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# Cine înghite plusul minei Petrila ?
# Cauze-frînă care sț cunosc, dar nu-s 

remediate
Mina Petrila a demarat în anul 

1967 destul de anevoios. După pri
ma lună a anului colectivul ex
ploatării acumulase o datorie față 
de plan de 1 010 tone. De unde 
provine minusul ? Nu e capabil 
colectivul exploatării să țină rit
mul cu sarcinile pe noul an ? Fap
tele dovedesc contrariul. Din cele 
5 sectoare productive, 4 au rea
lizat depășiri substanțiale. Ce a 
făcut sectorul al 5-lea ? Tocmai 
aici e punctul nevralgic ce gene
rează minustll pe exploatare. Un 
singur sector — sectorul V care a- 
vusese un minus de 1 881 tone — 
a „înghițit" întreaga depășire rea
lizată de celelalte sectoare.

A fost un fenomen accidental ? 
^Nu; în luna februarie — pînă la 
data de 16 — sectorul a continuat

nei se află la. sectorul V. De ce 
natură este această nevralgie ?

Șeful sectorului, ing. Ștefan Oc
tavian, ne dă explicații detaliate 
asupra originii situației critice în 
care se află sectorul.

— In tot anul' trecut am lucrat 
eu lipsă de efective. Ne-au lipsit 
40 de oameni. N-au fost analize 
ședințe în care să nu fi insistai 
asupra necesității completării e- 
fectivului. Am arătat că fără să 
primim oameni, sectorul nu-și va 
putea asigura fronturile de lucru 
pentru acest an, deci vom în- 
tîmpina greutăți. Ultima oară, am 
ridicat problema într-o plenară a 
comitetului de partid din 10 ia
nuarie din acest an. De data a- 
ceasta, efectivul ni s-a completat. 
Dar era prea tîrziu. Dacă primeam

Avem și alte necazuri : Pentru 
abatajul 6 est din stratul 5 apro
barea programului de lucru a în- 
tîrziat cu 2 luni la C.C.V.J.; după 
atacarea abatajului am dat de fa
lie. La atacarea transversalelor de 
bază, o dată cu atacarea stratului 
5, s-au ivit emanații de fnetan. ca
re au împiedicat operațiile de puș- 
care, Iri acest art' Hm început ex
ploatarea primei felii a stratului 
5 sub orizontul XIII. Aici, din cau
za presiunilor excesive, abatajele 
nu-și au înălțimea prevăzută. In 
orice caz avem 9 abataje în func
țiune din cele 11 programate: în 
curînd vom ataca încă două, tot 
în stratul 5. Deci vom avea posi
bilități de a recupera din minusul 
acumulat.

Aflasem că la o analiză ce a 
avut loc în cadrul exploatării, du
pă decada I, șeful sectorului V a

Ion DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

Invitarea în Finlanda 
a tovarășilor

Ion Gheorghe Maurer 
și Corneiiu Mănescu

Cu prilejul vizitei sale oficiale 
în Republica Socialistă România, 
ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, Ahti Karjalainen, a trans
mis președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
ministrului afacerilor externe, Cor
neiiu Mănescu, invitația guvernu
lui finlandez de a face o vizită 
oficială în Finlanda.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi! sta
bilită pe cale diplomatică.

llDlttrui ie exierne 
al Finlandei 

Io nizita la Brasm
Sîmbătă, ministrul afacerilor ex

terne al Finlandei, Ahti Karjalainen, 
cu soția, împreună cit persoanele 
oficiale care îl însoțesc, a părăsit 
Capitala plecînd într-o scurtă vi
zită în regiunea Brașov. In ■ drum 
oaspeții au făcut un popas la - sta
țiunea experimentală viticolă de 
la Valea Călugărească. Seara, la 
Brașov, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional, Ion Mărcuș, a oferit un 
dineu în cinstea ministrului afa
cerilor externe al Finlandei. Au 
participat Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Vancea, ambasadorul Ro
mâniei la Helsinki, precum și Bjorn- 
Olof Georg Alholm, ambasadorul 
Finlandei la București, reprezen
tanți ai organelor locale.

