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Depănătoarea Grecu A- 
nișca de la „Viscoza" 
Lupeni zimbește cu sa
tisfacție. Lucrul ieșit Sin' 
mâna ei poartă ampren
ta calității.

Foto N. Moldoveanu

Cînd producția e așezată
pe baze trainice
Colectivul Fabricii de fire artifi

ciale „Viscoza" Lupeni a obținut în 
acest an realizăti frumoase. In cele 
8 luni care s-au scurs au fost li
vrate peste prevederile planului 11,4 
tone fire de mătase și 42,7 tone sul- 
fură de carbon. Angajamentul anual 
la producția globală și la producția 
marfă a fost depășit cu 161 000 lei 
și, respectiv, 285 000 lei. Cea mai 
mare parte a sporului s-a realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii cu 0,6 la sută peste angajamen
tul anual. Aceste rezultate se dato- 
resc activității rodnice desfășurate 
de întregul colectiv de muncă, sub 
conducerea organizațiilor de partid.

Bază bună 
succeselor viitoare

Muncitorii forestieri chin bazinul 
nostru obțin multe succese în acti
vitatea lor. Astfel, dacă pe 7 luni 
planul producției globale a fost rea
lizat în proporție de 103,01 la sută, 
pe luna august depășirea a atins 
15,27 la sută. In august forestierii au 
expediat beneficiarilor 4 992 mc buș
teni de gater, 1 061 mc lemn de mi
nă, 561 mc celuloză fag, 287 mc lemn 
construcții rurale, 304 mc lobde in? 
dustriale, 1 206 mc cherestea, 3 583 
tone lemn de foc și alte asemenea 
sortimente de material lemnos.

Realizările obținute constituie o 
bună bază pentru succese viitoare în 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate de 
către forestieri pe acest an.

pe linia organizării superioare a pro
ducției.

In actualul cincinal, colectivului 
Fabricii de fire artificiale „Viscoza ‘ 
Lupeni îi revin sarcini importante, 
în special în ce privește calitatea 
produselor. Astfel, pînă la finele cin
cinalului va trebui să se ajungă ca 
70 la sută din- întreaga cantitate de 
fire produse să fie cotată la calitatea 
A.

Preocupîndu-se de realizarea din 
timp și în mod temeinic a cercetărilor 
tehnico-economice ce vor sta la ba
za îmbunătățirii calității firelor de 
mătase, un colectiv de laboranți din 
fabrică a încheiat "studiul privind 
adaosul sulfitului de sodă la vis- 
coză în vederea reducerii hidroge
nului sulfurat în timpul filării. Con
cluziile acestui studiu urmează să 
fie aplicate în curînd în practică. In 
următorii 2-3 ani, colectivul de 'eh- 
nlîcfieni și ingineri de la Viscozâ va 
elabora alte studii importante, printre 
care filtrarea băii de filaj prin gra
nule P.V.C., și studiul asupra cau
zelor apariției nuanțelor pe fir.

Legat de problema organizării ști
ințifice a producției, în secțiile fa
bricii s-au luat măsuri eficiente care 
să ducă la rezolvarea problemelor 

, arzătoare. Așa, de exemplu, s-a rea
lizat modernizarea spălătoriei de 
bobine, îmbunătățirea ventilației și 
a climatizării și s-a trecut la schim-, 
barea depunerii finiltti pe b&birie

ATENA 3. — Trimișii speciali 
Agerpres, Gh. Secuiu și C. Ale- 
xandroaietransmit: Sîmbătă, înain
te de amiază delegația guverna
mentală română, condusă de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer — care face 

vizită oficială în Grecia — a ple
cat într-o călătorie prin țară.

Oaspejii români sînt însoțiți de 
adjunctul ministrului afacerilor ex
terne, T. Rent is, și de ambasadorul 
Greciei la București, A. Ar- 
gyropoulo.

Prima zi a călătoriei a fost re
zervată vizitării anticei localități 
Delphi. Escortată de motocicliști, co
loana de mașini străbate variatul 
peisaj al acestui frumos ținut cu- . 
noscut încă din antichitate. Dealu
rile aride, cringurile întinse de 
măslini, serpentinele ascuțite, văile 
prăpăstioase și grohotișurile con
feră regiunii un pitoresc aparte. 
Prin satele și orașele regiunii, lo
calnicii îi salută pe oaspeți, iăcînd 
semne prietenești.

Se trece prin Teba — cunoscută

in antichitate ca o puternică ri
vală a Atenei — care și astăzi, 
prin mărturiile sale, trezește amin
tirea anilor ei de glorie și înflorire, 
amintirea civilizației tebane. După 
un popas binevenit in răcorosul 
orășel Levadia — ce trezește admi
rația vizitatorilor prin aspectul'său 
medieval și apa abundentă, lim
pede ce cade în mici cascade prin
tre stîncile colțuroase din sălba
tecul peisaj muntos — coloana de 
mașini urcă serpentinele amețitoare, 
din apropierea ciclopicului masiv 
Parna, în care sînt săpate lăcașu
rile vestitelor temple antice, cu
noscute sub numele de „mistere".

Oaspeții trec apoi pe „Calea sa
cră" ce urcă spre templul lui Apo- 
lon, construit pentru a sărbători 
eroica luptă de la Maraton. Acest 
templu doric a fost reconstruit pia
tră cu piatră de iscusitele miini ale 
meșterilor arheologi greci. Pre
mierul român a avut cuvinte de 
laudă pentru măiestria cu care res-

(Continuare in pag. 4-a)
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Sosirea în
a delegației P C. din Austria

SE REPARAȚII
ÎN ȘCOLI
NU MAI SUFERĂ AMÎNÂRI!

Am. continuat anche
ta privind pregătirea 
școlilor pentru noul an 
de învâjămînt în par
tea de vest a Văii Jiu
lui. Am vizitat în ulti
ma zi a Iui august șco
lile din Lupeni. Și aici 
am: întîlnit aspecte po
zitive și negative. Școa
la generală nr. 3, di
rector Cotescu loan, 
este complet pregătită 
pentru a-și primi oas
peții. Zugrăveala și cu
rățenia interioară au 
fost terminate de mult. 
Clasele, coridoarele, la
boratorul, arată frumos 
și îmbietor. Lingă școa
la — baza sportivă „E- 
levul" este și ea bine 
întreținută. Un singur 

..lucru lipsește : împrej
muirea școlii. Și pentru 
aceasta au fost alocați 
banii necesari, dar mai 
trebuie semnate niște 
hîrtii. Ar trebui ca or
ganele competente să 
urgenteze executarea 
gardului la Școala ge
nerală nr. 3 Lupeni pî
nă nu se încheie anul 
și banii mai pot fi fo
losiți. De asemenea, 
Școala profesională din 
localitate e complet 
pregătită pentru înce
perea cursurilor.

. La Școala generala 
nr. 5, director Tetilea- 
nu Emil, s-au terminat 
reparațiile, s-a adus 
combustibilul necesar, 
dar mai lipsesc cîteva 
dulii, întrerupătoare, 
becuri care vor fi com

pletate în zilele care 
urmează. Bine arată și 
interiorul Școlii gene
rale nr. 2. Sălile au fost 
zugrăvite, mobilierul 
reparat, băncile și ta
blele vopsite. In răs
timpul pînă la deschi
derea școlii a rămas să 
se execute trei sobe 
de teracotă care le vor 
înlocui pe cele meta-

LA 
ORDINEA

ZILEI

lice. Ceea ce nu s-a 
făcut este repararea a- 
coperișului. Se spune 
că din lipsa unor fon
duri. Chiar dacă-i așa. 
s-ar fi găsit, conside
răm, o soluție dacă e- 
xista mai multă preo
cupare.

