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Proletari din toate țările, uniți-văl

agul roșu
rg»n al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

TRENUL CU
SUCCESULUI

f La acea oră matinală, pă
trunzi cu emoție in hala pu
țului auxiliar de la E. M. Uri- 
cani. Aici te inttmpină zgomo
tul metalic al vagonetelor 
scoase ori introduse in coli
vie. Țiriitul semnalelor iți a- 
trage vrind-nevrînd atenția. 
In ceasurile timpurii ale dimi
neții, zeci de licurici minerești 
străbat lungimea halei. Zgo- 

.matele continuă. Totul pare a 
ii o partituri^ desprinsă dințr-o 
simfonie. „Muzicienii" pare-se 

-a ii semnaliștii. Sub cupola 
acestei „muzici" se ascund oa
meni in salopete, cei care di
rijează freamătul melodiei.

Colivia se oprește brusc la 
' rampa puțului. Semnalislul 
Frunză Vasile, decanul de vîrs- 
tă al echipei, tace semn unui 

.grup : de mineri aprobindu-Ie 
■. urcarea. O „ascensiune" în a-

Ieri ,1a ora 12 și 20 
de minute un șuier 
prelung anunța pleca
rea din incinta minei 
lonea cu 
preparația Petrila 
nei garnituri de 
cu cărbune scos 
puțul cu schip.

Martori al evenimen 
tulul au fost tovarășii: 
Cenușe Constantin și 
Bîrsan Traian, adjuncți 
ai ministrului minelor. 
Eăzărescu loan, direc
tor general al C.C.V.J., 
Chira Aurel, șeful ser
viciului de investiții 
din Direcția generală a 
cărbunelui, Popovici Ni- 
colae, secretarul comi
tetului de partid pe 
exploatare, Feier Gheor
ghe, șeful exploatării.

destinația 
a u- 
tren 
prin

★
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Dîn carnetul 
corespondentului

dine, apoi alta. Un alt zăngă
nit și eolivia se oprește din 
nou in rampa puțului. Urcă al
ții.. Tinărul semnalist Ursescu 
Constantin apasă pe un bufon 
anunțînd „gata" pe mecanicul 
mașfoii de extract re.

■ 1 Sima Ioan, mecanicul mași- 
' pii de extracție este, cum spu
ne proverbul, „cu ochii în pa
tru". 11 privesc. Mișcările-i sint 
calculate. Totul se iace aici cu 
exactitate de medic.
:■ Sevin în rampa puțului, în 

r mijlocul semnaliștilor. Ii urmă-
■ resc din nou pe Ursescu, Frun- 
\.ză, Rutoiu, Deseanu, Șerbăni- 
,'că. Aceleași mișcări agere și
sigure. Mă gindesc Ia contri
buția acestor oameni la bunul

■ mers , al- producției. Sint alături 
întotdeauna de mineri. Se gră
besc să-i „coboare" și să-i „ri
dice" la timp. Se grăbesc să 
aducă la lumină rodul muncii 
din abataje, .piatra rezultată 
de la înaintările subpămîntene.

★
Orele dimineții s-au scurs 

repede. Incet-încet răsare soa
rele. Acum s-a ridicat cu o 

-palmă iață de creasta munte- 
: lui. Iși mîngiie iuriș razele pe 

tețele oamenilor. A început să
■ nu- mai dogorească atît de pu

ternic. Se apropie toamna...

Așadar, în cadru săr
bătoresc, oficial, un 
tren cu cărbune a luat 
drumul preparației. Cîte 
astfel de trenuri n-au 
plecat de la Lonea ? 
Dar acesta ducea cu 
încununarea izbînzii 
mai multe 
muncitori, 
tehnicieni.
preparație
de cărbune smuls 
adîncuri de minerii Iui

el
a 

de
Și

colective 
ingineri 
Ducea spre 
80 de tone 

din

Combustibil 
pentru iarnă
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loan și Tecar 
scos la zi

neanu Manole; a 
nerilor lăsat 
Rebedea Miron și 
lea Constantin

Duminică

Termocentrala Paroșeni: ZIG-ZAG- 
uri spre înălțimi.
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Solovan 
Edmund, 
prin moderna instalație 
cu schip — prima de 
acest fel în Vale și în 
țară. Părea că în șuie
rul prelung pe care 
mecanicul Preda loan i 
l-a smuls sirenei de la 
locomotiva electrică s-a 
adunat bucuria și en
tuziasmul constructori
lor și montorilor de Ia 
T.C.M.M., a minerilor 
din brigăzile conduse 
de Cosma Alexandru, 
Crîsnic Liviu, Sichi- 
tiu Gheorghe, a monto
rilor lui Wiesehmaier 
Ervin, Gubas Iullu, Ște- 
fănescu Alexandru; a 
electricienilor lui Cri-

îngi- 
loan, 
Cov- 

Și a 
multor altora greu de
enumerat aici, oameni 
care au avut o contri
buție substanțială în 
realizarea acestui obiec
tiv de înaltă tehnici
tate.

Steagurile tricolore și 
roșii cu care a fost 
împodobită locomotiva 
filfiie în vînt. Mecani
cul mai „emite" încă 
un șuier prelung și a- 
poi trenul dispare după 
o Curbă. Solemnitatea 
momentului, însă, a râj 
mas puternic întipărită 
în suflete.

• CULTURĂ-ARTÂ
(pag. 2-a)

• Ședința Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare 
economică româno-polonă

0 In Uniunea Sovietică vor fi e- 
fectuate noi lansări de rachete 
purtătoare

(pag. 4-a)

Se apropie anotimpul rece. Colec
tivul depozitelor de combustibil din 
Valea Jiului s-a pregătit din timp 
pentru această perioadă. Printr-o 
conlucrare bună cu sectoarele fo
restiere și unitățile de transport auto 
s-a reușit ca la depozitul de com
bustibil din Petroșani să se stoche
ze 170 vagoane lemn de foc, la Lu- 
peni 80 vagoane, iar la Vulcan a- 
proape .30 vagoane. Aceste cantități 
de lemne sânt pregătite penta ne
cesitățile populației — știut fiind că 
peste 95 la sută din colectivități (în
treprinderi, instituții, școli) și-au fă
cut deja aprovizionarea cu combus
tibil! Prin gija „Combustibilului" au 
fost transportate cca. 8 vagoane lem
ne pentru a fi distribuite populației 
din Aninoasa unde nu este depozit 
de lemne. Asemenea depozite vo
lante de combustibil vor fi create — 
după necesitățile populației — și în 
alte localități ale Văii Jiului ca; Pe- 
trila. Ion ea etc.

de legume
din Valea 

au desfăcut 
populație 

tone cartofi,

Valeriu COANDRÂȘ

Magazinul de mobilă din Petroșani prezintă în vitrinele 
Moașe garnituri de mobile moderne.

,sA ruginit frunza din vii"... și 
toamna bogată în rod îșî înșiră pro
dusele înir-o largă varietate pe tej
ghelele magazinelor legumicole-, în 
standurile piețelor.

Incepînd de la dolofanii cartofi și 
înfoiata varză pînă la rubiniul bob 
de strugure și rumenul ionathah — 
ogoarele și livezile își oferă cu dăr
nicie roadele. In numai două luni și 
jumătate, spre exemplu, (1 iulie — 15 
septembrie) maga
zinele 
fructe 
Jiului 
către 
1 150
900 tone roșii, 500 _ 
tprie varză, 650 
tone legume-rădăcinoase, 350 tone 
ceapă, 380 tone pepeni verzi, 200 to
ne diverse fructe etc.