(Agerpres)
cu „bătuta pe loc“, acumulînd un 
minus de 1 575 tone și diminuînd 
astfel realizările întregului colec
tiv. Deci punctul nevralgic al mi

cei 40 de oameni cu 3 luni în ur
mă, era cu totul altceva, n-am fi 
ajuns în situația ■ critică în cere 
ne aflăm.

Șezătoare în școală

Preparația Coroești.
Aspect din laboratorul de analiza cărbunelui.

I Școala generală nr. 2 
Lupeni. O sală de clasă

I obișnuită a devenit o a- 
de vă rată odaie țărăneas
că. Parcă s-a revărsat 

Iaici întreaga frumusețe 
a portului și motivelor 

■ naționale de pe melea
gurile noastre. Pereții 

Ierau împodobiți cu ini
moase covoare brodate 
pe motive populare, cu 

(ulcioare și farfurii pic
tate în culori agreabile. 

Icu fiori ce-și întindeau 
ramurile pînă în tavan. 

I Tabloul folcloric era
completat de un grup de 
elevi din clasa a Vll-a 

Ia școlii, care, îmbrăcați 
în frumoase costume ță- 

I rănești, așteptau semna
lul începerii șezătorii 
propriu-zise. Tema șeză- 

I lorii: ,,Cu cîntecul și
jocul prin frumoasa 

! noastră regiune, Hune
doara".

ț In sunet duios cit 
g fluier, și-au luat zborul 
Idin piepturile elevilor 

frumoase melodii de mu

zică populară, ghicitori, 
snoave și povestiri, obi
ceiuri de-ale localnicilor, 
iar dansurile populare 
— de așemenea cu spe
cific jocal — âu făcut 
să răsurie „odaia" de 
Iropetul pașilor tinerești, 
energici, viguroși.

Șezătoarea țărănească 
a elevilor clasei a VII-a 
de la Școala generală 
nr. 2 Lupeni a respirat, 
pe întreg parcursul ei, 
veselie, entuziasm, voie 
bună.

La sfîrșit, pe fețele tu
turor, inclusiv a tova
rășei Luca Marinescu 
Aurelia, se citea satis
facția realizării unui lu
cru bun, plăcut. Era doar 
vorba de scoaterea în 
evidență a bogatului și 
frumosului nostru fol
clor, a obiceiurilor moș
tenite din bătrini și păs
trate cu venerație în 
casele țărănești, din ge
nerație în generație.

OANCEA MARIA 
corespondentă
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Foto
N. Moldoveanu

Plecarea la Moscova 
a delegației române -- 

participante la lucrârite 
ședinței C.A.E.R.

O delegație condusă de. vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Radulescu, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România în C.A.E.R., a ple
cat sîmbătă seara spre Moscova, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a XXVIIl-a ședințe a Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de tovarășii 
Janos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Aurel Vi- 
joli, ministrul finanțelor, Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de membri ai con
ducerii altor ministere și instituții 
centrale economice.

Cîntec de hărnicie în inima codrului
e la orașul nou Uri- 
cani pînă la exploa

tarea forestieră Pietroasa e 
un drum destul de lung. A- 
tunci cînd cite un ghiocel 
îndrăzneț vrea să anunțe 
primăvara, cind pe ramurile 
copacilor plesnesc mugurii, 
Ori vara ascultînd trilurile 
păsărelelor, ești tentat să 
faci drumul pină la Pietroa
sa. pe jos. Dar acum, iarna... 
Nici măcar un ciripit de 
pițigoi nu auzi. Totuși, deși 
e iarnă, se aude un cîntec 
răzbătînd din inima codru
lui. E o muzică care te în
deamnă la urcuș. Cine-i cin- 
tărețul ?