O situație neplăcută 
se prezintă la Școala 
generală nr. 1, director 
Dumitru Păunescu, dar 
aceasta nu din cauza 
conducerii școlii. Aici 
reparațiile au început 
în 3 iunie, deci cînd 
elevii erau încă în 
școală. Echipele de re
parații ale I.LL., secto
rul Lupeni, au venit la 
fața locuiții și s-au a- 
pucal de lucru. Apoi 
au fost luate și trimi
se pe rînd în diferite 
alte puncte de lucru,

îneît la școală repara
țiile nu s-au terminat 
nici acum. Ce s-a fă
cut pînă acum ? Doar 
zugrăvelile interioare, 
repararea mobilierului 
și a acoperișului. Au 
măi rămas : zugrăvirea 
fațadei, repararea și 
vopsirea soclurilor, re
pararea jgheaburilor, 
întârzierea lucrărilor se 
datorește Sfatului popu
lar orășenesc Lupeni 
care a neglijat repara
țiile la școală în favoa
rea altora de mai mică 
importanță. De aseme
nea, Sfatul popular al 
orașului Lupeni tergi
versează de multă vre
me extinderea spațiului 
Șciolii generale nr. 1 
Lupeni prin acordarea 
de locuințe acelora ca
re ocupă spațiu școlar.

Nici Liceul din Lu- 
peni nu se prezintă mai 
bine în privința lucră
rilor de întreținere cu
rentă și reparații. Abia 
acum se parchetează 
două Săli, se fac repa- 
pații interioare, cură
țenie.

Pe scurt, lucrările 
sînt întîrziate și pînă 
la deschiderea noului 
an școlar nu mai e ; 
mult. De aceea e ne
cesar ca organele com- I 
petente din oraș să ur
genteze lucrările de 
întreținere curentă șt 
reparații în școli, îneîț 
data de 15 septembrie 
să le găsească bine 
puse Ia punct.

Omul zilelor noastre, cu prjoeupări 
multiple, cu un oriizont cultural tot 
mai larg, simte nevoia de a se in
forma în permanență despre tot Ceea 
ce se petrece în jur, de a cunoaște 
la timp evenimentele interne și in
ternaționale. Această necesitate i-o 
satisface cu prisosință presa : ziarele, 
revistele și publicațiile.

Pe lîr.gă caracterul informativ, 
presa are un mare rol educativ,- ea 
aduce o contribuție însemnată in 
ansamblul muncii politico-organizato- 
rițe desfășurate de organele și Orga
nizațiile de partid pentru mobiliza

Sîmbătă după-ami>ază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidului 
Comunist din Austria, condusă de 

■ tovarășul Franz Muhri, președintele 
P.C. din Austria, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, va face o vizită 
în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii i 
Alfred Ruschitzka, membru - ai Bi
roului Politic. al CC, al P.C. din 
Austria, și Josef Wodrazka, mem

. bru al C.C. al P.C. din Austria.
La aeroportul Bănoasa, delegația, 

a f&st întimpina-fă da tovarășii 
Nicolae CeaușeScm' secretar gena*

ral al al P.G.R., Paul Nicu
lescu-Mizii, membru al Prezidiului 
Permanent și al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.G. al P.G.R., 
Mihai Gere, membru supleant ai 
Comitetului Executiv, secretar ai 
C.C. al P.C.R., Andrei Păcuraru, 
membru al G.G. al P.G.R., șef de 
secție la C.G. al P.C.R., Andrei 
Stefan, prim-adjunct de șef de sec 
tie la C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.G.R., de activiști de 
partid.

(Agerprea)

rea oamenilor muncii la înfăptuirea 
politicii partidului, pentru educarea 
lor.

In Valea Jiului presa cunoaște Q 
largă pătrundere. Peste 80 000 ' pu
blicații sînt distribuite zilnic, săptă- 
mînal sau lunar oamenilor muncii de 
cele mai diferite profesii, muncitori, 
tehnicieni, ingineri, profesori, elevi, 
gospodine.

Dacă pe ansamblul Văii Jiului pre
sa pătrunde mulțumitor —deși nu la 
nivelul cerințelor crescînde — in 
unele localități cum sînt Vulcan, Lu
peni și Uricanii munca de difuzare

a ziarelor și publicațiilor (în înțelesul 
ei larg) se desfășoară în salturi, iar 
uneori este în mod nepermis negli
jată. In orașul Vulcan, de exemplu, 
în ultimul timp a scăzut mult nu
mărul de abonamente fără ca acest 
lucru să fie justificat prin plecările 
în concediu. Față de luna martie, în 
lunile august și septembrie numărul 
abonamentelor a scăzut cu peste 
3 300. De asemenea, în orașul Lu
peni numărul de abonamente a scă
zut în luna septembrie cu 2 500, scă
dere care nu poate fi acoperită cu 
vînzarea liberă. După mine este cu 
totul inexplicabil faptul că la mina 
Lupeni, cea mai mare mină a bazi
nului, sînt cele mai puține .abona
mente la aproape toate publicațiile 
și mai al'es la „Steagul roșu" 
„Drumul socialismului". O situație 
asemănătoare este și la mina Dricarii 
(76 abonamente la „Steagul roșu" pe 
luna septembrie la peste 1 500 sala
ried). .

Consider că această stare.de lu
cruri se datorește următoarelor cau
ze : pe de o parte lipsurilor privind 
difuzarea propriu-zisă care ne apar
țin, iar pe de altă parte faptului că 
presa nu este suficient popularizată 
în unele întreprinderi, instituții, sec
ții și sectoare pentru a ajuta oame
nii muncii să-și aleagă (publicațiile 
preferate. S-a lăsat, de multe- ori, 
această muncă, care este în fond o 
muncă politică, pe seama unor per
soane care fie că au prea multe sar
cini obștești, fie că nu dovedesc tra
gere de inimă pentru munca de di
fuzor voluntar. Si unii factori poș
tali din localitățile menționate nu 
depun suficientă stăruință în colec
tarea de abonamente.

Am participat Ia analize făcute de 
Comitetul orășenesc de partid Petro-

Vasile BONEA
șeful secției difuzării presei

Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)
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GEORGE BACOVIA
— 86 de ani de la naștere —

George Bacovia s-a născut la 4 
septembrie 1881 in Bacău. Provine 
dintr-o familie înstărită, dar viața 
pe care a dus-o încă din copilărie 
a lost plină de greutăți cate l-au 
zdruncinat de timpuriu sănătatea, 
înaintat în vlrstă, istovit de sufe- 
rințe, se stinge din viață la 7fi 
de ani ."

Debutul poetic și l-a făcut la re
vista „Literatorul". In afară de a- 
ceasfa a mai colaborat la „Arta" 
M, „Ateneul cultural" (Bacău), 
„Flacăra" (București), „Versuri și 
proză" etc.

Volumele sale de versuri 
(„Plumb", 1916, „scintei galbene", 
1025, „Cu voi", 1930, „Comedii in 
land", 1936, „Stanțe burgheze", 
1946) cuprind poezii cu tematică 
socială șî erotică.

Iui biblioteca clubului muncitoresc din Aninoasa 
Cititorii găsesc întotdeauna cărțile de care au nevoie.

Atmosfera întunecata din poezi
ile sale, in care mizeria și boala 
se asociază cu simbolurile toamnei 
și ale ploilor, vestește descompu
nerea lumii burgheze, natura ur
bană dezolantă pe care o găsim la 
Bacovia constituind cadrul propriu 
al agoniei burgheze.

Una din poeziile cu cel mai pro
nunțat caracter combativ este „Se
renada muncitorului", în care ră
bufnește ura împotriva burgheziei 
și, in care, sentimentul sfirșituiui 
unei lumi nedrepte se asociază cu 
sentimentul unui viitor fericit.

Sentimentul de izolare al poetu
lui exprimat în versurile sale se 
explică prin divorțul cu lumea ca
pitalistă.

O portiță de evadare, o încerca
re de-a uita caută să găsească îu 

dragoste. Și în poeziile sale 
de această natură e vizibilă o a- 
numită tendință de a îmbina iubi
rea cu moartea, ostiei că la UD 
moment dat începe să zărească 
moartea chiar sub fața iubitei. Șl 
femeia ocupă un loc în lirica sa, 
dar el distinge o categorie a fe
meilor simple, față de care are o 
atitudine de respect, și o categorie 
a duduilor împotriva cărora își în
dreaptă ironia.