E toamnă iar... Volumul mere d<; 
produse legumicole desfăcute pînă 
.acum .în piețe și magazine, chioșcuri 
și tonele, constituie însă doar’ un..i 
aconto la belșugul toamnei acesteia 
care sporește pe măsură ce - fileln 
calendarului se „scutură" și ele . 
de acum încolo începe doar șezo 
nul aprovizionărilor masive. Pentr i 
această perioadă, Oficiul orășenesc 
de valorificare a legumelor și fruc
telor a luat multe măsuri. Printre 
acestea se numără încheierea con
tractelor necesare pentru aprovi 
zionarea Văii Jiului cu 8 000 tone 
cartofi. 1 800 tone varză, 317 Mtv

Academiei
Republicii
Socialiste
România

miniștri, conducă;

zile, cit au durat

Sesiunea generală științifică, con
sacrată Centenarului Academiei Re
publicii Socialiste România,. si,a în
cheiat sîmbătă la amiază.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii M-anea Mănescu, 
membru supleant al. Comitetului E- 
xecutâv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Roman Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Consiliului National al Ceite- 
tării. Științifice,
tari de instituții centrale și orga
nizații obștești.

In cele patru 
lucrările, au fost prezentate apro
ximativ 400 de comunicări, din 
toate domeniile științai. La elabo
rarea lor au contribuit peste 1 000 
de oameni de știință .din institutele 
și centrele Academiei, din univer
sități și .institute de învățămîht su
perior, din institute de cercetare 
departamentale, stațiunile experi
mentale și laboratoarele uzinale din 
întreaga țară. Alături de persona
lități marcante ale vieții -noastre 

sesiunea a reu-nit un fara
de tineri cercetători,

ro-de mâine al științei

bi-
în

Organizațiile comerciale 
în fața cumpărătorului 

de azi

cercetări pentru 
din Petro-

Ieri, în sala de festivități a 
Casei de cultură din Petroșani, 
s-au desfășurat lucrările sim
pozionului pe tema ^„Metanul 
și combaterea lui în minerit".

Simpozionul a fost organizat 
de Stația de
securitate minieră 
șani,' în colaborare cu Consi
liul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor și Consiliul U- 
niunii Sindicatelor din între
prinderile Industriei Miniere, 
Energie, Electrotehnică și Geo
logie.

Au participat reprezentanți ai
Ministerului Minelor, C.N.I.T.,

roșii, 250 tone ceapă, 400 toile ' ră- 
dăciaoaso, 610 tone diverse legume, 
337 tone struguri și 400 tone diverse 
alte fructe.’

Totodată secția-' de semindustriali- 
zare a O.O.V.L.F. pregătește:1 canti
tăți însemnate de bulion, varză mu
rată, castraveți și murături asortate 
etc. — mult căutate de gospodine 
în perioada de iarnă. S-au luat mă
suri pentru pregătirea de silozuri și 

depozite în care 
vor fi păstrate pen
tru iarnă canti
tăți însemnate de 
produse; peste 
1 000 de tone car
tofă vor fi însilozați 
direct la Făgă- 

producătoare'— iar

subliniat realizările obți- 
anii construcției socialis- 
perspectivele dezvoltării 
în Republica Socialistă ,

raș — regiune 
legume,la AJba .Iulia. De .asemenea, 
s-au stabilit înțelegeri cu stațiile 
C.F.R. pentru punerea la descăr
care cu operativitate a vagoanelor 
sosite cu legume și cu Autobaza'T.A. 
Petroșani pentru transportul lor.

O problemă nerezolvată complet 
este pregătirea depozitelor : de la 
subsolul halelor, ocupate provizo
riu de I.C.I.L., care acum nu vrea să 
'e elibereze și din subsolul'magazi
nului metalo-chimica — Vulcan, un
de O.C.L. produse industriale a fă
cut depozit pentru mărfurile lui.

Mihai ȘTEFAN

'Continuare fn pag. 3-a) '

științifice, 
re număr 
schimbul 
mânești.

Sesiunea a prilejuit un bogat 
lanț al activității științifice și
aceiași timp a evidențiat sarcinile 
de viitor ale cercetării, în strânsă 
legătură cu cerințele actuale ale 
dezvoltării economiei și culturii în 
țara noastră. Comunicările preami- 
tate au relevat preocuparea oame
nilor de știință pentru înfăptuirea 
programului unitar al cercetării' ști
ințifice în perioada 1966—-1970, e- 
labora de Consiliu;! Național a! 
Cercetării Științifice.

In cadrul sesiunii președinții sec
țiilor Academiei au evocat creația 
și tradițiile școlilor științifice româ
nești, au 
nute în 
mului și 
științelor 
România.

Concluziile sesiunii generale ști
ințifice au fost prezentate de acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, care, după ce a trecut în 
revistă principalele probleme, dez
bătute, a adus un omagiu înainta
șilor științei și culturii românești 
și a exprimat, în numele oameni
lor de știință, recunoștința față de 
partid și guvern pentru sprijinul 
și prețuirea acordată activității lor. 
Totodată, vorbitorul a relevat hotă
rârea oamenilor de știință și cerce
tătorilor din Academie, instituțiile • 
de învățământ superior, instituțiile 
și unitățile științifice departamen
tale de a intensifica activitatea de 
cercetare în scopul areșterii contri
buției științei românești la înfăptui
rea politicii partidului de construi
re a socialismului și comunismului 
în patria noastră.

Uniunii Sindicatelor din între
prinderile Industriei Miniere, 
Energie, Electrotehnică și Geo
logie, invitați de la C.C.V.J., 
Institutul de mine din Petro
șani, de la Inspectoratul re
gional pentru protecția muncii 
— Hunedoara, Inspectoratul o- 
rășenesc pentru protecția mun
cii, de la întreprinderile mi
niere Anina,. Ploiești, Olțenia, 
Căpeni, Comănești și Cîmpu- 
lung Muscel.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ING. CONSTAN
TIN CENUȘE, adjunct al mi
nistrului minelor.

(Agerpres)

Referitor doua teme —
„PREZENȚA ȘI PERICOLUL 
METANULUI ÎN SUBTERAN" 
și „PREVENIREA ȘI COMBA
TEREA METANULUI ÎN SUB
TERAN" au fost prezentate opt 
comunicări realizate de lucră
tori ai Stației 4e cercetări 
pentru securitate minieră 
Petroșani și specialiști de 
C.C.VJ.

(Intr-unui din numerele 
itoare ale ziarului, vom reveni 
cu amănunte legate de desfă
șurarea simpozionului).

din
:1a

vi-
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CULTURA-ARTA HAR STRĂBUN
Mi-e drag pămintu-acesta, plămădit x

LA CllBIL (OOPERAIIVEI
împreună cu un prieten' ne-am 

abătut într-una din zilele trecute pe 
la clubul cooperativei „Jiul" din Pe
troșani pentru a juca o partidă de 
ping-pong. Am întîlnit aici o intensă 
activitate culturală. Pe la bibliotecă 
se perindau cititori In timp ce sala 
mare trepida de pașii dansatorilor. 
Am intrat în această sală. Am avui 
prilejul să urmărim mișcările agile 
ale dansatorilor, bătăile ritmate ale 
pașilor, îndrumările competente date 
de instructoarea Mtlller Izabela.

Aici l-am întîlnit pe tovarășul Ne
goțiu Iosif, vicepreședintele coopera
tivei. Urmărea atent desfășurarea 
repetiției. Am stat de vorbă cu din
eul. Ne-a vorbit cu plăcere despre 
activitatea cultural-artistică pe . care 
o desfășoară cooperatorii. Am aflat 
cu acest prilej că biblioteca coope
rativei numără peste 3 000 de vo
lume din care sînt alimentate în 
permanență cele 28 de biblioteci mo
bile. Si nu numai atît. Pentru coo
peratori se organizează diferite ac
țiuni. cu cartea cum ar fi: prezentări 
de cărți, recenzii, concursuri „Cine 
știe, cîștîgă" pe diferite teme și al
tele. Recent, a fost organizat un 
concurs dotat cu premii „Cine știe 
cîștîgă" pe tema ,,Să ne cunoaștem 
regiunea". Bine pregătiți candidații 
eu dat răspunsuri competente, fiind 
răsplătiți1 cu aplauze, iar cîștigătorii 
și cu diferite obiecte. Primul loc a 
fost ocupat de Busuioc Dumitru, pe 
locul secund s-a clasat Dodu Iprdan 
— fiul, iar locul, III a revenit lui Re- 
vitea Petru. Pentru organizarea unor 
asemenea acțiuni există în cadrul 
cooperativei o comisie culturală care 
să deplasează la diferite unități.