/n inima pădurii îi în- 
tîlnim pe „soliștii" a- 

cestui cîntec al hărniciei. 
Facem cunoștință cu primul 
întîlnit: maistrul forestier 
B'ĂDICU DUMITRU. Am 
vrea să aflăm multe de la 
dînsul. In cele din urmă ne 
arătă un caiet cu notări la
conice : „In ianuarie, ex

ploatarea forestieră Pietroa
sa, și-a realizat sarcinile în 
proporție de 104,4 la sută". 
Ne indică și o brigadă — 
cea măi harnică — zice dîn
sul și ne conduce spre ea. 
Apropiindu-ne de locul de 
muncă al brigăzii lui GA- 
VRILOA1F. MUREȘ, ascul
tăm mai departe cîntecul... 
Se îmbină în acest cîntec 
sunetul ferăstraielor meca
nice în ison cu lovituri de 
secure și de maiuri de spart 
lemne. Zăpada scîrțîie sub 
picioarele noastre ca niște 
balamale neunse. Gerul e 
aspru, îți taie fața ca o la 
mă. Oamenii brigăzii sfi
dează frigul, Brigadierul 
Mureș face ocol, cu dinții 
ferăstrăului mecanic, în 
trunchiul gros al unui fag 
bătrîn. Mecanicul de la fu
nicular, SĂLTÎRBAȘA IOAN 
e și el aici. Mînuiește un 
fierăstrău mecanic. Copacii 
se prăbușesc ducînd ecoul 
muncii... hăt departe. Gavri- 
loaie Matei și Bădicu Dumi

tru tatăl, dau „vaga" la 
bușteni.

încercăm o discuție pe
1 tema roadelor muncii 

lor. Discuția e dificilă. Sînt 
tăcuți că pădurea, bacă stă
rui cu întrebări legate de 
meritele lor, ei vorbesc des
pre alții. Așa am aflat că 
în exploatarea Sohodol lu
crează brigada tui Pali Lu
dovic care în opt zile a du
pe rampa din Lupeni 286 
m c de bușteni. Acolo e cel 
mai „bravă" mecanic de fu
nicular, Todea Nistor, spune 
Mureș. Dar brigada lui Ga- 
vriloaie Mureș tot în frunte 
a fost și anul trecut. In lu
na februarie din acest an 
le-a cam luat-o înainte cei 
de la Sohodol. „Pietrosenii" 
au 50 de metri în avans fa
ță de plan și nu vor să ce
deze. Nici cei din Sohodol 
nu se lasă. Dar, urma ale
ge ! Am vrea să știm mai 
multe despre ei însă... Sînt 
reținuți, la vorbă,, Sunetele

uneltelor în mișcare și al 
fagilor doborîți sînt domi
nante. Printre ele din cînd 
în cînd răzbate cite un cu- 
vînt: hei-hou !... Vaga!...
Volta !... Probabil tot așa se 
auzeau și-n ’66 cînd munci
torii forestieri de la Pietroa
să au dat 300 de m c buș
teni peste plan, realizînd 
60 000 lei economii.

r a toate acestea ne gin- 
Lt dim atunci cînd ne 

luăm rămas bun de la a- 
cești oameni rămînînd ca nu 
peste mult timp să ne re
vedem... Am cobofît de mult 
din exploatarea Pietroasa, 
dar „cîntecul" muncii ne 
stăruie în urechi, ne înso
țește. „Glasurile" unite ale 
ferăstraielor mecanice, ma
șinilor, securilor, persistă... 
Ele exprimă ritmul dinamic 
al muncii tumultuoase din 
inimă codrului.

PETRU BREBEN



£. STEAGUL ROȘU

CULTURĂ-ARTĂ
CULEGĂTORII DE 
FOLCLOR LA LUCRU

Creații și creatori 
din Valea Jiului (IU)

Următorul cîntec pe o melodie 
de învîrțitâ, aparținînd stilului 
ardelenesc din părțile Sibiului, 
este dedicat partidului care, așa 
cum se exprimă creatorul, „ne-a 
dfct cîfit și lumină".

„Citită fluier ți ne spune 
Despre vremurile bune' 
Despre toate cîte-n țară 
se^Mtbiri, se schimbară. 
Cintă fluier și vorbește 
despre ce se construiește, 
Spune fluier că pe Jii 
A2i sent multe bogății 
Fluier, cintecCle toate 
Silit partidului cintăte. 
Si ne-a dat citit ți lumină 

ne-o făcu, grădina
O grădină-nfloriteare 
be la munte pin’ la mate. 
Cintă fluiet Șt ne spune 
Ci tu cînți azi vremuri bune". 