Cu toate că Bacovia operează 
des cu simboluri, poezia sa nu e 
dificilă, ermetică ci ușor de pă
truns, căci simbolurile se pot des
cifra fără prea mare dificultate.

Se pot stabili puncte comune cu 
opere ale unor înaintași (T radem, 
Pincio, Bminescu ș. a.), dar nu-I 
putem considera un epigon pentru 
că a cultivat aceleași motive, de
oarece el le trece prin filtrul perso
nalității sale, pe ele fiind prezintă 
și pecetea timpului in care a scris.

Prof. Mircea MUNTEANU

Vale a viitorului
Cînd triste umilinți le-au chinuit, 
In noaptea neăgră de încătușare. 
Noi, pulbere de stele-am risipit 
Adusă, din «dineuri, Către Soare.

r
Cu gloanțe mișelești au încercat 
Muncitorescul gînd să ți-1 înfrîngă, 
Dar eroismul tău, neînduplecat, . 
Mai des a făcut rîndul să se strmgă.

Și sub aprinse flamuri am trecut. 
Partidului să-i ascultăm chemarea, 
Și din cărbunii tăi, am prefăcut 
Iu nesfîrșită zi, întunecarea.

Prin apa vremii scursă, din belșug 
Am înălțat orașe și uzine, 
Cîntînd năvalnic Jiu rile curg 
In drum, la vale povestind de tine.

Din Valea Plîngerii ai renăscut 
Ca legendara Phoenix, luminoasă — 

Și Valea Bucuriei te-am făcut, 
Să strălucești prin muncă, mai frumoasă.

Maria DINCA

„Escrocii 
la mănăstire"

Gmaecke cu substrat polițist, fil
mul englez „Escrocii la mănăstire" 
are ca eroi o bandă de spărgători 
deghizați în călugări.

Spargerea unui magazin de biju
terii și apoi atacarea unui vagon 
pcștal pune pe urmele bandei pe 
temerarul ofițer de poliție MungO.

Pentru a-și salva libertatea, spăr
gătorii se refugiază într-o mănăstire 
de călugări de pe o insulă. Stabiliți 
la mănăstire, îmbrăeați în straie mo
nahale, cei șase călugări ad-hoc îți 
împart atribuțiile gospodărești. La 
început nu prea sânt entuziasmați de 
noile lor îndeletniciri, dar cu timpul 
se obișnuiesc. Șederea lor în această 
ascunzătoare uu-i lipsită de clipe de 
mari emoții, cum au fost acelea cînd 
au sosit în vizită doi foștii călugări 
ai mănăstirii sau o grupă de turiști. 
Strădu&ndu-se să pară cit mai natu
rali, ei nu reușesc decît să se învă
luie într-o lumină stranie.

După un thnp își reincap acti
vitatea, fabricind bancnote false și 
dosind lucruri furate de o altă 
bandă pentru a le putea vin
de. Șeful bandei din mănăstire, 
Walt, ia legătura cu șeful bandei 
care le aduce lucruri, Ginzy, și se 
hotărăște să părăsească ascunză
toarea și să-și rate activitatea spar
gerilor. El se lovește inel de re
fuzul tuturor membrilor bandei, 
care, îndrăgind această nouă viață, 
nu vor »ă mai renunțe la ea. par 
cînd își dau seama că e nepractic 
să mai rămîaă aceto, ei se decid 
să plece.

Filmul va rula de joi la cinema
tograful „Republica" din Petroșani.

Rupeți firul nepăsării
In numărul 5 222 din 

5 august al ziarului 
nostru am publicat no
ta critică „Vremea li
curicilor". Era vorba 
despre introducerea ten
siunii de 220 V la clU‘ 
bul muncitoresc al Sin- 
aicatelor din Lupeni și 
indolența tovarășilor de 
la I.R.E.H., sectorul Lu- 
peni, de a branșa nbua 
instalație la rețeaua 
exterioară. Ne scrise
seră atunci despre a- 
cest lucru oameni din 
conducerea clubului, 
cerîndu-ne insistent să-i

înștiințăm șt prin inter
mediul ziarului pe cel 
de la I.R.E.H. despre 
cee„ ce mai au de fă
cut. Noi l-am înștiințat, 
dar n-au auzit. Și nu 
numai ei. N-au auzii 
sau n-au vrut să audă 
nici tovarășii de Ia Sfa
tul popular al orașului 
Lupeni și nici tovară
șii din Comitetul oră
șenesc de partid Lu
penl care au sediul la 
doi pași de club. Altfel, 
ar fi dat ei un semnai 
celor de la I. RJE.H.,

La cinematograful • „Cultural" din 
Lupenii va rula de marți filmul „Fan- 
totnas ', producție a studiourilor fran
ceze, avînd ca protagonist pe cu
noscutul actor Jean Marais.

Făntomas terorizează Parisul, Fran
ța întreagă prin crimele și sparge
rile lui de o îndrăzneală nemaipo
menită. Ziaristul Fandor e de părere 
că Fantomas nici nu există și că 
poliția însăși a inventat acest mit 
In loc să-i aresteze pe criminali. Dar 
tînăra fotografă Helen? îi dettfon- 
strează ziaristului că Fantomas chiar 
dacă n-ar exista ar trebui inventat. 
Această afirmație îi dă lui Fandor 
ideea de a scrie un articol senzațio
nal și astfel el publică un interviu pe 
care chiar Fantomas i l-ar fi acordat, 
însoțit de o fotografie făcută de He
lene pe clar de lună într-un cimitir. 
Tirajul ziarului In care e publicat 
articolul bate recordul. Fandor de
vine omul zilei, dar în cursul nopții 
următoare Fantomas îl răpește cu 
adevărat pe Fandor, II duce în stra
nia sa locuință subterană și-l obligă 
ca In timp de 48 de ore să infirme în 
public Interviul inventat.

Au loc apoi o serie de întîmplări 
neprevăzute. Printr-un procedau ca- 
re-1 permite să reconstitui» perfect 
pielea omenească pentru diverse 
măști, Fantomas va da viitoarele sale 
lovituri sub chipul lui Fandor $î ale 
comisarului Juve. Aceștia vor fi a- 
restați, dor un paznic ciudat cat»/ 
n-avee să fie decît Fantomas, îl scoa-, 
te dtn celulă șbi conduce spre o 
destinație necunoscută.

în timp ce în închisoare se dă 
alarma, Fantomas dispare cu subma
rinul pe carfe-1 chemase prin radio, 
scățrfnd din nou de urmăritorii săi.

NOTĂ

dacă singuri, din pro
pria lor conștiință nu 
s-au obosit să-și- facă 
datoria, să-și îndepli
nească o sarcină de 
serviciu.

Am. vrea să auzim că 
tovarășii de la sectorul 
I.R.E.H. Lupeni au rupt 
firul nepăsării și l-au 
înodat pe cel al insta
lației cu pricina de la 
clubul din localitate. 
Dacă ei nu vor «uzi 
nici de data aceasta 
semnalul nostru, să li-I 
transmită organele com
petente din eras.