Dar cooperatorii petroșăneni des
fășoară și o rodnică activitate cultu
ral-artistică. Brigada artistică de agi- 
tăție pregătește cu regularitate pro
grame variate pe care le prezintă 
apoi în fata salariaților, bu< rîndu-șe 
întotdeauna de simpatia acestora. 
Anul acesta brigada artistică de agi
tație a cooperatorilor petroșăneni a

La casa unde George Coșbuc 
și-a trăit ultimii ani de viață

Pe Calea Plevinei din Capitală, 
la nir. 40, pe peretele casei în care 
George Coșbuc și-a trăit ultimii’ 
ani din viață, s-a dezvelit sâmbă
tă la amiază o placă comemora
tivă. cu prilejul centenarului ma
relui poet.

In marmura albă, sub medalio
nul poetului, sînt săpate cuvinie- 
le: „In această casă a locuit în 
ultimii ani ai vieții Sale poetul 

„Valea Jiului In clntec și jac11

obținut rezultate valoroase, demne 
de consemnat. La faza regională de 
la Deva ea a obținut locul 1. Suc
cesul a fost reeditat la Craiova în 
26 Iunie la faza interregională unde 
au participat ciștlgătoarele regiunilor 
Argeș, Banat, Hunedoara și Oltenia. 
Prezentîndu-se la faza finală de la 
București, cooperatorii petroșăneni 
au ocupat un binemeritat loc VI. Es
te o comportare meritorie pentru 
care merită felicitări.

In pezent tinerii artiști amatori 
pregătesc sub îndrumarea actorului 
Ion Tifor programul de brigadă „Al
bă ce zăpada și cei 7... cooperatori", 
cu care se vor prezenta la Deva cu 
prilejul trecerii în revistă a formați
ilor artistice ale cooperativelor meș
teșugărești. Iată și numele acelora 
care au reprezentat'-cu cinste orașul 
și regiunea noastră la concursurile 
la care au participat: ceasornicarii 
Mitrache Decebai și Bărbuleecu Mir
cea, contabilul șef Mihai Aurel, croi
torul Feldrihan Nicolae, cizmarul 
Sandu Ioan, contabila Cristea Au
relia. coafezele Covaci Ana și Poe- 
naru Cornelia.

Revenind la formația de dansuri 
trebuie să spunem că cele 8 perechi 
pe care le-am urmărit la., .antrena

ment posedă frumoase calități artis
tice, se străduiesc să prindă cît mai 
repede mișcările, să-și însușească 
îndrumările instructoarei, despre ca
re tovarășul Negoțiu are numai cu
vinte de laudă. De altfel ,am urmărit 
la fata locului strădania tovarășei 
Mțtller, competența/ cu care își con
ducea elevii, pasiunea ei pentru ar
ta dansului. I-am văzut alături, săl- 
tind în pas cpatios sau bfitînd pasul 
eu putere, pe tinerii croitori Nită 
Chirită, Vlăduleseu Dumitru, Moraru 
Valerică și Pol Leopold, pe cizmarul 
Sandu loan, pe coafeza Tar Marta, 
pe frizerița Hoca Rodica. Tovarășa 
.Muller ne spunea că pregătește cit 
formația sa o suită de dansuri dip 
regiune și că se -află doar la e( treia 
repetiție. De; aceea nu prea le ies

George Coșbuc 1866—1918, cân
tăreț de seamă al vieții și aspira
țiilor poporului român, eminent tra
ducător din literatura universală. 
Seiptesnbrie 1966".

Cu acest prilej, prof. univ. C. 
G. Nicolescu și prof. Florian Geor
gescu, directorul Muzeului de isto
rie a orașului București, au evocat 
momente din viața bțicureșteană a 
poetului. ’ (Agerpres) 

pașii. Par se lucrează bine, mai 
ales atunci cînd sînt toți la repe
tiție.

La terminarea repetițiilor l-am 
văzut pe tovarășul Negoțiu ridtcln- 
du-se de pe scaun și stabilind îm
preună cu instructoarea și cu artiș
tii amatori data viitoarei repetiții.

— Știți, eu sînt de serviciu — a 
intervenit cineva.

— Nu-ți face griji, se aranjează 
— a ăsigurat-o tovarășul Negoțiu.

Și atunci mi-am reamintit un lucru 
pe care l-am consemnat și cu altă 
ocazie: dacă din conducerea fiecă
rei întreprinderi sau instituții s-ar 
ocupa cineva de activitatea cultu
rală, dacă și-ar îndruma salmrlațil 
spre o formă sau alta a acestei 
munci, dacă i-ar urmări la repetiții 
și le-ar crea condiții în aicest sens, 
alta ar fi situația vieții culturale, 
luată în ansamblu, în Valea Jiului. 
Din păcate însă... facem planuri, 
discutăm în ședințe îi dăm cu critica 
și autocritica și atît. Un exemplu po
zitiv în privința activității culturale 
îl constituie cooperativa „Jiul". Bine 
ar fi să-l urmeze și alții.

D. GHEONEA

Școala artiștilor 
amatori

Intr-una ddn clădirile din apro
pierea centrului orașului Petroșani 
își dau întâlnire în fiecare după-1 
amiază iubitorii de frumos. Sînt mi
neri, muncitori și tehnicieni de la 
minele Petrila, Dîija, Aninoasa, Lu
peni, Vulcan ori de la alte ex
ploatări miniere, întreprinderi sau 
instituții ale Văii Jiului, artiști a- 
matori ai formațiilor culturale ale 
sindicatelor. Unii vin aici să învețe 
canto, pian, vioară sau acordeon, 
alții dramaturgie.

Școala populară de antă din Pe
troșani, căci despre ea este vorba, 
are în total 4 secții la care în a- 
cest an s-au înscris 420 elevi. Nu
mărul mare al elevilor nu-i ceva 
surprinzător. In zilele noastre, a 
devenit ceva obișnuit faptul ca tot 
mai miulțl oameni ai muncii să în
drăgească arta. Frumosul se împle
tește doar în mod armonios ou via
ța fericită pe care o trăim.

I. GHIRAȘ 
corespondent

Prin veacurile ce și-au stins urgia;

Țărîna lui, In care-au adormit

Atiția Voievozi, sflnțindu-i glia.

Mi-e drag pămîntu-acesta însorit, 

C« țara mea se cheamă ; România. 

Prin glasul Iui pătrund, la nesfîrșit, 

Trecutu-i glorios și vitejia.

I i'
In doinele ce-mi susură-n urechi,

Ca apele ce-i străjuiesc hotarul, 

Ascult un cîntec nou și totuși vechi.

Și parc-aud străbunii, prin cleștarul 

Clepsidrelor de timp, în grai străvechi, 

Cum prin suflarea lui își trimit haruL

Maria BINCA

Sîmbăiă 1 octombrie

Gong în noua stagiune teatrală
începând de sâmbătă seara vom 

merge dm nou la teatru. Inceipe sta
giunea 1966—1967. In vederea a- 
cestui important eveniment cultu
ral, colectivul de actori al Teatru
lui de stat „Valea Jiului" s-a pre
gătit temeinic. Repertoriul a fost 
întocmit din vreme și s-a începui 
pregătirea mai multor piese paralel.

