaceutic din 
București, dr. Șmilian Ciobotaru, 
secretarul comitetului de partid al 
ministerului, prof. dr. Pius Brinzeu, . 
rectorul Institutului de medicină 
din Timișoara, prof. dr. Vladimir 
BuțureanU de fa Institutul medico- 
farmaceutic din Iași, prof, dr? Matei 
Balș de la Institutul medico-farjna- 
ceutic din București, dr. Gheorghe 
Constanținescu, director general, ad
junct în minister, care au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii activității 
de deservire medicală a populației, * 
hotărârea cadrelor medicale de a-și 
aduce întreaga contribuție la în
făptuirea sarcinilor stabilite de 
partid și guvern în domeniul sănă
tății și prevederilor sociale.

Mulțumind pentru, j ilta încrede
re ce i-a fost acordată, acad. dr. 
Aurel Moga a asigurat conducerea 
dp partid și de stat că va folosi 
toate cunoștințele, experiența sa de 
medie, om de' știință ,și profesor 
pentru ea, împreună nu nersonhjuțț 
ministerului, cu cadrele medicale 
din întreaga țară,-; săutacl lp-pje -; 
plinire sarcinile de mare răspunde
re încredințate lucrătorilor pe tă- 
rjlD «anitar.

, . Luînd cuvîntul,. tovarășul Nicolae 
■ Geaușescu a «rfmihint îndatoririle 
importante ce revfp ConâueeTtî-iări'- 
njsterului, tuturor cadrelor dîn tjpî- 
tățile sanitare, în legătură cu apli
carea măsurilor stabiHte de Con
gresul al iX-lea al P.C.R, pentru 
continua îmbunătățire a asistenței

pentru 
a 1 în- 
unită- 

preve-

i 
medicale și oarotirii sănătății pu- 

, blice în țara noastră.
Relevînd deficiențele existente în 

activitatea de deservire medicală 
a populației, tovarășul Nicolae 
Geaușescu a arătat că este necesar 
să se ia măsuri eficiente 
îmbunătățirea organizării și 
tregii munci desfășurate în 
țile sistemului sanitar și de
derî sociale. O atenție deosebită, 
a spus vorbitorul, trebuie să se a-, 
corde problemelor majore, de pers
pectivă, ale asigurării sănătății po
porului, perfecționării pregătirii cor
pului sanitar, dezvoltării continue 
a științei medicale românești.

Secretarul general al P.C.R. a 
subliniat importanța aplicării prin
cipiului muncii colective în condu- 

- cerea ministerului și a organelor 
subordonate, consultării largi a ce
lor mai buni specialiști din întrea
ga țară, antrenării tuturor cadrelor 
care lucrează in instituțiile medi
cale, de învățămînt și cercetare.

Exprimând convingerea că lucră
torii din dome-niul asistenței ■' medi
cale vor munci cu sîrguință pentru 
a-și îndeplini cu cinste misiunea 
de mare importanță socială , ce le 
revine, tovarășul Nicolae Ceaiișesjcu 
a Urat noului ministru, întregului 
personal -sanitar din țara -'noastră 

> succese în munca lor ccfUsacrătâ 
sănătății poporului.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat

al' Republicii Socialiste Rbinâăia, 
tdv. dr. Voinea Marinescu .a fost 
revocat din funcția de ministru al 
Sănătății și Prevederilor Sociale.

* z
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste ' România, 
tov. acad. prof. dr. Aurel Moga a 
fost' numit în funcția de iiiihistiru 
al Sănătății, și Ptevedeților Sociale• »• ' S >*. •- i t,

PE TEME DE CIRCULAȚIE

OPRIREA M STAȚIONAREA
pe 
fa- 

din

...Turismul- aleargă cu viteză 
panglica netedă a asfaltului. In 
ța, se profilează curba, șoselei 
dreptul cartierului Carpați. Condu
cătorul mașinii reduce, viteza și 
devine mai atent. Iată curbă... și 
un autocamion oprit tocmai acolo, 
în locul cel mai periculos.

...Autobuzul .local vine spre. oraș. . 
După podul Maleia, șoferul ia vi
rajul . pentru a intra de pe strada 
Republicii pe strada Mihai Viteazul, 
unde este stația „Parc”. Surpriză : 
în dreptul stației stau oprite două 
mașini ale I.O.I.L., șoferii respec
tivi „dînd o fugă" pînă la direc
ția alăturată. Cu greu reușește au
tobuzul să găsească loc de oprire

dincolo de stație pentru a putea 
coborî pasagerii I. ‘

...Camionul greii încărcat cu buș
teni lungi, intră pe strada Cloșca 
pentru a ajunge la gara mică. Deo
dată, șoferul pune brusc frîna!" 
Cauza ? In fața Centrului de re
coltare a sîngelui de pe acea stra
dă, cîteva mașini staționau pe a- 
mîndouă părțile drumului, aproape 
față în față.

Am redat doar cîteva din cazu
rile frecvent întîlhite în circulația 
rutieră, cînd regulile de oprire și 
staționare' ale mașinilor sînt brutal 
încălcate I Ce spune în acest do
meniu- noua legislație a circulației ? 
Iată cîteva prevederi :

i

FAPTE LA ZI
©. Atelierul de mobilă al 

I.O.I.L. Petroșani a livrat ieri’ 
dimineață O.C.L. produse in
dustriale ultimele 5 canapele 
tip „Carpați" din planul de 
producție al acestei lunii 
napelele puse în vînzare 
trecut cu bine examenul 
gent al beneficiarilor.

Ca- 
au 

exi-

al 
s-ă

dura cel mult 
olar?) OPRIREA 
în curbe cu vi-

O Parcul de autobuze 
garajului I.C.O. Petroșani 
îmbogățit, ieri, cu încă două 
mașini noi sosite In orașul nos
tru de la uzinele 
din Capitală, 
zelor primite 
șani în acest

„Autobuzul" 
Numărul autobu- 
de I.C.O. Petro? 

an este de 10.

OPRIREA poate 
cinci minute. (Este 
ESTE INTERZISĂ 
zibilitate redusă; la o distanță mai
mică de 5 m de intersecțiile dru
murilor publice; la o distanță mai 
mică de 20 metri, de indicatorul 
stației de autobuz; în dreptul altui 
vehicul care se află deja oprit pe 
drumul public, dacă prin aceasta 
se stînjenește circulația a două ve
hicule venind din . sensuri opuse.

STAȚIONAREA ESTE INTERZI
SĂ : la intrarea în sediile institu
țiilor sau întreprinderilor (cu ex
cepția vehiculelor în care se în
carcă sau descarcă mărfuri); ■ pe 
drumurile publice care au. o lățime 
mai mică de 6 
te caZurile în 
și oprirea I

Conducătorii
vehiculele staționate 
să: le asigure cu frîna de mînă, 
să scoată cheia din contact, in- 
troducă maneta schimbătorului în- 
lr-una din viteze sau, marșarier și 
să încuie ușile 1

Aceste prevederi trebuie respec
tate de toți conducătorii auto din 
Valea Jiului pentru a putea asi
gura o bună circulație rutieră în 
localitățile noastre atît de aglome
rate de traficul auto. Sînt-reguli de 
staționare și oprire bine precizate 
și» obligatorii pentru toți șoferii, 
respectarea lor venind în sprijinul 
siguranței circulației.