Potrivit calendarului tea
tral petroșănean, stagiunea 
începe la 1 octombrie. Or, 
pentru acest lucru, ca orice 
gospodar chibzuit, conduce
rea Teatrului de stat „Valea 
Jiului" s-a pregătit cu mult 
timp Înainte-, și-a fixat reper
toriul și definitivat colectivul. 
Iată de ce, în dorința de a 
cunoaște cu un ceas mai de» 

z vreme, și prin noi și cititorii 
noștri, ce „surprize" ne pre
gătesc actorii teatrului în 
noua stagiune, care se va 
deschide'în aurind, ne-am în
dreptat pașii spre sediul tea- 
ttultri Sarcina ne-a lost ușu
rată de către tovarășul Stoi- 
can Petru, directorul teatru
lui, care, deși ocupat, ne-a 
purtat cu amabilitate prin la
boratorul creației teatrale pe- 
troșănene dindu-ne explica
țiile necesare privind conți
nutul de idei al pieselor, te
matica și criteriile care au 

I stai la baza alegerii lor.
Firește, prima incursiune 

pe cate am tăcut-o a fost în 
cea a noilor premiere. Și iată 
ce am aflat. Stagiunea se va 
deschide cu piesa lui Tudor 
Mușatescu „Visul unei nopți 
de iarnă". Urmează apoi în 
ordine : „Burlacii” de George 
Garabin, „Gîinele grădinaru
lui", de Lope de Vega, „Adio, 
nopților albe" de Vera Pa
nova, „Răzvan și Vidra" de 
B. P. Hașdeu, „Adunarea fe
meilor" de Aristofan, „ISlinit" 
de Tone Brulin șl „Britanni- 
cuS" de J. Racine. Acestora 
li se var adăuga reluările cu

„Atrixii" de V. Eftlmiu, 
„Simple coincidențe" de p. 
Ever ac, „Sflntw Mitică Blați- 
nu" de A. Baranga, „Sullete 
tari" de C. Petrescu. „Passa- 
caglia" de T. Popovlcl, „Ci
tadela Slârîmată" de H. Lovi- 
nescu, „Intrigă și iubire" de 
Ft. Schiller și „în casa asta 
a dormit un zeu" de Figuei
redo.’Și pentru a a mai corn- 
pleți, vom mai adăuga și ct- 
teva din preocupările stu
dioului experimental: recita

Avancronica stagiunii teatrale

UA REPERTORIU INEDIT
luri de poezii și lucrările „A- 
nonime" de Ai. Voitin, „Ro
manțioșii" de Ed. Rostand, 
„Ge înseamnă să fii onest" 
de Oscar Wilde etc.

Asupra reluărilor nu ne 
vom opri întruett ele sînt bi
ne cunoscute spectatorilor 
noștri constituind totodată, la 
timpul lor, șt obiectul unot 
cronici și însemnări. Ne vom 
opri, în schimb, asupra unor 
piese în premieră mai puțin 
cunoscute, încercind să creio
năm în clteva cuvinte, cu 
sprijinul primit din partea 
tov. Stolcan Petru, tematica 
aleasă și conținutul detdel

In principal, conținutul de 
idei al acestor piese abor

dează probleme și simțămin
te interesante ca o confirma- 
re a preocupărilor spectato
rului contemporan. Reperto
riul pledează pentru gene
roasa idee a apărării păcii, 
pentru angajarea directă a 
oamenilor în sprijinirea ei. 
Două din aceste piese, „Ha
nul de la răscruce". a cărei 
regie va fi semnată de Petre 
Sava Băleanu iar scenografia 
de Virgtl Miloia și „Aduna
rea femeilor" (regia, actoru- 

petroșănean Constantin Dlcu) 
sfat elocventa In acest sens, 
ultima, adaptare de Paul B. 
Marian, pornește tematic de 
ia consecințele războiului din
tre Atena și Sparta de la în
ceputul secolului IV I. e. n. 
pierdut de Atena. Acest răz
boi, care avea sd adînceascd 
criza economica și socială șl 
sd surpe treptat încrederea 
în vechiul sistem social, dă 
naștere unei reacții care se 
concretizează prin încercarea 
de a stăvili războiul șl de a 
reorganiza societatea pe ba
za unor principii noi, între 
care și acela al deplutei ega
lități de avere.

Problematica actuală se 

vădește și fa condamnarea 
vehementă a politicii rasiste 
așa cum se tace fa „Clinii" 
piesa unui dramaturg, cunos
cător al realităților, a unui 
militant pentru drepturile 
populației de culoare, pentru 
libertate și umanitate.

în repertoriu își găsește a 
puternică expresie simțămin- 
tul patriotismului, ai dragos
tei de libertate și protestul 
împotriva împilării fntr-una 
din dramele literaturii noas

tre clasice t „Răzvan și Vi
dra" (regia și scenografia Hu
ron Niculescu de la Teatrul 
Hațlonal din București).

fa varietatea temelor pro
puse se înscrie și problema 
atitudinii față de viață și 
țață de cel mai etern dintre 
simțămintele tinereții, dragos
tea. Reprezentarea fa pre
miera pe fard a piesei „But- 
iacii" (regia Marcel Soma 
scenografia Aurei Fiona i 
credem că va satisface aces
te necesități de educație afe 
tinerilor spectatori care pot 
discerne, din atitudinea e- 
roilor și țesătura intrigii pie
sei, poziții juste față de via
ța și comportarea în societate

Repertoriul își propune, prin 
tematica și eroii pieselor, 
ciocniri între caractere, unele 
viguros zugrăvite, tablouri 
istorice de un puternic rea
lism, observații lucide și sim
țăminte pline de patos, așa 
cum se vădesc și fa piesa 
iui Racine „Britannicus".

implicațiile educative ale 
unei piese ca aceea a Verei 
Panova „Adio, nopților albe" 
(regla M. Soma, scenografia 
Aurel Flbrea) sfat de mare 

actualitate. Drama tinereții 
înșelate în idealurile el, dra
ma lamelor precepte cărora 
ea poate cădea victimă își 
găsește largi ecouri fa rîndul 
tineretului șî avertismentul 
pe cate-1 dă poate fi deosebii 
de eficace impunfad o etică 
nouă, adevărată, luminoasa

In ceea ce privește drama
turgia Renașterii, prezența 
unei piese de Lope de Vega 
.Clinele grădinarului" (regia 
Constantin Deneschiotu, sce
nografia Elena Forțu) se în
scrie ca o opera în literatura 
clasica universală cate, are- 
dem, va a primită cu mun 
interes de publicul nostru.

La întocmirea acestui ’« 

pertoriu s-a pornit pe de o 
parte, in principal, de la ne
cesitatea ca ei sa prezinte 
pentru public un interes me
reu crescînd prin calitatea și 
ineditul său, un interes care 
Sd precumpănească în prefe
rințele publicului, pe baza se
sizării acestor preferințe, a 
analizei receptivității lui. 
Totodată, prin acest reperto
riu, teatrul și-a propus să 
popularizeze in rîndul spec
tatorilor opere ale dramatur
giei naționale și universale. 
Care prin valoarea lot litera 
tă, prin conținutul lor ideo
logic șl prin fiorul emoțional 
sfat capabile să influențeze 
at mai direct și puternic pu
blicul de diferite generații.

Pe de alta parte însă, tea
trul petroșănean a avut in 
vedere la întocmirea reper
toriului folosirea din plin a 
posibilităților sale materiale 
și mai ales a potențialului 
artistic.

Comparativ cu repertoriul 
stagiunilor trecute conside
răm că actualul repertoriu 
Constituie un salt calitativ, 
atît prin preocupările proble
matice. tematica de idei cit 
și prin rigurozitatea lui artis
tică pe cate sperăm sd nu o 
dezmintă.

Așteptăm eu nerăbdare vi
itoarele ptemiete. ea o con
firmare a creșterii potenția
lului artistic al tînărului și > 
talentatului nostru Colectiv J 
teatral.

\
C. COTOȘPAN
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Cînd producția e așezată pe

(Urmare din pag. l-a)

potrivit actualelor procedee de spă
lare a bobinelor. Măsurile luate au 
condus la mărirea capacității de spă
lare și, implicit, la îmbunătățirea 
calității produselor. Astfel, calitatea 
firelor produse s-a îmbunătățit cu 
3,1 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Planul M.T.O. al fabricii prevede 
de asemenea, numeroase alte măsuri 
care slnt menite să aducă îtubunfită- 

f țiri simțitoare in procesul produc 
tied. Pe baza unul studiu, în'.ocinit 

' cu sprijinul comisiei economice a 
comitetului sindicatului, s-a trecui

subsecția de sortare a firelor de mă
tase In subordinea controlului de 
calitate șl ta organizarea pe 3 schim
buri a lucrului în serviciul de trans
port al fabricii.