Teatrul petroșănean va inaugura 
noua stagiune cu o piesă româ

PASIUNE Șl FANTEZIE
M-am aflat nu de 

mult alături de cițiva 
localnici în fața expo
natelor de artă plasti
că din holul clubului 
muncitoresc din Lupeni. 
Am admirat cu viu in
teres rezultatele mun
cii creatoare, depuse 
cu răbdare și migală 
de plasticienii lupeneni; 
Oprindu-ne privirea a- 
supra tablourilor, a te
maticii și semnificației 
lor, am remarcat abun
dența de culori și lu
mină, înclinațiile spre 
probleme de actuali
tate, ritmul vibrant al 
expresiilor. Am reținut 
din creația tinichigiului 
Hegeduș Lazăr expona
tele : „Fabrica", „Pe 
Jiu", „Peisaj", „Natură 
statică". Profunzimea 
ideii imaginate este 
prezentă în „Fantezie", 
în care autorul îmbină 
în mod armonios culo
rile. Muncitorul Mar
ton Alexandru are doar 

17 ani. Dar personali
tatea sa este exprima
tă cu multă fantezie și 
imaginație creatoare in 
„Autoportret" executat 
în acuarelă. Un stil u- 
nitar, matur, posedă \ 
decoratorul Csatai E-

Insemnări de la 
d expoziție

mii, prezent la expozi
ție cu mai multe ta
blouri dintre care se 
remarcă „Peisaj indus
trial". Se vădește în 
aria gîndirii sale tema 
realităților ce ne Încon
joară. Ceea ce îl ca
racterizează pe lăcătu
șul Ianovetz Rudolf 
este compoziția coloris- 
tică. La cei 22 de ant 
ai săi. Rudi posedă și 
mărturisește prin lucră
rile sale o înțelegere 
intimă, izvorită din

nească, lucru cît se poate de îm
bucurător. Este vorba de comedia 
lui Tudor Mușatesau „Visul unei 
nopți de iernă" în regia lui Ale
xandru Mtolescu. Din distribuție' 
vor face parte : Pavel Gâșu, Ale
xandru 2ecu, Ștefan Iliescu, Nico- 
lee Gherghe, Ion Roxin, Garmen 
Hancearec, Maria Dumitrescu, Vio
rica Sutâiu-Titor, Astea Miclescu.

contrastul dintre inves
tigația psihologică și 
pregnanța expresiei ar
tistice. Tabloul său e- 
xecutat in ulei și in
titulat „Spre cîmp" 
confine un ton viu, ca
racteristic anotimpului. 
Strungarul Mucea Mi
hai semnează tabloul 
„Constructorii". Tenta
ția spre peisaj ii este 
caracteristică și mine
rului Zamfir Constanții 
care aduce la expozi
ție lucrările „Văzut din 
bloc" și „Peisaj".

Cele 30 de exponpțp 
oferă vizitatorului uR 
cîmp larg de valoare 
artistică. Expresivitatea 
și eleganța redării te
melor, efortul unei gîa- 
diri profunde, sînt pri
mele indicii care con
feră autenticitate aces
tor valori, redate cu 
pasiune și fantezie de 
plasticienii din Lupeni.

e. VALERIU.t

Astă seară la aia 19 artiștii 
amatori din localitățile Văii 
Jiului se vor întîlni pe seina 
Casei de cultură din Petroșani 
unde vor prezenta programul 
intitulat „Valea Jiului în citi- 
tec și joc".

După ce am văzut săplămi- 
na trecută pe micul ecran e- 
voluția cîtorva dintre cei mai 
buni artiști amatori din Valea 
noastră, astăzi vom avea pri-

Spectacole
Teatrul de Stat de păpuși 

din Tgs Mureș se află în tur
ui prin Valea Jiului cu pie
sele „Punguța cu doi bani" de 
Viorica Fllipoiu, după povesti
rea lui Ion Creangă și „Cățe
lușul albastru" de Urban Gyuia.

Programul spectacolelor ce 
vor ti prezentate In localită
țile Văii Jiului este următorul: 
luni 26 septembrie, ora 10 — 
„Punguța cu doi bani" și ora 
16 „Cățelușul albastru" la

Iejul să-i urmărim „pe viu" la 
noi acasă.

Programul de astă seară va 
cuprinde muzică populară ro
mânească, muzică ușoară și 
muzică cultă, dansuri popu
lare, momente vesele. Soliștii 
vocali și instrumentiști ne vor 
delecta cu arta lor interpreta
tivă, iar dansatorii vor aduce 
pe scenă secvențe din tezaurul 
folcloric al locurilor' în care 
trăim.

pentru copii
Petroșani-, mărfi, ora 10 și ora 
15 — „Punguța eu doi bani" 
la Petrila-, miercuri, ora 10 și 
ora 14 — „Punguja cu doi 
bani' ia Vulcan; joi, ora 11 
și ora 13 ~ „Punguța eu doi 
bani" la Urlcani; vineri ora 
10 și ora 14 — „Punguța cu 
doi bani" la Lupeni.

Copiii noștri vor avea astfel 
posibilitatea să se întîlnească 
cu eroii lui Creangă pe care 
i-au îndrăgit, desigur, cu tofii.

PE
„Fiii Marei Ursoaice”

Incepînd de ieri, la cinematogra
ful „7 Noiembrie" rulează filmul 
„Fiii Marei Ursoaice", producție a 
studiourilor „Defa" Berlin. Este un 
film de aventuri cu indieni, ecra
nizare după romanul scriitoarei 
germane Lisebette Welkopz — Hen
rich.

Acțiunea se petrece în America, 
în anii cînd popoarele băștinașe, 
epuizate de luptele cu un dușman 
net superior în forțe, au început 
să cedeze, să se retragă în rezer
vații predîndu-și pământurile și toa
te comorile subterane cuceritorilor 
albi.

Un singur trib al indienilor Da
kota, cel al „Miarei Ursoaice", a 
continuat să se împotrivească, lup
tând eroic pentru a-și apăra liber
tatea și independența. Șeful tribu
lui, tînărul Toka-Ihto, depune 
eforturi pentru a-i îndemna pe ve
cinii săi îngenunchiați, la rezisten
ță, dar vorbele lui rămân fără ecou.

Tînărul Toka-Ihto trece prin- 
tr-o serie de primejdii, pentru a 
elibera tribul său și a ține piept^ 
ocupanților americani. Condamnat 
la moarte, el este salvat în ultimul

ECRANELE DIN PETROȘANI
moment și ajunge la al săi, care 
se aflau IntT-o situație disperată. 
El merge la Manea Ursoaică oare 
îl îndeamnă să-și conducă tribul 
dincolo de Missouri, în Canada 
unde să se stabilească și să încea 
pă să-și cultive ogoarele.

Drumul lui Toka-Ihto și al tri
bului său spre Canada e neînchi
puit de spinos. Ei sânt mereu ata
cați de albi, de banda căutători
lor de aur. După ctoanirl dese și 
sângeroase ajung în Canada, unde 
își dobândesc libertatea și încep 
să se adapteze noilor condiții de 
viată.

„Mîine, Mexicul"
Producția poloneză „Mîine Me

xicul" este un film psihologic șl 
urmărește drumul parcurs de un 
am traumatizat sufletește în urma 
unei sancțiuni primite. Lovitura este 
cu atât mai dureroasă cu cit a fost 
îndreptată spre punctul cel mai vul
nerabil : pasiunea meseriei.

Fostul antrenor celebru al lotu
lui național de notație a fost re
trogradat de federație și acum este 
doar profesor de înot. încearcă 
să-și lunece neoazul în alcool. Dar

nu se poate împăca cu noua si
tuație. Nu vede în față decît viitoa
rea Olimpiadă de la Mexic, nu vi
sează decît laurii victoriei.

Intr-o zi, privind întîmplător la 
cei ce se antrenau în bazin, aten
ția i-a fost atrasă de talentul unei 
fete oare sărea la trambulină. își 
propune să se oaupe de ea în mod 
serios. Ba o și ajută materialicește. 
A sosit și ziua concursului la care 
fata trebuia să participe. Ziaristul 
oare-1 demascase la început pe a- 
oest om ține să i-1 prezinte și fe
tei într-o lumină nefavorabilă. Ges
tul sadic a! ziaristului produce un 
șoc nervos asupra fetei care vroia 
să renunțe la concurs Antrenorul 
el însă e dî-rz. Fata își adună pu
terile, concurează, și ocupă primul 
loc devenind campioana Poloniei, 
la natație. Mîine. Mexicul I Drumul 

^spre Olimpiadă îi este acum des
chis. Antrenorul e nespus de feri
cit. A cîștigat un sportiv și un om. 
Dar fata fuge. O singură realitate 
palpabilă a mai rămas, aceea de..,. 
„Mîine, Mexicul".