Q Clubul
orașul Petrila a organizat ieri, 

, împreună cu comitetul orășe- 
o seară distracti- 
acțiune a constat 
și jocuri distrac- 

de dans.

nesc U.T.C., 
vă. Această 
din ghicitori 
tive, Urmate

A2

muncitoresc din

In; în pantă; în.toa- 
care. este interzisă

care părăsesc aUto- 
Sînt- obligați

1

maj.ȚIU CONSTANTIN 
Miliția-Petroșani,
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| Constructorii din Lupeni au pre- 
I gătit pentru glisare un nou bloc

— ,A 2 cu 10 etaje și 88 aparta- 
- mente. Acest nou bloc va fi ridicat 
I după moderna tehnologie cu cofraje

I
I I 
I 
i 
i 
l
I 
l 
I
I
I
I
l.»

glisante. :
PUntru grăbirea începutului gli

sării, o muncă susținută desfășoară 
dulgherii conduși de Călina Ioan 
care, își depășesc zilnic sarcinile de 
plan la instalarea cofrajului cu 
10—15- la sută. Cu aceeași rîvnă 
muncesc și fierari-betoniștii 
termină de montat armătura 
metal cu 5 zile mai repede.

- Blocul este aproape pregătit 
tru glisare : cofrajele sînt montat#!.

' fierul beton legat, iar acum se îti- 
I stalează jugurile, verinele, pompele 
I pentru ca la începutul săpțămînii 
I să poată porni construcția - propriti- 
I zisă. Constructorii lupeneni- sînt ho- 
i tărîți să termine într-o lună de 
I zile înălțarea acestui nou. bloc.

care

pen-

C1RSTO1U VALENTIN
corespondent

■' l’.-
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CULTURALĂPAG I A
Turneul Teatrului de stat din Tg. Mureș

Căsătorie prin concurs — 
comedie muzicală de Carlo Goldoni

Secția română a Teatrului de stat 
din Tg. Mureș, aflată în turneu 
prin (ară, va prezenta și în Valea 
Jiului epirituala comedie muzicală 
a lui Carlo Goldoni „Căsătorie prin 
concurs".

Acțiunea piesei se petrece la Pa
ris în anul 1763, eroii fiind în par
te italieni, în porte francezi. Marele 
dește al dramaturgiei italiene ima
ginează o intrigă amuzantă, un joc 
dibaci al încurcăturilor, care-i o- 
fără posibilitatea prezentării unei 
întregi galerii de personaje inte
resante. Dar, mai presus de aceas
ta, îi dă ocazia să zugrăvească o 
serie de aspecte caracteristice din 
Viata pariziană, din moravurile, o- 
bicaiurile și preocupările locuitori
lor „orașului luminilor". Ne intro
duce în viata hanurilor și cafene
lelor, dă amănunte despre presă, 
teatru, literatură, prezintă locurile 
de distracție, parcurile, marile bu
levarde. Totodată nu omite să dea 
glas dorului său după Veneția na
tală, puternicelor sale sentimente 
patriotice, mîndrdei de a fi italian.

Comedia aceasta e o grăitoare 
dovadă a democratismului lui Gol
dani, oare privește cu multă sim

Pe ecrane

„Misiune
Incepînd de mîine la 

cinematograful „Repu
blica" va rula produc
ția sovietică „Misiune 
extraordinară". Filmul 
redă un episod din via
ța lui Ter-Petroslan, 
poreclit Kamo. Om de 
o vie inteligență și o 
ingeniozitate inepuiza
bilă, Kamo, ce mem
bru al partidului bol
șevic, a îndeplinit stră
lucit timp de 15 ani 
numeroase misiuni im
portante ce i-au fost 
încredințate. Numindu-1 
un „artist al revolu
ției", Maxim Gorki spu
nea despre Kamo: ,,E 
aproape de necrezut că 

un om a putut cuprin
de în el atît de mult; 
un curaj aproape le 
gendar". - ț

Acțiunea filmului ,n.- 
cepe în anul 1918 cîtle 
întreaga Rusie e cu
prinsă de • pîrjolul răz
boiului civil. Cunoșcîn- 
du-1 bine, știlndu-1 e- 
nergic și descurcăreț. 
Lenin îi încredințează 
lui Kamo o misiune ex
trem de grea — o mi
siune extraordinară. 
Deși este «tras în cursă 
pe diferite căi de duș
manii Puterii Sovietice, 
Kamo trece cu dibăcie 
prin toat« primejdiile, 
sprijinit de cîteva aju

patie pe oamenii simpli, mustiți și 
harnici. De asemenea, e încă o 
bătălie a veșnic tînărului drama
turg pentru triumful dragostei ade
vărate, al sentimentelor curate și 
nobile, împotriva căsătoriilor din 
interes, „aranjate" de părinți obtuzi 
și caraghioși, fără consimțămîntul 
celor în cauză.

Versiunea românească a piesei, 
pe care Teatrul de stat din Tg. Mu
reș a prezentat-o în premieră pe 
țară, e semnată de unul din frun
tașii literaturii române, maestrul 
Tudor Mușatescu și de Polixenia 
Karambi, o cunoscută și apreciată 
traducătoare a teatrului goldonian. 
Muzica este datorată popularului 
compozitor Aurel Giroveanu, regia 
aparține lui Eugen Mercus, iar de
corurile și costumele lui Ion Ipsar 
de la Teatrul de operă și balet din 
București. In rolurile principale a- 
par: Nae Floca Acileni, Elisa- 
beta Daicu, Dinu Cezar, Mircea 
Chirvăluță, Li via Gingulescu, Mi
hai Dobre, Maya Indrieș, Nicolaa 
Scarlat.

In Petroșani spectacolele vor a- 
vea loc miercuri, 31 august, la orele 
17 și 20 în sala Casei de cultură.

extraordinară"

VIITORUL
Na arde in pupile viitorul 

Btervescențelor izbînzi,
de cînd e 

Ei modelat in palme de poporul 

£e-i definește
formele cresclnde.

11 vid cu chip frumos
cum se-oglindește 

In străzile cuprinse de lumini, 

De pe furnale-nalte
cum privește 

La zarea mai curați,
mai senini.

Copili-l duc *
pe palmele gingașe 

Și-n glnd,
cu fiecare carte scrisă) 

In cultul iui crescuți
Încă din lașe 

Spre el li-i calea largi
și deschisa. 

Din faptele ce azi
își ard prinosul,

Ca visele
să-și Întregească spotul 

In spiritul belșugului,
frumosul 

îmi oglindește-n ochi
tot viitorul.

MARIA DINCA

toare ale șale, și înde
plinește cu succes mi
siunea extraordinară.

Momentul culminant 
ai misiunii șale este 
atins la Rostov. Pentru 
a salva pe Olea, unul 
din ajutoarele sale, că
zută în ghearele servi
ciului de Informații al 
dușmanului. Kamo in
tră în bîrlogul gardiș
tilor albi, il amenință 
cu moartea pe șeful 
gardiștilor, forțtndu-1 
să elibereze fata. în
cercările albilor de a-1 
prinde pe Kamo eșuea
ză pe rind. Kamo a 
fost într-adev&r un 
„artist al revoluției".

tW SEMNARE

C O Ș M
Obosit, transpirat ca după un e- 

fott care i-a suprasolicitat puterea 
fizici, electricianul Barbuta Vasile 
s-a trezit. Involuntar a apăsat pe 
întrerupătorul lămpii de pe noptie
ră, aprinzînd-o. S-a uitat la ceas. 
Era ora două din noapte. A stat 
cîteva minute pe marginea patu
lui gindindu-se la coșmarul ce la 
făcut să se trezească. S-a culcat 
din nou. Abia a alipit și visul a 
revenit.