Sore deosebire de alți ard, fabrica 
dispune de un fond mai mare de 
investiții si de mică mecanizare pe 
care îl folosește în scopul moderni
zării secțiilor și îmbunătățirii condi 
tillor de muncă în vederea traduceri: 
In viață a sarcinilor de viitor. Așa, 
de exemplu, a început construcția 
unei stații de alimentare cu apă in
dustrială și a unei stații de epurare 
a apelor reziduale, confecționarea de 
cărucioare mari pentru transportul

O POVESTE TRISTĂ —
MOTIV 
REFLEC

Trenul alerga pe și
ne iar prin iată deiilau 
stîipii de telegraf, co
pacii, cantoanele. Că
lătoream. In comparti
ment cu mine mat era 
o femeie în haine cer
nite. Am încercat să 
leg o conversație.

- Dacă nu vă supă
ră tumul de țigară, aș 
vrea sd fumez.

— Nu mă supără/ și 
r eu iutnez, dat numai de 

cîteva luni.
— Văd că sînteti în 

doliu. A(! pierdut pe 
cineva ? Femeia a a- 
tuncat pe fereastră o 
privite absentă apoi In- 
tr-un tîrziu a răspuns;

— Da, mi-am pierdut 
unicul copil într-un ac
cident de mașină. Lu
cră ca inginer la com
binatul de la Galafi. 
Era simbătă seara ți 
se grăbea împreună cu 
alfi prieteni să vină 
să-și petreacă dumini
ca lingă noi. Au luat 
o furgonetă TV din sa

asupra excesului de vi
teză, dar fără folos. O 
depășire nereglemen- 
tară in curta, un ob
stacol neprevăzut in 
față, un viraj brusc 
spre dreapta și mașina 
s-a prăbușit în prăpas
tie. Asta a fost tot. Cu 
fiul meu n-am mai a- 
pucat să vorbesc.

A tăcut. Fața femeii 
exprima o durere greu 
de tradus In cuvinte. 
Apoi, într-un tîrziu, a 
continuat.

— In durerea noastră 
abia acum trăim și du
rerile altor oameni. Eu 
sini învățătoare. Aveam 
un băiefel de 7 ani, 
unicul tiu al unui 
maistru prieten cu bă
laiul meu. Numai o zi 
l-am avut elev, Gfnd 
se întorcea acasă după 
prima lui zi de școală, 
tot o mașină l-a proiec
tat cu capul In bordura

re șoferul se încăpăți- 
na să scoată și ceea ce 
mașina nu putea să

trotuarului. Noi, cei de 
la școală cm pus ba-,

dea. I-au atras atenția

chete de flori pe cor
pul neînsuflețit al mi
edului școlar, Era pa-

D E 
Ț1E
lid, gingaș șl imobil, 
cu minutele încrucișate, 
in costumul lui de șco
lar pe care nu-l pur
tase decit o zi. Nt-au 
obsedat mult timp ml-. 
nuțeie acelea ca de 
ceară. Pe cea dreaptă 
avea pete de cerneală...

Am relatat această 
poveste tristă dar ade
vărată fără vreo inten
ție moralizatoare. Am 
relatat-o ca să poată li 
citită de toți cei căro
ra li se încredințează 
conducerea unei ma
șini. De cite ori se ur
ca la volan să și-o a- 
mintească și sd gin- 
dească la faptul că ei 
au o mare responsabi
litate de ordin Social, 
etic, uman — respon
sabilitatea asupra vieții 
Semenilor lor pe lingă 
cate trec de multe ori 
cu viteză amețitoare, 
unii tncălcînd cu bună 
știința sau din incon
știența regulile circu
lației pe drumurile pui 
blice.

Dr. Leonida MORARU

baze trainice
bobinelor ia uscătorie, s-au p'OJurat 
utilaje mecanice pentru descărcarea 
de caiabuslibil, a fost dotat l.bora- 
torul cu , aparate speciale de înaltă 
precizie iar retortele de fabricare a 
sulfuri; de carbon cu aparate de 
măsură și control.

Deși la „Viscoza" s-au făcut pași 
însemnați în drecția organizării pro
ducției pe baze științifice, mai stnt 
încă probleme ale producției unde 
nu sînt pe deplin valorificate rezer
vele interne. Printre rezervele in
terne care așteaptă să fie valorificate 
amintim: aplicarea largă a inițiati
vei „Nici un fir rupt, nici un fus 
gol", apoi urgentarea lucrărilor pen
tru prelungirea uscătorulul de bo
bine, în vederea măririi capacității 
sale și participarea mai activă a spe
cialiștilor din secțiile productive ale 
fabricii la rezolvarea științifică a 
problemelor de producție.

Pentru colectivul fabricii aceste 
probleme vor trebui să constituie o 
preocupare de viitor în Vederea tra
ducerii cu succes în viață a sarcini
lor ce-i revin în cincinal.

Margareta MICA

SPORT

ORIZONT
TEHNICO-ȘTIIXȚIFIC

PRESA — mijloc dc internare 
$1 cdacafic

Campionatul republican de rugbi 
continuă azi cu desfășurarea eta
pei a două a returului. In Capitală, 
pe stadionul Republicii se va dis
puta un interesant cuplaj ce reu
nește formații fruntașe din țara 
noastră. De la ora 9,30, Grivița 
Roșie întîlnaște pe Progresul Bu
curești, după care se va desfășura 
partida dintre Dinamo București și 
Steaua.

★
Incepînd de luni, pe terenurile 

Progresul din Capitală se va des
fășura un concurs internațional de 
tenis cu participarea unor sportivi 
din 12 țări; Anglia, Australia, Aus
tria, Bulgaria, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Franța, Italia, Iugoslavia, 
Polonia, U.R.S.S. și România.

Țara ■ noastră, va fi reprezentată 
la acest turneu de un lot numeros 
de jucători, din care nu vor lipsi- 
campionul țarii Ibn Tiriac, Iile Năs- 
tase, Petre Mărmuteanu, ludîth Dl- 
bar și alții.

(Agerpres)

Teoria relativității 
va fi verificată 
în spațiul cosmic

La Conferința Internațională 
In domeniul temperaturilor 
joase care se desfășoară la 
Moscova, un viu interes a sus
citat referatul profesorului 
William Fairbanks din S.U.A.. 
in care autorul propune veri
ficarea teoriei relativității a 
lui Einstein In spațiul cosmic, 
cu ajutorul unul satelit artifi
cial al Fămlntului.

La bordul satelitului ar urma 
să fie instalată o busolă cos
mică — un hidroscop - cu i 
jutorul căreia satelitul va pu
tea să-ți mențină, in orice con
diții, o orientare permanenta 
în spațiu. Hidroscopul va U 
înconjurat de un ecran mag
netic extrem de puternic. Cu 
mijloacele tehnicii moderne ale 
temperaturilor joase poate fi 
creat un ecran magnetic atît 
de puternic incit nu va per
mite ca vreo influență a cîm- 
purilor magnetice Să ajungă 
pini la busola cosmică.

Hidroscopul trebuie să fie 
orientat cu cea mai mare pre
cizie către o anumită stea În
depărtată. Un sistem telesco
pic special va efectua necon
tenit observații șl va transmi
te pe Pămînt date cu privire 
la cea mai mică modificare a 
orientării hidroscopuiui. Teoria 
relativității arată că proprie
tățile fizice ale corpurilor, in 
special masa și dimensiunile, 
trebuie să se schimbe In func
ție de vitezele cosmice. Aceas
tă teorie poate fi însă verifi
cată numai cu ajutorai unui 
corp care zboară In Cosmos, 
cu condiția ca acest corp să 
fie ocrotit do orice influențe 
exterioare. Cercetătorii ameri
cani încearcă să realizeze toc
mai acest lucru.

După cum s-a comunicat la 
conferința de le Moscova, hi
droscopul pentru satelitul Pt- 
înlntulul a fost construit la U- 
niversitatea din Stanford.

In «re de succes, aceasta-VU 
fi prima verificare a teoriei 
relativității, emisă de Albert 
Einstein acum 51 de ani.