Filmul rulează de ieri la cinema
tograful „Republica"



STEAGUL ROȘU >

ATITUDINI
Șoferul... ambițios

Sini momente cind unii nu-și pot 
stăplni nervii și acționează ca ata
re. De ce ajung in această situa
ție f Au fost enervați, surescitați de 
alții. Deci acțiunea nervilor nestă- 
pîniți trebuie să se repercuteze a- 
supra... altora.

Așa a judecat și chiar a și pro
cedat șoferul Pop, de pe autobuzul 
31 HD 1667, aparținind l.C.O. Pe
troșani.

O zi Însorită de septembrie, zi 
de meci la Petroșani, care a atras 
uit mare număr de iubitori ai ba
lonului rotund. Ceea ce a plăcut și 
a fost frumos — meciul. A meri
tat și drumul și... tot. Dar, ce a
urmat după meci ?

0 situație la care trebuia să' se 
aștepte mai ales l.C.O. și care ne-a 
fost relatată de corespondentul 
SAȘPAR LUDOVIC. S-au aglomerat 
autobuzele care circulă pe ruta Pe
troșani — Uricani și astiel iubito
rii fotbalului au stat în stația de 
autobuz pierzi nd vreo 4 curse și 
totodată și răbdarea. La ora 19,30 
a apărut autobuzul amintit, condus 
de șoferul Pop. Călătorii, spre a 
nu mai rămine pe jos, după ce au 
tot așteptat 2 ore au dat buzna 
In autobuz, folosindu-se și de ușa 

' din față. Ei, dar acest fapt a fost 
socotit de șoferul Pop o necuviință 

S

Săracele tinere-bătrîne
„In dorința de a înlătura un rău 

ease persistă de o bucată de timp 
la serviciul telegrafic de la Oficiul 
PT.T.R. din localitate vă relatez 
următoarea intîmplare cu o tele
gramă".

Așa iși începe pensionarul PETRU 
BRAICA din Petroșani scrisoarea a- 
dresată redacției. E vorba, așadar, 
de o telegramă. O telegramă ca 
multe altele, cu text concis, lapi
dar, expediată din Brașov cu in
tenția ca. a doua zi cei cărora le-a 
fost adresată s-o citească și să pro
cedeze in consecință... Să ajungă 
Ctt mai curînd la destinatar — a- 
ceasta e misiunea unei telegrame. 
Și timpul pe care-1 trăim ne oferă 
toate condițiile, toate mijloacele 
spre a ne vedea dorința realizată. 
Dar iată că tot in zilele noastre e- 
xistă, și chiar în orașul nostru, fe
nomene care sînt in stare să anihi
leze efectele telegrafului modern. 
Două din aceste ienomene, SUPER
FICIALITATEA și INDOLENȚA, au
acționat și de astă dată. Rezultatul:
telegrama ajunsă... telegrafic la Pe
troșani, Înregistrată sub numărul 
1093, a ajuns la destinatar abia 
după 3 zile.

FOTBAL Campionatul orășenesc 
la a doua etapă

Duminica trecută au început acti
vitatea competițională și echipele 
din campionatul orășenesc de fotbal.

După cum am mai anunțat, actua
la ediție a campionatului orășenesc 
se dispută după o formulă nouă: 
echipele sînt împărțite în două ca
tegorii valorice. Prima cuprinde 8 
echipe, iar a doua numără 12. In fe
lul acesta întrecerile prezintă un in
teres mai mare. Paralel cu campiona
tul orășenesc al seniorilor se desfă
șoară campionatul orășenesc al 
echipelor de copii — pepinieră d' 
cadre pentru echipele mari.

Etapa inaugurală a campionatului 
orășenesc (la seniori și copii) a scos 
la iveală unele lucruri bune, demne 
de relevat. Am remarcat cu acest 
prilej nivelul tehnic superior al unor 
partide față de campionatul trecut, 
dovadă că jucătorii, antrenorii și in
structorii calificați au depus o mun
că intensă la antrenamente. Bine s-au 
comportat echipele de seniori Con
structorul Lupeni, Minerul Uricani, 
Minerul Banița, C.F.R. Petroșani și 
Constructorul minier Petroșani, care, 
completate *cu elemente tinere, au 

t abordat meciurile cu curaj, au jucat 
bine atît în atac cit și în apărare 
și au înscris 16 goluri ; 14 din ac
țiuni, 1 din 11 m și 1 autogol. 

de neiertat la adresa transportului 
In comun. Chiar protestul călători
lor că au stat in stație 2 ore din 
vina organizării defectuoase a 
transportului nu l-a înduplecat, 
După ce autobuzul s-a umplut de 
lume a pretins, cu toată vehemența, 
să coboare toată lumea din auto
buz spre a se urca din nou... in 
mod civilizat. Explicațiile, rugă
mințile călătorilor n-au ajutat ta 
nimic. Dimpotrivă, șoferul s-a e- 
nervat și a dus mașina in garai 
cu pasageri cu tot. Aici a refuzat 
să mai iasă in cursă, iar călători
lor le-a adresat diverse epitete. In 
line, povestea a durat încă 45 de 
minute după care șeful de garaj 
a reușit să pună la dispoziția călă- 
lorilot un alt autobuz, cu un alt 
șofer.

Cu ce au rămas cetățenii ? Su 
timpul pierdut, (unii care au fost 
schimbul II au întîrzlat și la ser
viciu) și cu epitetele din partea 
șoieruluj ambițios.

întrebarea la care așteaptă răs
puns călătorii din partea conducerii 
l.C.O. e următoarea: după această 
atitudine reprobabilă și incompa
tibilă cu un conducător auto ce 
deservește transportul in comun 
cu ce rămîne șoferul Pop ? Proba
bil nu cu o primă...

Destinatarul, căruia nu i-a lost 
indiferent că a aflat abia peste 3 
zile ceea ce trebuia să afle îna
inte, s-a prezentat la dirigintele o- 
ficiului eu reclamație.

(Se răspuns credeți că a primit ?
— Din păcate, asta e situația la 

serviciul telegrafic, deoarece aici 
funcționează ca factori mai mult 
fete tinere — a declarat dirigintele, 
declarație la care trebuia să mai 
adauge: săracele, și le vine ex
trem de greu să se deplaseze.

Săracele... tinere bătrîne

E toamnă
/Urmare din pag. 1-ai

Desfășurarea aprovizionării de 
toamnă — iarnă a populației recla
mă din partea conducerii O.Q.V.L.F. 
Petroșani și organizarea operativă a 
transportului produselor din depo
zite la unitățile de desfacere, intro
ducerea unor forme noi d® deser
vire — cartofi și ceapă ambalate în 
plase de 25 și 20 kg, varză ambalată

Iată cite va aspecte din meciurile 
disputate la Petroșani și restul re
zultatelor.

Cuplajul 
de pe „C. F. R.“
„Pe „Giuleștiul Petroșaniului" — 

cum au denumit unii spectatori te
renul C.F.R. — s-au disputat două 
partide interesante: C.F.R. Petro
șani — Constructorul minier Petro
șani și Constructorul Lupeni — Mi
nerul Uricani. Primul a dat cîștig 
de cauză cu 3—0 feroviarilor în ur
ma unui joc de o bună factură teh
nică. S-au evidențiat Covaci și Mo- 
loschevici de'la învingători, Iones- 
cu și Barbu de la învinși. Deșt au 
obținut victoria, fotbaliștii ceferiști, 
antrenați de instructorul voluntar 
Urechiatu Toma, sînt deficitari la 
capitolul pregătire fizică și tehnică, 
capitol la care vor trebui să mun
cească mai mult. Meciul dintre ju
niorii celor două echipe a fost câș
tigat cu 2—0 de micii ceferiști.