...Se părea că o carte uriașă, pe 
care stătea scris cu litere de foc 
„Drum bun cireșar", se așezase pe 
pieptul lui cu intenția de a-1 strivi. 
Ia prima clipă omul a crezut că e 
o gluma și a stat nepăsător. Pe mă
sura ce trecea timpul, insa, cartea 
uriașă 11 apăsa tot mai greu pe 
piept, făcîndu-1 să respire anevoie. 
S-a zbătut cu disperare pentru a 
scăpa de coșmar, dar iără rost. €u 
toate eforturile sale cartea-i apăsa 
neîncetat pieptul, umerii, imobili- 
zlndu-i mîinile. Simțind că-1 pără- 
sesa puterile, omul a țipat, cetind 
ajutor. S-a trezit...

In prima clipă nu și-a dat seama 
unde se află. S-a uitat in jur ne
dumerit. I-au trebuit cîteva minute 
ca să se dezmeticească. Nervos, și-a 
aprins o țigară. încetul cu încetul 
și-a recăpătat liniștea, dar nu pu
tea uita coșmarul. In minte îi stă
ruia titlul acelei cărți uriașe „Drum 
bun cireșar". Ii era cunoscut. Se 
irămînta să-și amintească unde l-a 
auzit, unde l-a văzut. Deodată, ca 
o străfulgerare cb conștiinței, și-a 
amintit. Era UtluL^unei cărți pe ca
re a împrumutat-cs per kt finele anu- 

'lui 1965 de la biblioteca clubului 
din localitate, iu-noaptea aceea de

Taraful clubului muncitoresc din Vulcan, condus de Instructorul Sergiu Boiță, Ia o repetiție.

ARUL
pomină, ailindu-se încă sub impre
sia coșmarului, s-a hotărît ca în 
ziua următoare să restituie neîntlr- 
ziat cărțile bibliotecii. De altfel, 
electricianul Barbara Vasile din sec
torul IV al E. M. Lonea are împru
mutate și volumele „Opere" de Bal
zac, „Opere" vol. IV de Twain fy 
alte cărți pe care, in ultimele 1£ 
luni, n-a găsit timp să le restituie.

...In noaptea în care Barbuta a 
fost chinuit de coșmarul acelui vis 
ieșit din comun, mecanicul lanchi 
Samoilă, ing. Mihuț Gheorghe, arti
ficierul Cutilă Petru, gospodinele 
Neagu Elena și Bloz Elisabeta au 
avut vise nu mai puțin stranii. Gel 
mai interesant a fost însă cel al 
lui lanchi Samoilă. Visase că era 
„Pașa Hassan" și, ca eroul poeziei 
lui Coșbuc, era urmărit cu insis
tență de... Mihai Viteazul. Intim- 
plările s-au desfășurat aidoma celor 
redate în poezia amintită. Disperat, 
nevrînd să iie prins, s-a zbătut șl 
a căzut de pe cal... S-a trezit. Vă- 
zîndu-se în pat a respirat mulțu
mit. In cîteva frînturi de secundă 
și-a reamintit că a citit undeva, 
intr-o carte despre cele visate. N-a 
greșit. Pentru a-i reîmprospăta yne- 
moria îi reamintim că în 1961 a 
împrumutat de la biblioteca clu
bului muncitoresc din Lonea pe 
lingă „Opere alese" de Tolstoi și 
alte citeva lucrări beletristice, și 
volumul de „Poezii" de George 
Coșbuc. Din „neatenție" insă atît 
lanchi cit și ceilalți amintiți au o- 
mis un mic amănunt. Cărțile ce se 
împrumută de la bibliotecile publi
ce nu se iau pentru o veșnicie...

M. «OȘTEA

LA CASA DE CULTURĂ DIN PETROȘANI*
Locuitorii Petroșaniului s-au în

trebat multă vreme clnd va fi dată 
în folosință Casa de cultură din lo
calitate. Intr-adevăr construcția «i a 
durat mult, a costat mult, dar in li
na] a ieșit un lucru splendid, demn 
dc laudă. De citva timp s-a dat în 
folosință. Se aștepta ca aici să sc 
desfășoare o activitate cultural-ar- 
tistică șl instructiv educativă bo
gat!. Dar... Eternul dar...

Am discutat în repetate rînduri 
cu tovarășul Hașeganu Vasile, di
rectorul Casei de cultură, din ce 
calttă activitatea culturală nu sa 
desfășoară la nivelul posibilităților 
și ai condițiilor existente. Iată ce 
spunea dinsul:

— Construcția, acestei Case de 
cultură a costat nu mai puțin de 
14 milioane lei S-ar mai putea chel
tui 1 milion pentru dotarea ei cu 
mobilier nou, modern, pentru în
zestrarea ei cu aparatele și instru
mentele muzicale necesare, cu alte 
lucruri corespunzătoare. In această 
privință s-a făcut însă prea puțin, 
m privința activității formațiilor ar
tistice fntîmpinăm aceleași vechi 
greutăți • Hpșa de sprijin și preo
cupare din partea conducătorilor 
unor întreprinderi șf instituții, a co
mitetelor sindicatelor și U.T.C. Așa 
<ttnd lucrurile, activitatea formați
ilor nu e nici pe departe satisfă
cătoare. Și avem condiții pentru tot 
felul de formații și activități.

Spusele tovarășului Hașeganu, 
completate cu mntte alte aspecte 

negative ale muncii culturale in 
orașul nostru, au fost confirmate 
fn ședința de vineri după-amiază de 
la Casa de cultură, la care au par
ticipat conducătorii întreprinderilor 
șl instituțiilor din oraș, secretarii 
comitetelor de partid șl președinții 
comitetelor sindicatelor, alte per
soane cu munci de răspundere.

Ședința, condusă de tovarășul 
Pîinlșoarfi Titus, secretar al Comi
tetului orășenesc 
de partid Petro
șani, a avut drept 
scop discutarea 
slabei activități 
culturale de la 
Casa de cultură, 
cauzele care au 
generat-o, ce va 
trebui făcut pen
tru îmbunătățirea 
ei. După ce to
varășul David Gavriiă, președintele 
Consiliului local al U.G.S.R. Petro
șani, a citit o scurtă dare de seamă 
(mai mult critică și mai puțin auto
critică), asupra muncii culturale tre
cute și asupra celei viitoare, mai 
mulțî vorbitori au încercat să-și mo
tiveze inactivitatea, să facă unele 
propuneri, să dea curs unor ini
țiative.

In urma discuțiilor au reieșit 
unele concluzii, Iată-le intr-o redare 
succintă :

Casa da cultură din Petroșani, 
Important edificiu de cultură al 
orașului nostru, e vitregită de acti

vitate culturală de mai muici fa ?■ 
foii. In primul rind încă nu e do
tată cu mobilierul și tot strictul ne
cesar. Dar condiții pentru activi
tate culturală sînt și așa. Lipsește 
insă aproape total interesul și preo
cuparea conducătorilor întreprinde
rilor și instituțiilor din oraș, a co
mitetelor sindicatelor și U.T.C. Iar 
iinc.etul, acest tineret lăsat de co
mitetele U.T.C. să facă de .iiulte 
ori ce vrea el, nu vine singur și 
noinvitat să participe la formapile 
artistice ale Casei de cultură sau