Programul noii 
expediții submarine 
Jacques-Yves 
Cousteau

Cunoscutul oceanograf fran
cez Jacques-Yves Cousteau aa- 
nunțat la New York că în colabo
rare cu Societatea de televi
ziune „American Broadcasting 
Company", va începe o nou* 
serie de explorări submarine 
cu o durată de cinci ani, in 
cursul căreia va realiza 12 fil
me în culori, fiecare dintre ele 
purtînd titlul general „Lumea 
submarină a lui Jacques-Yves 
Cousteau". Explorările vor în
cepe în ianuarie 1967 și vor fi 
întreprinse în Marea Roșie, O- 
ceanul Indian, Oceanul Atlan
tic șl Marea Antilelor. Cousteau 
va folosi pentru prima oară 
dduă noi submersibile cu reac
ție, avlnd un singur loc, care 
vor permite să se atingă o a- 
dînclme de 600 m. Submersi
bilele vor fi echipate cu brațe 
hidraulice, reflectoare extrem 
de puternice și camere speciale 
de luat vederi sub apă.

Expediția comandantului Cou
steau va dispune, de asemenea, 
de un submarin „Deepstar" tu 
trai locuri, care va putea atin
ge o adîncime de 1 200 m, de 
un submersibil cu două locuri 
foarte rapid, de diverse „scu
tere" submarine ți de alt echt- 
pament. Scufundătorii fran
cezi vor avea drept mi
siune să obțină cit mai 
multe date asupra rechinilor, 
să studieze mijloacele de a sa 
proteja Împotriva acestor „min- 
cători da oameni", să repereze 
comori scufundate ți să caute 
epava pachebotului britanic 
„Lusitania", care a fost torpi
lat in Atlantic de un submarin 
german ia începutul primului' 
război mondial.

(Urmare din pag. l-a) 
j

șani privind munca politica de masă 
' și am reținut că asigurarea pătrun- < 

derll corespunzătoare a presei este 
o sarcină importantă a organelor și 
organizațiilor de partid, oare con
duc această activitate. Bete fi
resc să fie așa, întrucît presa con
stituie unul dintre mijloacele cele 
mai importante de popularizare în 
mase a politicii partidului, de răs- 
pîndire a experienței obținute, sti
mularea morală a celor care muncesc 
bine, de dezvăluire a lipsurilor care 
trebuie înlăturate. Nu înțeleg, totuși, 
de ce în unele întreprinderi și insti
tuții ca, de pildă, la minele Lupeni, 
Uricani, Dîlja, Vulcan șl Aninoasa, 
I. F. Petroșani, Teatrul de stat, Insti
tutul de mine și altele, organizațiile 
de partid nu au tras concluzii din 
crltleile care 11 s-au adus privind 
preocuparea insuficientă pentru pă
trunderea presei.

Pentru a veni în sprijinul citito
rilor, Secția de difuzare a presei Pe

troșani a luat o serie de mă
suri de extindere a rețelei vânzării 
cu bucata, unde funcționează un nu
măr de ÎS chioșcuri O.C.L. și 10 uni
tăți proprii. Aceste unități funcțio
nează cu orar pe două schimburi și 
de la eie se pot procura publicații 
cotidiene, tehnice șl de specialitate 
cK șl socâal-poMtice. Recent s-au dat 
în folosință un nou tip de chioșcuri 
pentru desfacerea presei, care co
respund din toate punctele de ve
dere cerințelor. De asemenea, la 
Uricani socotim necesar să mergem 
in intimpinarea cererilor locatarilor 
din orașul nou și să organizăm Vîn- 
zarea presei In' localul oficiului 
P.T.T.R. unde este spațiu-

Este timpul ca secția noastră, a- 
paratul poștal șl In Special diriglnții 
de oficii să la măsuri eficiente pen
tru redresarea situației pe linia difu
zării presei, atît în ceea ce privește 
pătrunderea publicațiilor în mod co
respunzător cît și difuzarea lor la 
timp.

U.R.U.M.P. Maistrul turnător Tifa Alexandru și șeful de brlgadd Curcă Dumitru controlează ela
borarea unei noi șarje de otel. Colectivul de la aceste cuploare electrice de topit oțel reușește să-și depă
șească sarcinile lunare cu 40—30 la sută.

PROGRAM DE RADIO
5 septembrie

PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastica de învio
rare; 5,25 Program muzical de di
mineață; 5,30 Actualitatea agrară' 
5,40 Program muzieai de dimineață- 
6,00 Sport. Buletin meteo-rutier, 
6,j5 Program muzical de dimineață: 
7,00 RADIOJURNAL. Buletin meteo- 
rutiet; 7,30 Note pe chitară; 7,45 Sa
lut voios de pionier; 8,00 SUMARUL 
ZIARULUI „SCÎNTEIA-I 8,06 Popas 
folcloric muzical; 8,30 La microfon 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului : Cura de fructe toamna; 9,35 
Jocuri populare, 10,00 BULETIN DI: 
ȘTIRI; 10,15 Melodii populare inter
pretate la diferite instrumente,- 10,30 
ROZA VlNTURItOR,- 11,20 Afiș ra

diofonic. Emisiunile culturale ale 
aăptămînii; 11,30 Miniaturi pe por
tativ; 11,45 Muzică populară; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic,- 12,10 Din creația compozitoru
lui Gherase Dendrino; 12,30 Coruri 
bărbătești,- 13,17 Formațiile de mu
zică ușoară Cornel Popescu și Horst 
Wende,- 13,30 Cîntece și jocuri popu
lare cerute de ascultători; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru- 
IIOT) 14,08 Muzică de estradă,- 14,40 
Muzică din opereta „N-a fost nunta 
mai frumoasă" de Nicolae Kircu- 
lescu; 15,00 Emisiune de folclor; 15,20 
Anunțuri, reclame; 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL, Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,15 Program 
de tangouri; 16,30 LECTURĂ IN FOI

LETON PENTRU TINERII ASCULTĂ
TORI ,- „M-am făcut băiat mare" de 
Nlcuță Tănase. Citește autorii!; 17,15 
ODĂ VITEJILOR „Comorile lui 
Dromichaites", Evocare istorică, 
17,50 Trei melodii de Noru Deme- 
triad,- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Cîntă 
Serge GainsbOurg,- 18,40 RITMURILE 
CINCINALULUI; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia Zilei.: „Cînta un matelot" de 
Vasile Veselovski, versuri de Ion 
Minulescu. Solistă Doina Badea; 
18,35 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGaZETA DE SEARĂ; 20,20 
Sport. Post-scriptum; 20,30 Concert 
de melodii românești; 21,05 Unda 
veselă; 21,35 Pentru prietenii magne
tofonului,' 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Jazz, de ieri și de azi —, jazzul In 
Franța,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
8,30 Ora exactă. Cum va fi vre

mea; 8,32 Pentru noi, femeile 1; 9,15 
Emisiune pentru copii și tineretul 
școlar; 10,30 Emisiunea pentru sate; 
12,00 închiderea emisiunii de dimi
neață; 16,00 Magazin duminical; 
17,00 Campionatul european de 
atletism — Budapesta; 19,00 Tele
jurnalul de seară; 19,10 „Tv-111" 
— emisiune alcătuită la cererea 
telespectatorilor; 19,30 Fotbal: 
Steaua — Dinamo București. In 
pauză i Tclesport; 21,15 Memoria 
caselor — George Coșbuc (cu prî 
lejul împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea poetului) — film realizat 
de Studioul da Televiziune; 21,35 
Mari ansambluri: „Brlulețul' din 
Constanța; 22,08 Filmul: „Hoțul din

Bagdad" — producție a studiouri
lor engleze,- 23,25 Telejurnalul de 
noapte; 23,30 închiderea emisiunii.