Un rol deosebit îfi folclorul hOU 
îl Joacă cîhtecul de dragoste, mult 
gustat Și de interpret Și de audi- 

Asemenea creații am îhtîlfiit 
fliuite în folclorul miniet-esc al 
Vtli Jiului, iată de exemplu cin* 
t«tdl „Vihe badea de lâ rilihA" 
(ihtbrihatol Tina Ureche).

„Pe cărarea din grădina 
Vine badea de la mină. 
Obhi-t tîd, gura-i zîmbește 
Cind pe mine mă zărește. 
Sadea trece prin grădină 
Și-n grădină-i o sul fină, 
Și-un boboc de trandafir 
Rupt-ți bădiță uft fit 
Și țt-l pune la lămpăț,

Că doar «Ști miner fruntaș, 
C-arh si sainăn pe eărdre 
Numai trandafiri în fliMtre".

iubitul cind lucrează în schimbul 
iî, toemai eîfid ea este liberă, d«r 
devihe veselă atunci uîhd găsește

Cinteeul Următor, cules la Vul* 
can, exprimă, atît prin tematică 
cît și prin forma sa, supărarea 
unei fete care nu-și poate întîln’

totuși o soluție ca să-l întîitieas- 
că, așteptîndu-1 „seara pe lună, 
pe cind iasă de la mină" (infor
mator Maria Cara).

„Ulmi e băded-n schimbul doi 
Nu poate veni ia noi 
lo-l aștept seara pe lună 
Pe cind iasă de la mină 
Lingă gard, în grădiniță 
Ci mi-e dor de-a lai guriță. 
Cît îi badea de Voinic 
fără mine nu-i nimic.
Cit Silit șl eu de frumoasă
Fără badea nu-s Voioasă",

Este rîhdul lui bădița să-și che
me mîndruța la portiță „ca să-i 
dea badii guriță". El atunci e fe
ricit, pleacă bucuros și voios la 
muncă (informator Nelu SaghI).

„Ieși mindruțo la portiță
Și-î dă la badea guriță 
Căci guriță ca a ta 
Nu mai are nimenea 
Iar badea dac-o sărută 
Pleacă bucuros la muncă. 
Ieși mindruțo la fihtînă 
Cind trece baded la mină 
Și sărută-l pe obraz 
Să naibă-tl mină tlăeaz 
Dar sărut ă-i și gurița 
C-Ușa-i place la bădiță",

In Valea Jiului am întîlnit li
nele cîntece aparținînd minorită
ților naționale sau avînd influen
ța cînlecelor maghiare, germane, 
sîrbești. Aceasta se justifică prin 
faptul că aici trăiesc și muncesc 
împreună români, maghiari, ger
mani etc.

Cercetînd creația folclorică mun
citorească din Valea Jiului, rezul
tă că aici a existat și există un 
folclor mtnleresc. dar acesta este 
bine conturat numai din punct de 
vedere literar-muzical. In schimb 
e mai puțin original și prezintă 
mari influențe din zohele înveci
nate — Oltenia, Țara Hațegului, 
Banat. Diferite texte cu conținut

PLUSURI Șl MINUSURI
ÎN ACTIVITATEA CLUBURILOR

desfășoarăîn Valea Jiului își 
activitatea Uh număr de 8 cluburi, 
precum și Casa de cultură din Pe
troșani. Flecare din aceste lăCâșe 
țle cUltUfă are asigurată o baza 
inăterialâ relativ corespunzătoare, 
îndrumarea și controlul activită
ții acestor instituții cade îfi sarci- 
fia Comitetelor sindicatelor.

Comitetul sindicatului de 
E. M. Lupeni s-a preocupat îndea
proape de activitatea clubului. Ac
țiunile ce se organizează la club 
sînt variate cuprlnzînd o sferă lar
gă de probleme. în sprijinul 
Uitării sarcinilor de plan la 
indicatorii au fost organizate 
țdrifițe pe tema disciplinei în 
dliSție, e eâlității cărbunelui

la

rea- 
toți 

con* 
pro- 
etc. 