ANEMIA
UNUI ÎNCEPUT

la alte acțiuni tinerești ce se or- 
qaulzoază aici. Dar, de fapt ce se 
organizează aici pentru tineri: jofle 
1c tineret care sfnt lipsite de un 
conținut lnstructiv-educativ, de a- 
tractlvitate. Și aceasta pentru că 
tovarășii de la Comitetul orășenesc 
U.T.C. dovedesc comoditate și pa
sivitate față de viața culturală a 
tinerilor. Și nimeni nu încearcă 
aS-l clintească puțin din comoditatea 
lot. Nici comitetelor sindicatelor nu 
li se cere din partea Consiliului 
local mai multă activitate culturală, 
mai multă răspundere față de via
ta cuttUral-artistică a orașului in 

care trăim. Șl atunci, in preajma 
unox zile festive, cerem să vină ar
tiștii amatori din alte localități să 
prezinte programe, pentru ca apoi 
să ne cufundăm din nou în foto
liile noastre călduroase. Iar cu pri
lejul unor analize ale muncii cul
turale constatăm că nu,prea avem 
c? scrie in referate, nu prea avem 
ce vorbi, și trebuie să ne stoarcem 
bine mintea pentru a putea men
ționa că în ziua X s-a organizat un 
simpozion, că echipa de dansuri a 
urcat scena cu un dans pe oare nu 

l-a putut duce pî- 
nă Ia capăt, că in- 
terpreții uitaseră 
versurile cîntecu- 
lui Y. In ședințe 
(deși începutul 
discuțiilor e greu) 
se vorbește mult 
despre activitatea 
culturală. Și poa 
te că și ăsta e 
un atuu al slabei 

munci culturale : că se vorbește prea 
mul» în ședințe. Aici toți facem 
muncă culturală, toți avem idei 
toți venim cu propuneri, cu iniția
tive, dar pe urmă toți uităm cit am 
lost de entuziaști acolo în sală 
Vorba aceea: în ședințe criticile și 
autocritidle curg ca Jiul de repede, 
apoi totul reintră în... normal. Și 
aceasta pentru că s-a tolerat prea 
mult nepăsarea unora in muncile pe 
care le au™ Ar mai trebui 
clintiți din locurile lor prea calde 
cei care nu numai că nu merg în 

pas cu noi, dar nu-i lasă nici pe 
alții să meargă.

Și încă un aspect. Mulți condu
cători din întreprinderi și instituții 
văd în față numai producție, numai 
beneficii și avantaje pentru unită
țile lor. Iar pentru salariați, pentru 
cel care dau producție, care aduc 
economii, nu văd ceea ce le trebuie 
după 8 ore de muncă. Dacă omului 
îi ceiem toate astea, să-i și dăm 
ceva. Să-i dăm posibilitatea ca tim
pul liber să și-I petreacă în mod 
plăcut șl util, să-l înarmăm cu vaste 
cunoștințe de știință și cultură, să-l 
alimentăm și cu hrană spirituală, 
să-l educăm în spiritul moralei co
muniste.

Ședința de lucru de la Casa de 
cultură a avut menirea să pună 
bazele organizatorice ale viitoarei 
activități cultural-artistice și instruc- 
tiv-educative în orașul nostru, ur- 
mînc* ca în zilele următoare acti
vitatea să înceapă din plin. O dată 
cu formarea consiliului de condu
cere a Casei de cultură, alcătui» 
dintr-un mare număr de membri, 
oaiueni cu munci de răspundere, 
pregătiți multilateral, cu autoritate 
in oraș sperăm ca activitatea cul
turală a orașului nostru să iasă 
din impas, să ajungă cit mai re
pede la înălțimea așteptărilor. Vom 
consemna de iiecare dată cu plă
cere tot ce va fi nou și frumos în 
viața culturală a orașului nostru.

Dumitru GHEONEA



Laboratorul
uzinei SPORT

Pe magistralele de o|el ale țarii pornește un nou tren cu cătbun» 
din Valea JtataL

Marea răspundere
pentru educarea noii generații

(Urmate din pag. l-a)
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in țoale com- 
producție. Iți 

de rolul pe 
Întreaga acti- 
vizitînd labo-

TENIS

/

r

ka

V-ați Întrebat vreodată 
importanță are un laborator 
intr-o Întreprindere construc
toare de mașini ? Printr-un 
program complicat și necesar 
de măsurători și analize el iși 
pune amprenta 
partimentele de 
dai ușor seama 
care-1 joacă In 
vitate a uzinei,
rotorul întreprinderii bucureș- 
t^ne „23 August".

„Aici se efectuează anual 
200 000 de analize", ne apune 
ing. Gomel Rizescu, din con
ducerea laboratorului. In con
strucția de mașini se cer multe 
probe.

Dar să urmărim procesul 
tehnologic. încă de la intrarea 
materiilor prime in uzină, la
boratorul Iși Începe activita
tea, Magazionerul recepționea
ză produsele numai eu confir
marea acestuia, ba serviciul 
tehnic, proiectanta apelează, 
de asemenea, la ochiul pătrun
zător al microscopului. Detes
te dintre cele mai ascunse sau 
neînsemnate ale metalului, stat 
scoase la îifeală de aparatele 
laborunților.

Așadar aici la „23 August" 
laboranții Iși Încep munca În
că înaintea procesului tehnolo
gic de fabricație șl o continuă 
pe tot timpul desfășurării lui. 
De felul ta care «1 urmăresc 
fiecare fază a procesului teh
nologic depinde, In bună mă
sură succesul luptei pentru ca
litate, prestigiul mărcii fabricii.

- ...ta hala de montaj, urmă
rim eum se lucrează la o lo
comotivă Diesel hidraulică, ba- 
boranții efectuează zeci și zeci 
de analize pentru a depista 
toate secretele lăuntrice ale 
complicatului mecanism- Stai 
iot ti se stabilesc, cu ajutorul 
unor aparate speciale, care sînt 
uleiurile cele mai preferate de 
aceste adevărate „uzine pe 
roate". Apoi masele plastice, 
celelalte materiale de etanșa- 
re din componența locomotive
lor, diverse alte încercări me
canice nu puține la număr. 
Abia după aceea laboranții 
pecetluiesc buletinul de calita
te al produselor.

Urmărind activitatea colecti
vului laboratorului Uzinelor „23 
August", rămti cu convingerea 
că acesta este un factor de 
mare importanță, care partici
pă nemijlocit la întregul p-o- 
ces tehnologic. Contribuind la 
soluționarea sarcinilor de astăzi 
ale întreprinderii laboranții au 
în vedere insă și pregătirea 
producției viitoare.

— Lucrăm in doi timpi, îmi 
spunea șeful laboratorului, a- 
vînd mereu în față perspectiva 
viitorului.

Intr-adevăr acest colectiv 
face o muncă susținută de ce/ 
cetate științifică, o activitate 
aliată cu un pas sau doi îna
intea muncii curente. Compar
timent important al activității 
unei întreprinderi, laboratorul 
constituie o verigă de bază ta 
asigurarea unei calități cores
punzătoare a produselor.

VIENA 27 (Agerpreș). — Spor
tivul român Ion Tiriac a obținut 
o nouă victorie în cadrul con
cursului internațional i 
la Portochach (Austria), 
în sferturile de finală 
« simplu 
cui Ernst 
6—K.

în cadrul
de tenis de 

, învingînd 
ale probei 

bărbați pe austria 
Blanke cu 7—9, 6—1,

Rapid București și 
în continuare Stea- 
primi replica echl- 
Timișoara. In tară

RUGBI

Astăzi se 
blican de rugbi. Prima etapă a re
turului programează pe stadionul 
Dinamo din Oapitală un interesant 
cuplaj : Grivița Roșie București — 
Rulmentul Bîrlad (cu începere de 
la ora 9), iar în continuare partida 
Ilinamo București — Știința Petro
șani. In tară au loc următoarele 
meciuri: Farul Constanta Pro
gresul București; Precizia Săcele — 
Steaua București; Universitatea Ti
mișoara — Gloria București. Partida 
dintre formațiile Constructorul Bu
curești șl G.SMS. Iași a fost ami- 
nată pentru data de 7 septembrie.

reia campionatul repu-

turnă ce se va desfășura pe stadie 
nul Republicii. De la ora 18, se vor 
întîlni formațiile
U, T. Arad, iar 
ua București va 
p'ei Politehnica
au loc partidele : Dinamo Pitești — 
Dinamo București; Petrolul P'ciești
— GS.M.S. Iași; Universitatea Ciuj
— PrGgresul București; Steagul Ro
șu Brașov — Farul Constanța și 
.Știința Graiova — Jiul Petrila.