Meciul vedetă, care a opus două 
formații din afara orașului Petroșani, 
a fost de un foarte bun nivel teh
nic, superior chiar unei întîlniri re

I*J „LUMEA DULCE" A ALBINELOR

Cărți mai multe 
la cititori

Cartea pătrunde tot mai mult în 
oasele oamenilor muncii. In pri
mele 8 luni ce s-au scurs din a- 
cest an, în orașul Petroșani, prin 
intermediul Librăriei „Ion Creangă" 
au fost vîndiuite cărți în valoare de 
aproape 600 000 lei.

In comparație cu aceeași perioa
dă a anului precedent, valoarea 
cărților vândute în perioada la ca
re ne referim a crescut cu 6 la 
sută.

Demn de relevat este faptul că 
la popularizarea și pătrunderea căr
ții în rindiurile oamenilor muncii 
o contribuție de seaimă au adus-o 
cele 30 standuri de cărți existente 
în întreprinderile și instituțiile o- 
nașului. Printre standurile de cărți 
cu activitate rodnică se numără 
cede de la U.R.U.M.P., C.C.V.J., 
T.C.M.M., Teatrul de stat „Valea 
Jiului" și altele.

C. IOAN
corespondent

iar...
în saci de 5b kg. ca și transportul 
Ia domiciliu al produselor coman
date din timp, de la o anumită can
titate în sus !

E toamnă iar... sezon de aprovi
zionare a gospodăriilor, a cantinelor 
și a unităților de alimentație publică. 
Să se dea toată atenția bunei orga
nizări și desfășurări a acestei im
portante acțiuni.

gionale. La aceasta au contribuit toți 
cei 22 de jucători. La capătul celor 
90 de minute de joc tabela indica 
scorul de 2—0 în favoarea construc
torilor lupeneni, care au știut să pro
fite de greșelile adversarului și să 
înscrie două goluri de toată frumu
sețea. Este îmbucurător că antreno
rul Szoke Ștefan a promovat în a- 
ceastă echipă 6 juniori din garnitura 
Minerului Lupeni, cu frumoase per
spective de creștere.

Uricănenii, antrenați deVlad Pe
tre (fost juicător la Minerul Vulcan) 
dispun de un Iot modest care numai 
printr-o pregătire conștiincioasă vor 
putea elimina deficientele pe cate le 
mai prezintă în pregătire.

La copii, echipa Constructorul Lu
peni a fost întrecută cu 2—1 de Mi
nerul Uricani.

In celelalte meciuri din prima eta
pă s-au înregistrat următoarele re
zultate : Mifierul Bănită — Prepara
torul 'Lupeni 2—1 (0—5) și Prepa- 
rația Petrila — Minerul Petroșani 
8—0 (2—0), rezultatele din paranteză 
fiind ale echipelor de copii.

După prima etapă, Ia seniori con
duce Preparația Petrila, iar la copii 
Preparatorul Lupeni. Azi se dispută 
etapa a Il-a.

Aurel SLABII

A apărut nr. 4/1966 ai revistei

lulele lostltitilil le sMIl Istorice ți social-politke 
te ie Hogi (. [. el P. 1.1.

Rubrica ARTICOLE ȘI CO
MUNICĂRI cuprinde : Făurirea 
statului socialist România, cu
cerire istorică a maselor popu
lare" de D. I. MAZILIU și T. 
CARACIUC, „Insurecția națio
nal* antifascistă din România 
în lumina unor documente ale 
timpului de peste hotare" de 
GH. MATEI și V. GHERGHI- 
ESCU, „Legislația privind con
flictele de muncă in anii regi
mului burghezo-moșieresc" de 
D. V. FIROIU, „Școala socia
list* de la București (1913)" de 
M. 1OANID, „Demonstrațiile 
populare antifasciste din mai

Grupul Școlar minier Lupeni
Angajează imediat:

— conducători auto 
pentru autoturism

Informații suplimentare se pot obflne la 
secretariatul Grupului școlar minier din Lupeni.

PROGRAM DE RADIO
26 septembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 In 
sunet de fanfară; 7,30 Ne place mu
zica ușoară; 8,00 SUMARUL ZIARU
LUI „SCÎNTEIA"; 8,06 Soliști de 
muzică' populară; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului; 9,35 Jocuri populare; 9,43 
Piese instrumentale; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Republică, izvor de 
frumuseți — emisiune de cîntece; 
10,15 „Intre Dunăre și mare" — mu
zică populară din Dobrogea; 10,30 
ROZA VÎNTURILORi 10,55 „Cînte- 
cul apelor țării"; 11,20 Afiș radio
fonic; 11,30 Muzică ușoară; 11,45 Me
lodii populare; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,10 Selectiuni din opereta 
„Rose Marie" de Friml; 12,25 Piese 
corale de Nicolae Oancea,- 12,45 In
terpretul săptămînii; 13,13 Formațiile 
de muzică ușoară Sergiu MaJcgamba 
și Armând Migiani; 13,30 Muzică 
populară cerută de ascultători; 14,00

TELEVIZIUNE
25 septembrie

8,32 Pentru noi, femeile !,- 9,15 E- 
misiune pentru copii și tineretul 
școlar: „Pe teme școlare"; 10,15 
Emisiune pentru sate,- 11,25 Trans
misiune de la parada militară de 
la Ceske Budenovice — Republica 
Socialistă Cehoslovacă — a trupelor 
din R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Ungară și Uniunea So
vietică, participante la manevrele 
militare „Vitava"; 12,05 Transmi
siunea părții a doua a concertului 
de deschidere a stagiunii orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu". In program: 
Simfonia a IV-a în re minor de 
Schumann; 15,50 Transmisiune de 
U Stadionul Republicii din Capi
tală. Aspecte de ia meciul de atle

1936" de GH. I. IONIȚÂ, „So
lidaritatea poporului român cu 
războiul național-revoluționar 
din Spania" de I. BABICI, 
„Crearea Cordisiei Generale a 
Sindicatelor din România 
(1906)".

La rubrica DISCUȚII se pu
blică : „Situația economică so
cială a României în perioada 
1919—1924" de V. AXENCIUC.

Revista mai cuprinde rubri
cile „EVOCĂRI" (despre Mihai 
Macavei, dr. EUGEN ROZVANI, 
CONSTANTIN POPOVICI, G. 
IBRĂILEANU), RECENZII — 
NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI IN
FORMAȚII.

BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Estrada 
melodiilor; 14,40 Arii din operete,- 
15,00 Interpreți de folclor; 15,20 A- 
nunțuri și reclame; 15,30 Caleidos
cop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Muzică ușoară; 16,30 
LECTURĂ IN FOILETON PENTRU 
TINERII 'ASCULTĂTORI; 16,40 „In 
drumeție prin Ținutul Pădurenilor"; 
17,06 Muzică ușoară; 17,30 Arii din 
operete; 17,50 Cîntece de Gelu So- 
lomonescu,- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Muzică ușoară; 18,25 Cîntă orches
tra de muzică populară „Flacăra 
Prahovei"; 18,40 Ritmurile cincinalu
lui; 19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,20 Sport; 20,30 
Concert de melodii românești; 21,05 
Cine știe cîștigă; 21,45 De la un 
cîntec la altul; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Jazz de ieri și de azi: 22,45 
Tonomatul muzicii ușoare,- 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

tism România — Italia; 16,00 Trans
misiune de la Stadionul Dinamo a 
meciului de fotbal dintre echipele 
Dinamo București — Steagul Roșu 
Brașov. Alternativ aspecte de la 
Campionatul mondial de gimnasti
că. Transmisiune de la Dortmund 
— R.D.G.; 19,00 Telejurnalul de 
seară; 19,20 Interpretul preferat — 
muzică populară românească la ce
rerea telespectatorilor; 19,40 „Cen
tum anni Academiae" — emisiune 
de știință; 20,15 Magazin dumini
cal; 21,00 Film: „Clubul cavaleri
lor" — producție a studiourilor po 
loneze; 22,35 Invitatul nostru; so
listul italian Don Backy; 23,05 T>’- 
lesport; 23,15 Telejurnalul da 
noapte.
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Propunerea adresată 
de guvernul R.D.G. 
președintelui 
sesiunii A.I.E.A.