Tfâț aici au fost organizate expu* 
rituri pe , linia întăririi și consoli- 
ăitii fiâillel, acțiuni dedicate ti
neretului cit si simpozioane lite
rare șl științifice, Este important 
făptui eă pentru realizarea aces
tora au fost antrenați oameni de 
spefeialifhțe, activiști de partid și 
d» »tat eum sînt: ing. Petrescu 
Mâfîn, dr. l.oy Ana, prbf. Dum
bravă Dimitrie ș. a. Asemenea ac- 
țiufii se organizează si la clubu
rile din Lonea, Uricatil si Petrila.

Ih această perioadă, la cluburi 
și organizează programe artistice 
îfl Cinstea fruntașilor în întrecerea 

seiBllstâ pe anul 1960. La Casa 
d cultură din Petroșani a fost 
rwefitat un spectacol festiv de- 

tfliat fruntașilor în îhtrecerea so- 
ciaditâ dih orașul Petroșani. Un 
asatnenea spectacol este în pre- 

(I lâ clubul din Lupehi.
Ut asemenea, la clubul și Casa 

dt cultură din Petroșani se des- 
tiioari pregătiri intense ale for- 
mâțlUor artistice de amatori ce 
se vor întrece în cadrul celui 

VHLlea «mcurs republican.
AOaâtea sînt aspeotele 

ale activității tluburitor 
d* mutară

Ift prvgrajuela lunare 
dMMa ala cluburilor și 
«NBIsM MMM «uprlose toarte multe

lăudabile 
și Gfcsei

de acti* 
Gatti de

acțiuni din diferite domenii 
tivitate ale oamenilor. Din 
unele din ele rămîn doar pe hîr- 
tie sau sînt superficial organizate. 
Joile de tineret, de pildă, sînt con
semnate în toate programele clu
burilor însă ele nu se țin în ma
joritatea localităților din Valea 
Jiului din lipsa de colaborare în
tre club' și organizațiile U.T.C. La 
clubul din Petrila a fost prevă
zută organizarea unei seri de o- 
dlhnâ în cinstea fruntașilor în în
trecerea Socialistă. Ce-i drept ea 
a avut ÎOc însă nu au luat parte 
decît 15 fruntași din peste 400 
Cîți sînt la E. M. Petrila. Specta
colul prezentat a fost la un ni
vel artistic scăzut. Și asta a con
tribuit Ia alimentarea lipsei de 
interes a publicului.

La clubul din Lonea se orgahi- 
zeaeă conferințe, simpozioane, ex
puneri pe diferite teme. Nu con
testăm pregătirea acelor tovarăși 
care le țin, însă anumite teme nu 
pot îi tratate cu toată competența 
decît de oameni de specialitate.

Cluburile noastre cît și Casa de 
cultură nu sînt totdeauna în pas 
CU evenimentele, cu viața, 
face că în luna ianuarie 
puține Cluburi au cuprins în pro
gramele lor acțiuni pe teme des
prinse din cuyîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescli ia Plenara C.C. 
al P.C.R. din 21—23 
1966. Pentru că multe 
eiențele semnalate se 
Intr-o formă sau alta și 
prinderile noastre.

Pentru îmbunătățirea activității I 
la cluburi și Casa de cultură tre- • 
buie neapărat activate colectivele I 
de conducere ale acestora, pentru ■ 
ca programele întocmite să fie I 
expresia gîndirii acestor colective, I 
care mai apoi să lupte pentru tra- I 
ducerea lor în viață. Conducerile I 
cluburilor și a Casei de cultură 1 
să țină o legătură strânsă cu con- ’ 
ducerile întreprinderilor, pentru a | 
determina în mod precis orienta- * 
a* activității operative ?rt spri- |

de ac- 
păcate

Așa se 
foarte

decembrie 
din defi- 
manifestă 
în între-

I

jifiirea realizării și depășirii sar
cinilor de plan.

Comitetele sindicatelor trebuie 
să înțeleagă că răspund direct de 
activitatea cluburilor. Această răs
pundere reclamă un control mai 
eficace si un ajutor mai substan
țial.

In munca cluburilor șl Casei de 
cultură trebuie să atragem un 
mare număr de tovarăși, din di
verse domenii de activitate, care 
să ajute la îmbunătățirea conti
nuă a activității acestora.

nou sîht eîntate pe melodii de lar
gă circulație, melodii ce pot fi 
ușor reținute de colectivitate.