In cadrul emisiunii „Sport și Mu
zică" stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul 1 aspecte 
de Ia toate întîlnirile.

BASCHET

echipelor masculine de 
clasamentele se prezintă 

grupa „A“ 1. U.R.S.S. 6 
2. Cehoslovacia 5 puncte,- 

3

Organele și organizațiile de partid 
au acoiaat un ajutor substantial or
ganizațiilor de bază U.T.C. la pregă 
tirea șl desfășurarea adunărilor ge
nerale ca ele să constituie adevărate 
școli de educație comunistă.

— Sei rotarii organizațiilor de bază 
de parce participă cu regularitate 
la adunările generale ale U.T.C. — a 
arăta*, în cuvîntul său tov. Siliște 
Mihai, secretarul Comitetului U.T.C., 
al minei Petrila. Ei îndrumă și 
controlează activitatea organizațiilor 
de tineret.

Aplicînd indicațiile comitetului de 
partid, în multe adunări generale 
U.T.C. s-au dezbătut probleme le. 
gate de atitudinea - tinerilor față de 
Vârstnici în procesul de producție, 
folosirea tehnicii noi, îmbunătățirea 
calități! cărbunelui etc. Au fost in
structive tntîlnirile dintre țineri și 
membri de partid cu experiență în
delungată, cu cadre de condu sere. 
In această perioadă au fost expuse 
îb foța tinerilor la adunările gene
rale diferite conferințe cu teme 
menite a le dezvolta sentimental 
patristic, dragostea față de partid 
și statul 
problemele 
nerale au 
trăsăturilor

0 formă 
comunistă o constituie organizarea 
timpului liber în 
aut. Din păcate 
laturi a activității 
glijat de către 
partid

— Deși s-au organizat cîteva 
curșii, numărul lor este încă 
suficient — a relevat tovarășul 
Popa Aurel, secretar de organizație 
de bază de la mina Lonea.

—• Este binecunoscut faptul că ti
nerii iubesc sportul — a spus to
varășul Nagyszegi ^Muir«>i locțiitor 
aJ secretarului comitetului de partid 
de la preparația Petrila —• totuși 
mulți tineri din uzină nu-l pot prac
tica în timpul liber 
pamentului sportiv, 
motiv — a adăugat 
la preparație n-au 
la Spartachiada de

se desfășoare

lucru a făcut să nu le organlsita 
cu regularitate

Cî te va carențe care 
se cer soluționate

FOTBAL

Amatorii de fotbal din Capitală 
pot urinări astăzi în cadrul etapei 
a doua a campionatului categoriei 
„A" un interesant cuplaj în noc-

ROMA 27 (Agerpresj. — La ter
minarea partidelor din cadrul celor 
două grupe ale turneului final al 
campionatului îropegn de baschet 
rezervat 
juniori, 
astfel. 
puncte;
3. Bulgaria 4 puncte,- 4. Spania 
puncte; grupa „B" : 1. Iugoslavia 
6 puncte; 2. Italia 5 puncte,- 3. Fin
landa 4 puncte; 4. Franța 3 puncte. 
In ultimele două meciuri Bulgaria 
a învins Spania cu 
03—59, iar Finlanda 
Franța cu 69—51.

scorui de 
a întrecut

(Ager preș)

PROGRAM DE RADIO
29

M.IRCEA IONESCU 
redactor ia Agerpres

PROGRAMUL I: 5,00 BULE
TIN DE ȘTIRJ; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 6,00 
Sport Buletin met eo-ru tier,
6,15 Program muzical de di
mineață; 7,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteo-rutier; 7,15 In 
sunet de fanfară; 7,30 Cîntec 
și bună dispoziție; 8,00 SUMA
RUL ZIARULUI „SCÎNTEIA"; 
8,06 Soliști de muzică popu
lară; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui : Gura de aer la munte; 9,35 
Jocu-i vesel pe la noi; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Pie
se corale; 10,15 Muzică popu
lară din Oltenia,- 10,30 ROZA 
VINTURIEOR; 11,20 Afiș ra
diofonic. Emisiunile culturale 
ale săptăminii; 11,30 Muzică u- 
șoară; 11,45 Melodii populare 
interpretate de Maria Pietraru 
și Radu Simlon; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorolo
gic,- 12,10 Selecțiuni din ope
rete,- 12,30 Program de cîntece, 
12,45 Concertul nr. 4 în Sol 
major .pentru pian și orcheslră 
de Beethoven; 13,17 Formația 
de muzică ușoară Jean Iones- 
cu; 13,30 Muzică populară ce
rută de ascultători; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teo-rutier; 14,08 Pagini alese 
din muzica de estradă; 15,00 
Interpreți de folclor,- 15,30 Ca
leidoscop muzical,- 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin

august

meteorologic, 16,15 Pentru fie
care cîte o melodie; 17,15 La 
plimbare cu muzica ușoară; 
17,30 Jocuri populare, 17,50 
Medalion muzical — Florentin 
Delmar, 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI, 18,05 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Muzică ușoară; 
18,25 Program de cîntece popu
lare,. 18,40 RITMURILE CIN
CINALULUI; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,35 
Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,20 
Sport. Post-scriptum; 20,30 Con
cert de melodii românești; 21,05 
Cine știe cîștigă; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Jazz de ieri și 
de azi; 22,45 Program de mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL Ii: 7,30 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,55 Strune ve
sele; 8,15 MuZică ușoară; 8,30 
Prelucrări din folclor, 9,00 BU
LETIN DE ȘTIR]; 9,36 Călăto
rind pe aripile melodiilor,- 10,00 
Recitalul baritonului Mihail 
Ariîăutu; 10,15 Amintiri despre 
scriitori; 10,44 Emisiune de fol
clor,- 11,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 11,07 
Muzică ușoară interpretată de 
Luminița Cosmin și Jean Paul 
Cara,- 11,20 Matineu de operă 
„Năpasta" de Sabin Drăgoi; 
12,10 De toate pentru toți; 13,00

socialist. Astfel, prin 
abordate, adunările ge- 
contribuit la formarea 

comuniste 
importantă de educație

ale tinerilor.

mod util și plă- 
controlul acestei 
LLT.G. a fost 
organizațiile

no
de

ex- 
in-

din lipsa echi- 
Tot din acest 
el — tinerii de 
participat nici 
vșră care tre- 

în acest

clubul nostru s-au organizat 
ale tineretului cit și seri 

dans — a precizat tovarășul 
directorul Clubului

buia să 
sezon.

— La 
alît joi 
de
Kalman Iosif, 
sindicatelor din Petrila. Consider ca 
o lipsă faptul că tovarășii din co
mitetul orășenesc U.T.C. nu s-au 
ocupat de mobilizarea tinerilor, ca 
ei să participe la reUniuni. Acest

Dacă tăcem o comparație cu anii 
precedent! vedem că educația co
munistă a tineretului a cutlosCut 
un important salt calitativ. Totuși, 
analiza făcută a scos în evidență 
existența unor lipsuri în această 
direcție. Cu toate că apar in mod 
izolat, în activitatea unor tineri se 
manifestă o seamă de abateri atît 
de la disciplina producției cit și 
în viața socială. Astfel, mai silit ca
zuri ca acelea ale lui Ggneea Năs- 
lase de la mina Petrila, Măndsscu 
Mircea de la preparațțte, Cioclu loan, 
Sufenga Ioana de la I.L.L. și, res
pectiv, I.C.O. care absentează na? 
motivat de la serviciu. Sustragerea 
unor bunuri de către unii elevi, 
fuga de la ore vădește, da aseme
nea, necesitatea îmbunătățirii acti
vității educative atît în școli Cît și 
în familie.