BERLIN 24 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Democrate Germane 
a adresat președintelui celei de-a 
10-a sesiuni anuiaâe a Conferinței 
generale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.) 
o declarație în care propune ade
rarea celor două state germane la 
sistemul de garanții pentru contro
lul folosirii pașnice a energiei nu
cleare al organizației. Guvernul 
R.D.G. declară că este dispus să 
adere la acest sistem în cazul în 
care și guvernul Republicii Fede
rale Germane va accepta intrarea 
în organizație și supunerea produc
ției sale nucleare . controlului 
A.I.E.A. In declarație se spune : 
„In interesul consolidării păcii, scă
derii tensiunii în Europa, securită
ții europene și dezvoltării unei co
laborări pașnice reciproc avantajoa
se dintre statele europene, guver
nul R.D.G. consideră necesar ca 
cele două state germane să intre 
în sistemul de garanții al organiza
ției, pe baza suveranității și egali
tății în drepturi".

Luptele din Congo
KINSHASA 24 (Agerpres). — Sîm

bătă dimineața la Kisangani (fos
tul St-anleyville) au continuat lupte 
violente între unitățile katangheze 
îniceTcuile și forțele trimise de pre
ședintele Mobutu, care au lansat a- 
tacuri pe trei fronturi. Ciocniri se
rioase au avu-t loc îndeosebi la ae
roportul orașului Kisangani, ocupat 
de o unitate katangheză. Generalul 
Mobutu a dat ordin tuturor unită
ților 
flate 
ciei i 
gent 
ză o 
gheze de a ieși din încercuire în 
direcția orașului Lubutu, aflat la 
sud-estuil orașului Kisangani. Im
portante dispozitive și efective ale 
armatei guvernamentale au fost însă 
plasate pe acest traseu.

Din Kinshasa, capitala tării, a- 
genția France Presse, transmite că 
sîmbătă dimineața, în fața ambasa
dei portugheze a avut loc o mare 
manifestație.

armatei centrale congoleze, a- 
în diverse puncte ale Provin- 

Orientale să se deplaseze u-r- 
spre Kisangani. Se semnalea- 

> încercare a coloanei katan-

Smith

Ședința Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică româno-polonă

VARȘOVIA 24. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : La sediul Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone a avut loc 
ședința celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică româno-polo- 
nă. Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și Zenon Nowak, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone.

îndeplinite sarci- 
protocoluJ sesiu- 
Comisiei și s-au 
privire la înche-

Cu acest prilej a fost analizat 
mediul cum sînt 
nile rezultate din 
nii anterioare a 
făcut aprecieri cu
ierea acordului comercial pe anii 
1966—1970. De asemenea, a fost e- 
xaminată problema dezvoltării co
laborării economice și a cooperă
rii industriale între România și 
Polonia.

La ședință a fost prezent Tiberiu 
Petrescu, ambasador al Republicii 
Socialiste, România în R. P. Polonă.

Norodom Sîanulc

Vizita ambasadorului Averell Harriman
în Cambodgia este inoportună

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a anun
țat că s-a ordonat deschiderea unei 
anchete în legătură cu incidentele

întrevedere
Vaclav David
Couve de Murville

NEW
Vaclav 
externe

YORK 24 (Agerpres). —
David, ministrul afacerilor 

al R. S. Cehoslovace și
Couve de Murville, ministrul de 
externe a>l Franței, care se află la 
New York la cea de-a XXI-a sesiu
ne a Adunării Generale O.N.U., au 
avut o întrevedere, cu prilejul căreia 
au făcut un schimb de păreri 
problemele internaționale care 
fi discutate la actuala sesiune.
doi miniștri de externe au discutat 
și unele probleme ale dezvoltării 
relațiilor franco-cehoslovace, în ur
ma vizitei făcute de Couve de 
Murville la Praga în iulie anul 
acesta.

in
vor
Cei

„întrezărește finalul"
24 (Agerpres). — Re 
negocierile anglo-rho-

24 (Agerpres). — A- 
aniunță că în perioa- 
septemibrie și 25 oc- 
în Uniunea Sovietică

regiune a Ocea- 
raza de 40 mile 
centru un punct 
de 37 grade 14

nordică și 172

MOSCOVA 
genția TASS 
da dintre 26 
tombrie 1966
vor fi efectuate lansări de rachete 
purtătoare spre o 
niul-ui Pacific cu 
marine avînd ca 
ou coordonatele 
minute latitudine
grade 49 minute longitudine estică.

Agenția TASS a fost împuterni
cită să declare că, în vederea asi
gurării securității, guvernul Uniu
nii Sovietice cere guvernelor celor
lalte state, care folosesc căile na
vale și aeriene din Oceanul Pacific, 
să dea indicații organelor cores
punzătoare ca navele și avioanele 
lor să nu intre în spațiul mențio
nat, zilnic între orele 12 și 24 (ora 
locală).

frontiera cambodgiana, în 
cărora un elicopter ameri- 
atacat un post cambodgian 
în provincia Krat-ie. El nu 

amănunte suplimentare 
cu aceasta. Incidente

Aviația americană continuă 
să bombardeze teritoriul
R. 0. Vietnam

de la 
cursul 
can a 
situat
a furnizat 
în legătură 
asemănătoare au avut loc recent 
de-a lungul frontierei dintre Cam- 
bodgia și Vietnam. On urmare, șe
ful statului cambodgian, Norodom 
Sianuk, a declarat că vizita amba
sadorului Averell Harriman în Cam- 
bodgia este inoportună.

HANOI 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la 23 
septembrie, forțe militare aeriene 
ale Statelor Unite au continuat să 
bombardeze teritoriul R. D. Viet
nam. Unități ale Armatei populare 
vietnameze au doborît în provincia 
Thanh Hoa și Nam Ha trei avioa
ne de luptă americane.

Agenția menționează că Ia 23 sep
tembrie, numărul avioanelor State
lor Unite pierdute pe teritoriul 
R. D. Vietnam s-a cifrat la 1 458.

In preajma dialogului 
americano-vest-german

BONN 24 (Agerpres). — Cance
larul Erhard, însoțit de ministrul de 
externe Gerhard Schroder, și de cel 
al apărării, Kai Uwe von Hassel, a 
plecat intr-o vizită oficială în S.U.A. 
unde luni și marți va avea convor
biri cu președintele Johnson.

. Actualul dialog americano-vesi 
german este așteptat cu deosebit 
interes în cercurile politice occiden
tale. Interesul suscitat se dalorește 
faptului că temele ce vor fi discu
tate au o deosebită importanță nu 
numai 
lațiilor 
pentru 
lianței
triva/t spuselor lui Erhard, discuta
rea problemei staționării trupelor 
americane în Germania occidentală, 
urmează să fie unul din punctele 
importante în tratativele americano- 
vest-germane de la Washington. Du
pă cum se știe, Senaitul american 

’exercită presiuni asupra guvernului 
pentru a retrage o parte din unită
țile S.U.A. staționate în Germania 
occidentală cu scopul de a se re
duce deficitul balanței de plăți ame
ricane. Dacă se are în vedere și in
tenția guvernului britanic de a re-

pentru evoluția viitoare a re- 
americano-vest-germane, ci si 

viitoarea configurație a a- 
occidentale în general. Fo

SALISBURY 
ferindu-se la 
desiene, șeful regimului de la Sa
lisbury, Ian Smith, a declarat la 
Bulawayo, în fața Congresului parti
dului Frontul rhodesiian : „Am im
presia că se întrezărește finalul". 
După ce a subliniat câ s-ar putea ca 
pînă la sfîrșitu.l acestui an să s< 
ajungă la o soluționare a problemei. 
Smith a adăugat că nu dă alte amă
nunte pentru ,,a nu crea pericolul 
eșuării navei". El a menționat doar

observatori notează, în le- 
cu aceasta, că în repetate 

în țările africane s-a relevat 
Londrei, care prin convor-

că este de acord cu dorința expri
mată de premierul britanic Wilson 
de a se găsi o soluție pînă în luna 
decembrie.