EINEMirOGttAFE
5 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ce
le două orfeline; Republica: Dra
gostea este interzisă,- PETR1LA : Că
lătorie în jurul pămîntului; LONEA 

Minerul: Fața pierdută; UVg- 
ZENI: Duminică la ora 6; ANINOA
SA : Răscoala,- VULCAN ; Barcagiul; 
CRIVIDIA: Trei plus două, PARO- 
ȘENI: Ultima vacanță; LUPENI — 
Cultural:, Fiii marii ursoaicei Mun
citoresc: Dincolo de barieră; BĂR 
SĂTENI: Parisul vesel; URICANI 
Camera în formă de L
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lauiălatii au reiăcut prețioasele 
vestigii ale civilizației antice. In 
imediata apropiere a templului Apo- 
loti, inaiții oaspeți au admirat lă- 
cașul celui mai vechi cult delphic 
al cărui oracol eta consultat de 
numeroșii pelerini veniți aici din 
toate colțurile Eladei.

Pe treptele teatrului antic aflat 
afai — a cărui vechime se apropie

COMUNICAT
cu privire la vizita in Grecia a delegației 

guvernamentale Române condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 

ION GHEORGHE MAURER
O. delegație guvernamentală ro

mână, condusă de președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Excelența Sa dom
nul Ion Gheorghe Maurer a făcut 
la invitația guvernului Regatului 
Greciei, o vizită oficială în Grecia 
Intre 31 august și 3 septembrie 1966.

Din delegație au făcut parte Exce
lențele lor domnii Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Bălănescu, ambasadorul Ro
mâniei în Grecia, și Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

In timpul șederii în Grecia, emi- 
nenții oaspeți români au fost primiți 
la Corfu de Majestatea Sa regele 
elenilor, care a avut plăcerea de a-i 
feține la dejun.

La încheierea vizitei oficiale, de
legația guvernamentală română a ple
cat din Atena spre Dalphi, Naîplion. 
Hydra șl regiunile învecinate, pentru 
a Vizita monumente istorice, mărtu
rii ale străvechii culturi și civilizații 
elene.

Delegația guvernamentală română 
a fost primită în Grecia cu ospita
litate și căldură în spiritul sentimen
telor de stimă și prietenie care exis
tă între popoarele român și grec. 
Oaspeții români și-au exprimat mul
țumirea lor Majestății Sale regelui, 
guvernului și poporului grec pentru 
ospitalitatea caldă de care s-au bu
curat.

La convorbirile oficiale care au 
avut loc cu această ocazie au parti
cipat din partea română Excelențele 
lor domnii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. Mircea Bălănescu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Atena. Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, domnii 
Vasile Șandru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, Constantin Fli- 
tan, director în Ministerul Afacerilor 
Externe, Nicolae Cristescu, director 
în Ministerul Finanțelor, Grigore Lo- 
gofătu, șeful Agenției economice ro
mâne la Atena.

Din partea greacă au participat : 
Excelențele lor domnii Stephanos 
Stephanopoulos, președintele Consi
liului de Miniștri, Ioannis Toumbas, 
ministrul afacerilor externe, T. Ren- 
tis, subsecretar de stat la afacerile 
externe, P. Economu Gouras, am
basador. fost ministru al afacerilor 
externe. A. Argvropoulo, ambasado
rul Greciei la București, G. Benșis. 
director general în Ministerul Afa
cerilor Externe, domnii A. Vlahos, 
S. Tetenes și J. Cambiotis, miniștri 
plenipotențiari, directori în Ministe- 
rul Afacerilor Externe și E. Kerk’- 
nos-, prim-secretar de mnbasadă.

In cursul convorbirilor oficiale 

de 2 000 de ani — oaspeții iac un 
ultim popas. Pe scena acestui tea
tru, reiăcut acum un deceniu, an
sambluri teatrale prezintă tragedii 
ale autorilor antici. Se vizitează 
apoi muzeul din Delphi. In iața 
splendidelor sculpturi din marmură 
albă, care odinioară împodobeau 
irontoanele templelor, oaspeții po
posesc îndelung admirînd înalta 
artă a maeștrilor antici. Statui, 
statuete, corpul masiv de marmură 

care s-ău desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, sinceritate și înțele
gere reciprocă, ău fost examinate re
lațiile între cele două state și S-a 
procedat Ia un schimb de vederi 
asupra problemelor actuale ale situa
ției internaționale.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție evoluția iavorabilă a re
lațiilor româno-elene, bazate per res
pectul independenței, suveranității 
naționale, egalității în drepturi, a- 
vantăjului tediproc și al neameste
cului în afacerile interne ale altora.

Cele două părți au subliniat utili
tatea contactelor directe dintre oa
menii de stat români și greci pentru, 
mai buna cunoaștere reciprocă și 
pentru dezvoltarea încrederii mu
tuale, precum și pentru strîngerea 
prieteniei dintre cele două națiuni 
vecine în interesul păcii șl colabo
rării internaționale.

Cu ocazia vizitei în Grecia a dele
gației guvernamentale române, cele 
două guverne au căzut de acord asu- 
pra reglementării problemelor în sus
pensie între cele două țări, și în 
acest scop, precum și în scopul dez
voltării continue a relațiilor în toate 
domeniile între Republica Socialistă 
România și Regatul Greciei au sem
nat următoarele acorduri:

1. Acord pe termen lung privind 
schimburile comerciale. 2. Acord de 
plăți. 3 Acord de colaborare e- 
conomică industrială și teh
nică. 4. Acord privind reglementa
rea problemelor financiare în sus
pensie. 5. Acord de navigație. 6 
Program de schimburi culturale si 
științifice. 7. Acord relativ la înlo
cuirea anexei acordului din mai 
1960 privind transporturile aeriene 
comerciale regulate. 8. Convenție 
pentru protecția plantelor (fitosani- 
tară). 9. Acord de telecomunicații.

Cele două guverne sînt convinse 
că semnarea acestor acorduri va 
inaugura o eră nouă în relațiile tradi
ționale dintre cele două țări. Ele au 
căzut de acord să stimuleze inten
sificarea colaborării lor în toate do
meniile. In acest scop, cele două 
părți vor sprijini schimburile de vi
zite și contactele între reprezentanții 
lor competenți pentru investigarea 
posibilităților existente. Cele două 
guverne sînt de acord să încurajeze 
colaborarea în domeniul turismului, 
mijloc important de apropiere și de 
cunoaștere reciprocă între popoare.

Făcînd un schimb de vederi asu
pra situației internaționale, cele 
două părți și-au afirmat dorința lor 
de a acționa pentru realizarea unui 
climat de destindere șf de înțelegete 
internațională, pentru asigurarea pă
cii și a securității în lume.

Cele două . guverne consideră că 
pentru a se obține progrese în aceas
tă direcție trebuie ca fiecare țară 

al Sfinxului ailat în prima sală, 
obiectele din aur și argint, pietre
le itinerare a căror vechime se 
pierde! 'în negura anilor, formează, 
un tezaur artistic de neprețuit, ca
re permite vizitatorilor să reconsti
tuie ceea >e a fost odinioară civi
lizația ' delphică.

Din Delphi, delegația guverna
mentală română a plecat spre 
Ițea, iar, de aici și-a continuat că
lătoria cu vaporul, spre Epidaur.

să-și aducă propria sa contribuție la 
stabilirea și dezvoltarea unor relații 
de colaborare între state.

Atașate în mod ferm la principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite, 
cele două părți se felicită pentru 
rezoluția adoptată in unanimitate la 
cea de-a XX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. privind acțiunile 
Re plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene aparținînd 
unor sisteme sociale diferite.

Aspirînd ia o pace durabilă in 
această regiune, ca și.în liimea în
treagă, Republica Socialistă România 
și Regatul Greciei și-âu- reafirmat ho- 
tărîrea de a continua eforturile pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare intre țările din Balcani, fiind 
convinse că aceasta constituie o 
contribuție pozitivă la cauza păcii și 
demonstrează, rezultate fericite ale 
bunăvoinței și respectului reciproc.

Cele două părți consideră că sis
temele lor sociale diferite și aparte
nența lor la tratate politice și militare 
diferite nu constituie un obstacol 
în dezvoltarea relațiilor de colabo
rare prietenească și fructuoasă între 
cele două țări.