— Cele auzite atol cu privire la 
abaterile săvlrșite de unii tineri 
și de el'evi de școală mă fac să 
pun în mod firesc întrebarea: Oare 
părinții tinerilor sau elevilor In 
cauză și-au făcut datoria de ceti 
teni ? Părinții comuniști și-au făcut 
proces de conștiință cu privire la 
felul în care-și educă copiii 7 ~ 
a întrebat tovarășa Coste* Aaa — 
secretara organizației de bază, car
tier nr. 2 din ' Petrila. Iată pro
bleme care trebuie să ne frămînie 
pe fiecare, a spus ea în continuare.

Un alt aspect al lipsei de educa
ție a determinat călcarea, de către 
unii tineri, a eticii moralei so
cialiste. Tineri cum sfanț Grăsuc 
Eugen și Maria, Mareș Eugen $i 
Ioana, Galic G. și Maria au dovedit 
multă ușurință în viața de familie.

Gele 'enunțate mai sus arată că 
în munca educativă, în formarea 
deprinderilor comuniste ala tinerilor 
.sînt unele lacune determinate de 
insuficienta preocupare manifestată 
de către unele “organizații de partid 
cît și de U.T.C.

Luînd cuvîntul în încheierea dis
cuțiilor, tovarășul Pilnișoară TUttș, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, a subliniat că 
societatea ne-a încredințat sarcina 
de onoare de a educa tînăra ge
nerație în așa fel îneît să fie ca
pabilă a ridica pe noi culmi, în 
viitor, patria noastră socialistă. In 
continuare vorbitorul a făcut reco
mandări cu privire la măsurile ce 
se impun pentru a îmbunătăți munca 
de educație comunistă în rîndul ti
neretului din orașul Petrila.

14,30 Concert de 
15,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteo-rutier»

BULETIN DE ȘTIRI; 13,08 Mu
zică din operete,- 13,20 Pro
gram de polci; 13,30 Melodii 
pentru toate gusturile; 14,00 
Program de cîntece și jocuri 
populare;
prînz; 
Sport.
15,10 Vechi melodii da muzică 
ușoară; 15,30 VREAU SĂ ȘTIU; 
16,00 Muzică din opere de com
pozitori români,- 16,30 Clipe de 
odihnă, cu muzică; 17,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic,- 17,30 Cîntă Văii 
Manolache și Trio Caban, 17,40 
ACTUALITATEA TEATRALA» 
17,55 „I-auzi brîul"; 18,35 Me
ridiane, melodii,- 19,00 BULE
TIN DE șilRI; 19,03 Program 
pentru iubitorii muzicii 
lare; 19,30 CĂLĂTORIE 
TORIA CIVILIZAȚIEI; 
Simfonia nr. 36 în De 
„Linz" de Mozart; 20,40 Mu
zică din opere; 21,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 21,30 Teatru radio
fonic „SĂLBATICII" de Ser- 
ghei Mihalkov; 23,00 RADIO
JURNAL. Sport; 23,10 Interpre
tul săptăminii: dirijorul Ema
nuel Elenescu; 23,59 Mărturi
siri pe portativ; 0,55 BULETIN 
DE ȘTIRI.

popu- 
ÎN IS- 

20,00 
major

TELEVIZIUNE
28 august

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea?» 8,32 Pentru noi, fe
meile; 9,15 Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar,- 10,30 
Emisiune pentru sate; 17,45

18,45 
19,00

Magazin... duminical; 
Telejurnalul de seară; 
Transmisiunea reprizei a Iî-a 
a meciului de fotbal dintre e- 
chipele Rapid — U.T.A.; 19,45 
Interpretul preferat. Muzică 
populară la cererea telespecta
torilor, 20,05 Documente de 
piatră.- Horia — film realizat 
de Studioul de televiziune Bu
curești; 20,25 Cerul, marea și 
ei... interpreții — transmisiune 
do pe litoral (partea I); 20,45 
Transmisiunea reprizei a doua 
a meciului de fotbal dintre e- 
chipele Steaua — Politehnica» 
21,30 Cerul, marea șl ei... inter
preții (partea a Il-a); 21,50 Fil
mul : „Hoțul din Bagdad"; 23,15 
Telesport; 23,30 Telejurnalul 
de noapte, 23,40 închiderea e- 
misiunii.

CINEMATOGRAFE
29 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie; 
Semnale deasupra orașului» 
Republica: Misiune extraordi
nară,- Stadion: Șapte ani de 
Căsnicie; PETRILA: Oameni 
drapele; LONEA — Minerul t 
Dragostea interzisă; LIVEZENI: 
Dincolo de barieră; ANINQA- 
SA: Trageți în Stanislas,- VWâ 
CAN: Cine ești dumneata, 
domnule Sorge ?i CRIV1DIA ; 
Nu te atinge de fericire; PA- 
ROȘENI: Procesul alb; LUPENI 
— Cultural: Hal, Franța; Mun
citoresc : Misterele Parisului; 
BĂRBĂTENI: Muncile lui Her
cule; URICANI: Fata lui Bube.



STEAISII® ROȘU

Vești din țările socialiste
umblate. Toate operațiile sînt 
dirijate de un singur tractorist.

Ziua minerilor sovieticiPE SCURT
© BOGOTA. Guvernul Co

lumbiei a prezentat Parlamen
tului un plan de reformă con
stituțională. Reforma urmăreș
te acordarea „unei mai mari 
libertăți de acțiune și a unei 
eficacități sporite" puterii exe
cutive. Reforma se referă în
deosebi la modalitatea adoptă
rii legilor în domeniile social 
și economic.

© SANTIAGO DE CHILE. 
Peste 3 000 de muncitori me- 
talurgiști chilieni . de la com
binatul siderurgic din Huachi- 
pato, una din cele mai mari 
întreprinderi de acest fel din 
Chile, au încetat lucrul pen
tru o perioadă de timp nede
finită. Greva a fost declarată 
în semn de protest împotriva 
refuzului conducerii societății 
die a majora salariile munci
torilor. :

î I

© TEHERAN. In urma unei 
explozii produse la bordul unui 
petrolier britanic, staționat în 
portul Ommossaid, în apropie
re de capitala principatului 
Quatar, 58 de membri ai e- 
cbipajului sînt dați dispăruți. 
Potrivit ultimelor, știri sosite 
din Teheran, pînă acum au fost 
salvați 42 din cei aproximativ 
100 . de membri ai echipajului 
petrolierului britanic.

© BAGDAD. Un nou grup 
de 97 de kurzi au fost elibe
rați prin ordinul primului mi
nistru irakian, generalul Taleb. 
Această 
pe baza 
muigată 
cețare a 
kului la
postul de radio Bagdad.

hotărâre a fost luată 
legii de amnistie pro- 
după acordul de în- 
focului în nordul Ira- 
29 iunie, menționează

© ADEN. După Cum trans
mite corespondentul agenției 
Associated Press, elemente ale 
forțelor de eliberare națională 
din Aden, au atacat vineri un 
vehicul militar și mai multe 
patrule britanice care circulau 
pe străzile orașului. Au fost 
înregistrați numeroși răniți.