Unii 
gătură 
r înduri 
poziția
birile pe care le întreține cu Salis
bury, încearcă să găsească o solu
ționare a crizei prin recunoașterea 
într-un fel sau altul, a guvernului 
Smith.

duce efectivul trupelor sale de pe 
Rin în cazul cînd cheltuielile legate 
de întreținerea acestora nu vor ii 
acoperite integral, acuitatea proble
mei N.A.T.O. care va fi abordată 
apare și mai clar. Pentru a preîntîm- 
pina procesul de dezintegrare al 
N.A.T.O., Johnson a propus trata 
live tripartite între Marea Britanie, 
Germania Occidentală și Statele Uni
te pentru a încerca găsirea unei so
luții globale a problemelor pe care 
le pune în prezent existența pactu
lui. In cercurile politice vest-ger
mane se exprimă părerea că Erhard 
nu va trata în mod separat proble
mele financiare cu președintele Johi.- 
son ci va căuta să stabilească un 
cadru politic mai larg în care aceste 
probleme să-și găsească rezolvarea. 
Potrivit agenției France Presse, gu
vernul vest-german a acceptat, nu 
fără reticente, ideea reducerii 
pelor americane 
dentală. Tocmai 
latoriu faptul că 
că în discuțiile
americane proiectul realizării unei 
forte nucleare a N.A.T.O. în care 
R.F G. să aibă un cuvînt mai greu 
de spus. In cercurile guvernamentale 
vest-germane, crearea unor forțe 
nucleare N.A.T.O. este considerată 
ca o „compensație" a eventualelor 
reduceri ale forțelor americane din 
Europa occidentală.

In cursul tratativelor vor mai fi 
abordate și alte probleme, ca răz
boiul din Vietnam, tratativele 
cadrul rundei Kennedy etc

tru- 
diin Germania Occi- 
de aceea, este reve- 
Erhard vrea să adu- 
sale cu oficialitățile

MARI MIȘCĂRI MUNCITOREȘTI REVENDICATIVE
PERU

LIMA 24 
muncii din 
nică luptă revendicativă în sprijinul 
cererilor de mărire a salariilor și 
îmbunătățire a condițiilor de mun
că. Peste 1 500 de mineri de la mi
nele Milpo și Atacocha, aparținînd 
companiei nord-americane „Cerro dc 
Pasco Copper Corporation", au or
ganizat un marș de protest din ora
șul Cerro de Pasco spre capitala ță
rii —• Lima. Alti.2 900 de mineri au 
manifestat în orașul Cerro de 
Pasco. Sute de mineri din provinci
ile Huancavelica și Cajamarca au 
ocupat instalațiile miniere.

(Agerpres). — Oamenii 
Peru desfășoară o puter-

Pe de altă parte 3 000 de munci
tori din transporturi au declarat gre
vă în sprijinul asigurării unor con
diții mai bune de trai, la fel ca și 
7 000 de salariați ai spitalelor regio
nale din Lima și Arequipa.

au luat parte muncitorii de la me
tro, autobuse, troleibuse și tram
vaie.

ITALIA

din

ROMA 
70 000 de 
de cărămidă din Italia au declarat 
o grevă de 48 de ore revendicînd 
încheierea unui nou contract de 
muncă. De asemenea, lucrătorii de la 
fabrica de produse de patiserie 
„Motta" din Milano au declarat o 

mineața o grevă de trei ore, protes- grevă în semn de protest împotriva 
tînri împotriva refuzului autorități
lor de a le plăti o alocație suplimen
tară la salarii în același raport cu 
scumpirea costului vieții. La grevă

JAPONIA

24 (Agerpres). — Peste 
muncitori ' de la fabricile

TOKIO 24 (Agerpres). — Aproxi
mativ 350 000 de muncitori de la 
transportul în comun din capitala 
Japonie? au declarat sîmbătă di-

In

refuzului administrației de a în
cheia un nou contract de muncă, 
în care să se prevadă majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. Interurban 322, automat 269.

Eliberarea
Iui Jose Vitoriano

LISABONA 24 (Agerpres). —
urma numeroaselor proteste ale opi
niei publice din Portugalia, a fost 
eliberat din închisoare un vechi mi
litant al cauzei clasei muncitoare 
portugheze, Jose Vitoriano. Cu 17 
ani în urmă, Vitoriano a fost arun
cat în închisoare de autoritățile sa- 
laaarisfe pentru activitatea sa pro
gresistă.
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RANGOON. Presa birmaneză 
relatează despre dezvoltarea 
rapidă a rețelei de instituții 
de învățămînt și creșterea nu
merică a tinerilor care studia
ză în școlile de diferite grad®...,, 
din Birmania. Astfel, în ultimul 
an în țară au fost înființate 
peste 1 000 de noi școli ele
mentare și aproximativ 100 de 
școli medii. In domeniul învă- 
țămîntului universitar, ziarele 
relevă creșterea considerabilă 
a numărului studenților, calre, 
în prezent se cifrează la 25 000.

* Y_. 
. i .

WASHINGTON. Un purtător 
de cuvînt ai Ministerului Apă* 
rării al S.U.A. a aounțat 'dă 
guvernul a făcut noi comenzi, 
în valoare de 99 milioane do
lari, pentru construirea de ra
chete, elicoptere și alt arma
ment. Una din firmele cele mai 
solicitate de Pentagon pentru 
aceste comenzi este „Sicorsky 
Aircraft", o secție a companie? 
americane „United Aircraft".

BONN, 
statistice 
preițurile 
se alimentare de larg
au crescut în primele 
ale acestui an cu 3,9

Potrivit unor 
publicate la Bonn, 
la o serie de produ- 

consutn 
opt luni 
la sută.

septesm- 
minis-

BUDAPESTA. La 23 
brie, Robert Winters, 
taul comerțului al Canadei, ca
re se află în R. P. Ungară, a 
avut convorbiri cu ministrul 
opmerțului exterior al R. P. Un
gare, J. Biro. Bl a foșt primit 
apoi de Gyula Katlai, preșe
dintele Consiliului de Miniștri.

SOFIA. Agenția B.T.A. anun- I 
ță că la 24 septembrie Todoc 
Jivkov, președintele Consiliu- y 
lui de Miniștri ai R. P. Bulga» tț, 
ria, a avut o convorbire cu 
Ahmed Bem Salah, ministru al 
problemelor economice și -pla
nificării ai Tunisiei. Cu acest 
prilej a-u fost discutate unele 
probleme ale cooperării eco
nomice dintre cele două țări.

BUDAPESTA. La Budapesta 
a fost dat publicității comuni
catul comun cu privire la vi
zita făcută î-n R. P. Ungară, la 
invitația C.C. al P.M.S.U., de 
delegația Partidului Comunist 
din Spania, în frunte cu Dolo
res Lbarruri, președinta parti
dului. Delegația a avut tin 
schimb de vederi cu Janos Ka- 
dar,
P.M.S.U., 
C.C.

La 23
P.C. din 
Ungară.

prim-secretar al C.G. al 
și cu alți membri ai

septembrie, delegația 
Spania a părăsit. R. P.

/ - -

NEW YORK. O nouă meto
dă, elaborată de Everett Gorin 
de la „Consolidation Coal Com* 
pany" din Pittsburgh (S.U.A.), 
privind obținerea economică a 
benzinei din huilă, ieftinește 
procedeul de sinteză folosit 
pînă acum, astfel îneît s-ar 
putea ca „benzina de cărbu
ne" să concureze benzina din 
țiței.

Noul procedeu american ur
mează să mai fie supus unat 
probe de amploare. După pă
rerea specialiștilor americani, 
procedeul Gorin este cam dl i 
50 la sută mai ieftin decît cele 
folosite pînă acum.
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