Cele două părți au notat cu mare 
satisfacție deplina coincidență a ve
derilor lor asupra necesității ca 
Otice diferende între state să fie re
zolvate prin, mijloace pașnice, pe ca
lea negocierilor. Ele se declară îu 
mod solemn pentru principiile egali
tății în drepturi, al suveranității și al 
integrității teritoriale, al independen
ței naționale, precum și pentru stric
ta respectate a principiului neames
tecului iii afacerile altora, bucurîn- 
du-se de faptul că toate aceste prin
cipii constituie principii profunde 
atît ale ulieia cît și ale celeilalte 
părți,

Cele două părți și-au reafirmat fi
delitatea lor față de dreptul inaliena
bil al popoarelor de a hotărî liber de 
soarta Iot fără nici un amestec 
străin..

Vizita în Grecia a delegației gu
vernamentale române, condusă de 
Excelența Sa domnul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mâna, a adus o contribuție impor
tantă la mai buna cunoaștere reci
procă și la strîngerea relațiilor tra
diționale de prietenie dintre Româ
nia și Grecia.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii ' Socialiste România 
a invitat pe Excelența Sa primul mi
nistru al Greciei, S. Stephanopoulos 
și pe Excelența Sa ministrul aface
rilor externe, domnul I. Toumbas, să 
viziteze România la o dată reciproc 
convenabilă. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

SOFIA 3 (Agerpres). — Gu pri
lejul celei de-a 22-a aniversări a 
revoluției socialiste din Bulgaria, 
care se sărbătorește la 9 septem
brie, la Solia a fost dat publici
tății Salutul adresat poporului bul
gar de C.C. al P.C. Bulgar. In sa
lut se subliniază că în prezent 
Bulgaria dispune de o industrie pu
ternică și de o agricultură moder
nă, înfloresc cultura și arta so
cialistă, se îmbunătățesc neconte
nit condițiile materiale și cultu
rale ale vieții poporului bulgar. 
Toate acestea sînt, în primul rînd, 
rodul muncii neobosite a poporului 
bulgar, unit sub steagul Frontului 
patriei, a cărui forță conducătoare 
este P. C. Bulgar.

SITUAȚIA DIN VIETNAM
E- Alte avioane doborîte 9 Noi atrocități

HANOI 3 (Aperpres). — Unități 
iale Armatei Populare Vietnameze și 

■populația din provincia Quang Binh 
eu doborît la 2 septembrie două 
avioane cu reacție americane care 
au violat spațiul aerian ai R. D. 
Vietnam. Unul din piloți a fost cap
turat. .

Pînă în prezent, deasupra Vietna
mului de nord au fost doborîte în 
total 1 383 de avioane americane.

★
HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 

sud-vietnameză de presă Eliberarea 
a dat publicității o declarație de 
protest împotriva hotărîrii guvernan
ților sud-coreeni de a trimite o nouă 
divizie pe fronturile sud-vietnameze. 
Asemenea acte, se subliniază în de
clarație, dezvăluie adevăratul scop 
urmărit de Statele; Unite și aliații 
lor, atunci cînd desfășoară o cam
panie în jurul așa-zîsei dorințe- de 
pace în Vietnam. Declarația reamin

Franța nu va mai contribui 
ia bugetul militar al N.A.T.O.

PARIS 3 (Agerpres). — Agenția 
France Presse, citind surse bine in 
formate, relatează că guvernul fran
cez a hotărît să nu mai contribuie, 
începînd de la 1 ianuarie 1967, la 
cheltuielile de infrastructură și la 
bugetul militar al N.A.T.O. Această 
hotărîre va fi adusă la cunoștința 
aliaților Franței din N.A.T.O. cu 
prilejul ședinței Consiliului repre
zentanților permanenți ai N.A.T.O. 
de la 7 septembrie.

Potrivit acelorași surse, guvernul 
francez va continua totuși să parti
cipe Ia cheltuielile bugetare care ar 
rezulta de pe urma acordurilor de

Pe scurt
NEW YORK. In legătură cu 

hotărîrea secretarului general 
al Organizației Națiunilor U- 
nite, U Thant, de a nu mai ac
cepta reînnoirea mandatului 
său, agențiile de presă rela
tează că săptămîna viitoare 
Consiliul de Securitate se va 
întruni pentru a examina si
tuația creată.

KHARTUM. Adunarea con
stituantă sudaneză a adoptat 
vineri o lege privind menți
nerea boicotului economic îm
potriva Rhodesiei și interzice
rea legăturilor aeriene și na
vale cu aceasta. Sînt prevăzute 
pedepse pînă la 10 ani închi
soare pentru încălcarea legii.

VARȘOVIA. După cum infor
mează agenția P.A.P., posturile 
de televiziune din R. P. Polo
nă vor transmite. începînd cu 
luna septembrie, cursuri de 
matematică, fizică, geometrie 
descriptivă și alte obiecte de 
studiu pentru studenții facul
tăților tehnice.

Factor activ al vieții internațio
nale, Bulgaria luptă împotriva im
perialismului și pe măsura posibi
lităților sale sprijină popoarele 
care luptă pentru eliberarea na
țională și socială. Poporul bulgar 
condamnă amestecul imperialismu
lui american în viața altor țări și .i. 
agresiunea S.U.A. în Vietnam, care 
stîrnesc indignarea plină de mî-nie 
a poporului bulgar. Bulgaria spri
jină lupta eroică și dreaptă a' po
porului vietnamez.

In încheiere, Salutul C.C. al P.G. 
Bulgar cheamă pe oamenii muncii 
diin Bulgaria să muncească neobo
sit pentru construirea societății 
socialiste și comuniste.

tește că, de la sosirea în Vietnamul 
de sud a trupelor sud-coreene, care 
acționează la ordinele americanilor, 
ele au comis numeroase crime îm
potriva poporului sud-vietnamez, 
aplicînd lozinca americană „ucideți, 
ardeți, distrugeți totul". Declarația 
cere încetarea trimiterii de merce
nari sud-coreeni în Vietnamul de 
sud și retragerea tuturor trupelor, 
armelor și materialului de război 
străin de pe teritoriul acestei țări.

♦
SAIGON 3 (Agerpres). — Atacate 

continuu de către unități ale forțe
lor patriotice, trupele americane ri
postează distrugînd sate întregi, :sub 
pretextul că localnicii ar oferi adă
post, partizanilor. O asemenea ope
rație de curățire, relatează agenția 
V.N.A., a fost inițiată împotriva sa
tului Phi Phu, a cărui populație a 
fost- în întregime masacrată, iar toa
te casele incendiate.

cooperare, în cazul cînd ele vdr fi 
semnate între Franța și N.A.T.O. A- 
ceastă măsură, se subliniază la Pa
ris, este consecința logică a retra
gerii Franței din organismele inte
grate ale blocului Atlanticului , -ăr 
Nord. Agenția France Presse men
ționează că hotărîrea guvernului 
francez va crea o breșă în bugetul 
comun al N.A.T.O. începînd din 1952, 
scrie agenția, N.A.T.O. a cheltuit 3 
miliarde și jumătate de dolari pen
tru infrastructura acestui bloc mi
litar. In ce privește contribuția Fran
ței, ea a reprezentat 12 la sută din 
aceste cheltuieli.

OTTAWA. In ciuda legii a- 
doptate de Camera Comunelor 
a Canadei prin care greva în
cepută în urmă cu o săptămî- 
nă de cei 118 000 de feroviari 
a fost declarată ilegală, gre
viștii din Windsor, Ontario, 
Calgary și ALberta continuă «S 
nu se prezinte la lucru.

SANAA. Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Ara
be Yemen a dat publicității p 
declarație de protest față de 
provocările trupelor colonia
liste britanice din Arabia de 
sud la frontiera cu Yemenul. 
La 26 august, artileria grea 
britanică a ținut timp de șase 
ore sub foc așezarea yemenitâ 
Kataba.

BAKU. Colhoznicul Panahali 
Veliev, din colhozul „Fizuii" 
din Azerbaidjan a împlinit re
cent vârsta de 131 de ani și 
116 ani de cînd se ocupă cu 
stupăritul. Veliev a fost căsă
torit de 4 ori, iar familia lui 
numără 70 de copii, nepoți, 
strănepoți și străștrănepeți.
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