© ATENA. Tribunalul din 
orașul Amfissa (Grecia centra
lă) a condamnat la închisoare 
pe 10 luni și Ia o amendă de 
6 000 de drahme pe soții Re- 
mauge, care s-au făcut vino- 
vați de însușirea ilegală a u- 
nor valori antice.

MOSCOVA
28 august, în
sărbătorește tradiționala 
rilor sovietici.

In prezent, U.R.S.S.
cincime din cantitatea

27 (Agerpres). — Ea 
Uniunea Sovietică' se

Zi a ffline-

produce a 
totală de , 

cărbune obținută în întreaga lume. 
In primele 6 luni ale acestui an au 
fost extrase cu 7 milioane tone 
cărbune mai mult decît în primul 
semestru al anului trecut, care a 
constituit o perioadă record în ce 
privește sporul creșterii extracției. 

Se prevede ca pînă la sfîrșitul 
cincinalului (1970), extracția de 
combustibil solid să crească la 675 
milioane tone pe an, adică să se * 
înregistreze un spor de aproape 
100 milioane tone. A fost adoptat, 
de asemenea, un vast program de 
reconstruire ă minelor și carierelor

existente și-de construcție a unor 
mine noi cu o capacitate totală de 
165 milioane tone. Investițiile pen
tru dezvoltarea industriei carboni
fere vor depăși pe cele din cinci
nalul anterior cu 2 miliarde ruble.

Sporirea simțitoare a capacității 
industriei carbonifere sovietice în 
actualul cincinal se va realiza prin 
ridicarea nivelului de mecanizare 
și automatizare. In prezent, în a- 
ceaStă râinură lucrează peste 5 006 
de combine carbonifere și pentru 
înaintare, 16 000 de locomotive e- 
tectrice, un mare număr de exca- 

. vațoare..
O deosebită atenție este acordată 

elaborării unor măsuri eficiente 
pentru extragerea cărbunelui, fără 
armate și fără prezența oamenilor 
în abataj.

$

Puternice lupte în Vietnamul de sud
SAIGON 27 (Agerpres). — Ince- 

pînu de vineri, în regiunea de nord 
a țării se desfășoară puternice lup
te între patrioții sud-vietnamezi și 
trupele americane și guvernamen
tale. După cum transmite corespon
dentul agenției Reuter, la operațiuni 
iav parte efective importante de 
pușcași marini americani. Lupte în
verșunate au avut loc vineri și în 
regiunea situată la sud-vest de Da 
Nang, unde, după cum se știe, se 
află cea mai mare bază aeriană .1- 
mericană din Vietnamul de sud. Ele 
au

cores- 
Presse, 
aruncat 
de pa- 

ucise și

se
80 
să 
de

izbucnit în urma unui atac pu-

0 declarație a M.A.E 
al R.P.D. Coreene

teraic lansat de patrioți. In delta 
fluviului Mekong, anunță 
pondentul agenției France 
un vebicol american a fost 
în aer de minele plantate 
tripți. 15 persoane au fost 
27 rănite.

&a Saigon, anunță același cores
pondent, au apărut sîmbătă dimi
neața manifeste semnate de liderul 
budist Ihich Tri Quang, care., 
află într-o grevă a foamei de 
de zile, în care invită populația 
asiste sîmbătă seara la aictul său
sinucidere, în semn de protest față 
de regimul lui Ky și față de spri
jinul acordat acestuia de Statele 
Unite. Corespondenții de presă sem
nalează că pc-liția a luat severe mă
suri, de. securitate pentru a prevoni 
izbucnirea unor noi manifestații an
tiguvernamentale budiste.

Sisteme noi 
de automatizare

SOFIA 27 (Agerpres). — In
stitutul de automatizare, proiec
tări și cercetări științifice din 
Sofia elaborează sisteme pen
tru automatizarea proceselor 
de producție din diferite ra
muri ale economiei naționale. 
Numeroase procese tehnologi
ce, automatizate conform pla
nurilor create de colaboratorii 
institutului, au devenit mult 
mai ieftine, realizîndu-se astfel 
economii de zeci de mii de 
leva. La institut au fost ela-' 
borate scheme de automatiza
re a proceselor de fierbere a 
celulozei, de amestecare a be
tonului, de producere a acidu
lui azotic.

Tractor destinat 
lucrărilor forestiere

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
In apropiere de Novgorod 
(nord-vestul U.R.S.S.) se expe
rimentează un nou tractor des
tinat lucrărilor forestiere. Trac
torul taie copacii, îi Încarcă 
pe platforme și apoi îi trans
portă Ia locurile de depozitate, 
mecanizînd astfel în întregime 
lucrările forestiere. Productivi
tatea tractorului este de 60 
m c material lemnos in 8 ore.

1 In fața lui este montat un bul
dozer care îi perntite să-și 
croiască drum prin locuri ne-

să prelungească nuinal cu 
acordul cu privire la repa- 
cetățenilor coreeni din Ja- 

pentru ca apoi să-l denunțe

PHENIAN 27 (Agerpres). — La 
Phenian a fost dată publicității de
clarația Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene în legătură 
cu faptul că guvernul japonez a 
hotărît 
un an 
trierea 
ponia,
în mod unilateral.

In declarație se arată eă guver
nul R.P.D. Coreene și întregul po
por coreean condamnă hotărârea 
ilegală a guvernului japonez și 
cere ca acesta să pună capăt ime
diat acțiunilor de subminare și 
să-și anuleze hotărârea nejustă, Ac
țiunea de repatriere a cetățenilor 
coreeni care doresc să se înapoie
ze în patrie, subliniază declarația, 
trebuie să fie continuată, iar acor
dul de repatriere trebuie să fie 
prelungit necondiționat.

O nouă fază a crizei
întreruperea neaștep

tată a celei de a 3-a 
serii de negocieri pre
liminare anglo-rhode- 
siene, menite să stabi
lească baza unor vi
itoare. tratative oficiale 
care să pună capăt cri
zei provocate de pro
clamarea unilaterală a 
independenței Rhode
siei de către regimul 
minoritar rasist al lui 
Ian Smith, preocupă 
insistent opinia publică 
londoneză, ținind sea
ma' de implicațiile în- 
trerirperii acestor ne
gocieri pentru relațiile 
Angliei cu țările afri
cane, membre ale Com- 
monwealthului în pers
pectiva apropiatei con 
ferințe a premierilor 
tăriilor Commonwealt- 
hului. La această con
ferință, care va începe 
la Londra la 6 
brie, impasul 
rhodesiene a 
urmează. să , fie 
ma dominantă, 
țumirea țărilor

ne, mai ales a Zarabiei 
— cea mai prejudiciată 
de pe urma ineficacită
ții sancțiunilor econo
mice britanice împotri
va Rhodesiei — a fost 
exprimată încă în tim
pul negocierilor anglo- 
rhodesiene. Țările afri-

Comentariu

Cetățeni vest-germani stabiliți în S.U.A., 
să lupte în Vietnam

BONN 27 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor .presei vest-germane, în 
Ultimul tifflp la Hamburg, Koln și 
în alte orașe din R.F.G. au avut 
Ioc .înmcrmîntări ale ostașilor ame
ricani. cetățenii ai R. F. Germane, 
căzuți în luptele din Vietnam. Fap
tul că, în cadrul trupelor ameri
cane acționează cetățeni vest-ger
mani care locuiesc în S.U.A., a fost 
confirmat — potrivit ziarului 
„Deutsche Volkszeitung" — și de 
către comandamentul din Stuttgart 
al celei de-a 7-a armate ameri
cane care a arătat că „un număr 
oarecare de germani strămutați în 
S.U.A. acționează în rîndurile ar- 

, matei americane di>n Vietnam. „Fă- 
cîndu»se ecoul neliniștii opiniei pu-

blice vest-germane în legătură cu 
această situație, Spitzmuller depu
tat -al Bundestagului - . din partea 
partidului liber-democrat, a cerut 
guvernului R.F.G. să obțină 
partea autorităților americane 
„cetățeni5 vest-germani care
află . timp îndelungat, sau lucrează 
în S.U.A. să nu fie înrolați pe viitor

Șl

din 
ca 
se

în rîndnrile armatei americane 
trimiși în Vietnam".

(Agerpres). — In

septem- 
politicii 
Angliei 
proble- 
Nemul- 
africa-

cane reproșează guver
nului britanic o politi
că rhodesiană „șovăi
toare" și „cu totul ine
ficientă", și fac de mai 
mult timp presiuni în 
direcția înăspririi sanc
țiunilor economice, a 
transformării acestora 
într-o adevărată blo
cadă.

Faptul că negocierile 
anglo-rhodesiene au 
fost întrerupte a 3-a 
oară fără a se fl obți
nut nici un rezultat 
este apreciat ca uin e- 
șec al Angliei în în
cercarea de a se im-

pune lui Ian Smith 
După cum notează zia
rul londonez „Guar
dian", Smith Se Sltnte 
acum „destul de tare" 
pe poziție pentru a'-sl 
pune în aplicare inten
țiile privind introduce
rea amendamentelor la 
constituția din. 1961.
menite să consfințeas
că proclamarea unilate
rală a independenței 
față de Anglia. In, du
da unor precizări ale 
cercurilor oficiale Bri
tanice, în sensul că în
treruperea negocierilor 
nu trebuie interpretată 
ca „o ruptură defiiiltl- 
vă" a tratativelor, se 
pare că realitatea - este 
alta. Dealtfel, chiar îb 
cercuri guvernamentale 
s-a declarat că hotări- 
rea regimului lui Iau 
Smith de a aduce a- 
mendamente la clau
zele fundamentale ale 
constituției din 1901 
reprezintă un „act de 
provocare", care xclu- 
de posibilitatea conti

nuării dialogului cu re
prezentanții lui Smith. 
„Este greu de întrevă
zut cum ar mai putea 
fi reluate aceste nego
cieri", scrie „Times'1 la 
rândul său.

In esență însă, noua 
fază a crizei rhodesiene 
nu se reduce la cadrul 
limitat al relațiilor din
tre Anglia și Rhodesia, 
ci cuprinde o sferă mai 
largă: sînt în joc ra
porturile Angliei cu 
marea majoritate a ță
rilor africane din Gom- 
monwealth. Acest fapt 
explică preocuparea 
deosebită pe care o ma
nifestă cercurile politi
ce britanice în preaj
ma conferinței pre
mierilor țărilor membre 
âle Commonwealthului. 
Dezbaterile acestei con
ferințe se anunță aprin
se, iar sarcina premie
rului Wilson; nu va li 
Ușoară, căci, după cum 
scrie „Times", de da
ta aceasta „Wilson 
$i ceilalți premieri ai 
Commonwealthului vor 
fi puși în fața unei ho
tărâri critice".

[iotniil Intre populație 
ți politie In Venezuela

CARACAS 27
regiunea Sucre din Venezuela s au 
produs ciocniri între populație și 
detașamente ale poliției sosite pen
tru a demola 300 de „ranches" — 
locuințe ale șomerilor, construite 
din seînduiri și bucăți de carton. 
Polițiștii au reușit să dărîme cîteva 
„ranehos", dar locuitorii din loca
litățile înconjurătoare i-au împie
dicat să-și continue activitatea. Au 
fost; operate mai multe arestări. Cu 
toate acestea, demonstrațiile de 
protest împotriva măsurilor luate 
de autorități și împotriva arestări
lor efectuate de poliție au continuat.

SPANIA

ALEX. ALCAEAV,

MADRID 27 (Agerpres). — Auto
ritățile franchiste impun tot mai 
multe restricții organelor de presă 
care publică articole cu conținut 
critic la adresa guvernului. Ziarul 
„Le Monde" menționa recent că 
ultimele patru buletine ale orga
nizației Unitatea muncitorescă de 
acțiune catolică nu au putut fi di
fuzate deoarece nu au primit viza 
Ministerului Informațiilor și Turis
mului. Autoritățile guvernamentale 
au promulgat în luna mai și o „le
ge" care prevede că toate publi
cațiile a căror difuzare n-a fost au-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56 1 l, interurban . 322, automat 269.

27 (Agerpres). 
ani în R. P. 
efectuate im- 
în vederea 
sisteme de

Importante lucrări 
de irigație

ULAN BATOR 
In ultimii cinci 
Mongoli au fost 
portante lucrări 
construirii unor
irigații în ținuturile secetoase 
și asigurării cantității de apă 
necesară creșterii vitelor. Nu
mai în stepa Gulină din aima- 
kul Gobi-Altai au fost con
struite în cinci ani peste 5 500 
de puțuri. In cursul actualu
lui plan cincinal, în Mongo
lia se va acorda o atenție spo
rită descoperirii și valorificării 
unor noi surse de apă. Pentru 
aceasta se vor construi 4 000 
de puțuri și se vor fora 300 
de sonde pentru fîntîni arte
ziene.

Polietilenă printr-un 
procedeu nou y

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 
Uzina chimică „Bljachowni 
Slenska", a produs recent pri
mele tone de polietilenă fabri
cate in urma aplicării proce
deului tehnologic la Înaltă pre
siune. Producerea acestui mate
rial sintetic s-a realizat pentru 
prima dată in R. P. Polonă. 
După cutii subliniază agenția 
P.A.P., pînă la sfîrșitul acestui 
an se prevede producerea a În
că 2 500 tone de polietilenă.

Greva feroviarilor 
canadieni

OTTAWA 27 (Agerpres). — In- 
cepind de vineri, 118 000 de fero
viari canadieni au declarat grevă 
în sprijinul cererilor de mărire a 
salariilor. Potrivit agenției LJ.P.l, 
această acțiune revendicativă a în
ceput să paralizeze treptat indus
tria, agricultura și comunicațiile, a- 
menințînd să provoace serioase'«greu
tăți economiei tării. Trenurile' de 
pasageri, cit și cele de mărfuri m» 
mai circulă. Cercurile economice 
și-au exprimat îngrijorarea că gre
va va afecta serios livrările de mi
nereu de cupru, nichel și fier spre 
S.U.A. și ar putea duce și la o 
închidere a minelor. S-a apreciat 
că pierderile provocate de grevă 
se ridică la 15 milioane dolari pe zi.

ha Ottawa reprezentanții compa
niilor de căi ferate și ai sindica
tului muncitorilor feroviari conti
nuă negocierile pentru a se ajunge 
la un acord. Parlamentul canadian 
a fost convocat pentrul luni înlr-o 
sesiuni- extraordinară. Guvernul a 
amenințat că va introduce o legis
lație specială pentru a-i obliga pe 
greviști să se înapoieze la lucru.

torizată de ministerul de resort, du- 
Dă un examen prealabil, sînt consi
derate ilegale. Invocînd această 
„lege". Ministerul Informațiilor și 
Turismului nu a acordat viza ulti
melor patru buletine ale Unității 
muncitorilor de acțiune catolică deși 
aceste publicații se știe că nu sînt 
supuse decît cenzurii eclesiastice. 
Ziarul „Le Monde" menționează că 
organizația catolică a publicat în 
mai multe rînduri „critici severe în 
ceea ce privește situația economică 
și socială din Spania".
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