Majoritatea melodiilor sînt pre
luate din folclorul țărănesc, unele 
de largă circulație, care corespund 
gustului artistic al 
ușor de reținut, au 
sibilitate, și nu cer 
artistică deosebită.

rițaselor. sînt 
o mare acce- 
o interpretare

A început cel de-al 
Vlll-laa concurs al 
formațiilor artiatica 
de amatori

DAN GAVRILĂ
activist cu munca culturală 

în Consiliul local al U.G.S.R.

Azi, la căminul cultural din 
Jieț se desfășoară faza Inter- 
comunală a celui de-al VIII- 
lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. Participă 
formațiile din Bănița, Cimpa 
și Jieț.

VĂ RECO
MANDĂM : 
f i Rfl

® NICOLAE CEAUȘESCU . 
„Cuvinlare la consfătuirea con
sacrată activității de proiecta
re în domeniul construcțiilor'. 
Lucrarea a apărut în Editura 
politică.
• In Editura tehnică a a- 

părut „ANALIZA TEHNICA A 
MINEREURILOR" de A. De- 
metresctl, A. TutOVeanu șl M. 
Ionestu. Lucrarea constituie 
un îndreptat practic, la Uit ni
vel ușor accesibil, în dome
niul metodelor de analiză a 
minereurilor.
• Colecția „Cele mai fru

moase poezii" a Editurii tine
retului a scos de sub tipar 
„VERSURI" de Lucian Blaga. 
Ediție îngrijită și prefațată de 
Autel Rău.

FILME
• Din filmele ce vor rula 

săptămîna viitoare pe ecranele 
cinematografelor din Valea 
Jiului recomandăm in mod 
special: „GOLGOTA" („7 No
iembrie" Petroșani 24—28 fe
bruarie), o continuare a filmu
lui „Lupeni '29", „BARBĂ RO
ȘIE" seria I și II („Republi
ca" 24—28 februarie), film ja
ponez de mare succes „YOYO" 
(„7 Noiembrie" Lonea 23—25 
februarie), o producție a stu
diourilor franceze, „PROCESUL 
DE LA NURNBERG" seria I și 
II („7 Noiembrie" Uricani 22— 
23 februarie), o pagină demas
catoare a fascismului.
• Pentru copii se îhscriu 

pe afiș filmele : „PRIETENIE 
INTERZISĂ" („Minerul" Lo
nea, 23—24 februarie), „LU
MEA MARE A CELOR MICI" 
|„7 Noiembrie" Lonea, 23—25 
februarie), „NU PLfNGE. PE
TER" („Muncitoresc" Anlnoa- 
sa, 23—24 februarie), „JOCURI 
ÎNTRERUPTE" („Muncitoresc" 
CriVidlâ, 22—23 februarie), 
„DESENE SECRETE" („Ener
gia" Paroșeni, 22—23 februa
rie).

SPECTACOLE
£ Desigur că pentru melo

mani un deosebit interes Va 
suscita recitalul Filarmonicii 
de stal „Uetrrcje Ehescu" din 
București, susținut Iutii seara, 
ia Casa de cultură din Petro
șani de TEODORA LUCACIU 
și MAGDA NICOLAU.
• Simbăta 25 februarie șl 

duminică 26 februarie a. c., 
Teatrul de stat „Valea Jiului1* 
va prezenta la Petroșani două 
spectacole cu piesa „OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA", 
Comedie in trei acte de Vic
tor Eftimiu.

W/rem să precizăm de la în-
v ceput : cele ce urmează 

nu-i vizează pe acei consecvenți 
iubitori ai muzicii pentru care 
deschiderea unei stagiuni perma
nente a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" a însemnat un 
adevărat eveniment artistic și care

aibă Un orizont cultural larg, să 
posede cunoștințe în cele mai va
riate domenii. O cultură exclusiv 
umanistă este un nonsehs în zi
lele noastre după cum specialistul 
Iii diferitele domenii ale științei 
și tehnicii trebuie să cunoască li
teratură, arte plastice, muzică.

i
i
I 11 IZ I (ALA
I---------------------------

ÎN LOC DE AVANCRONICĂ

vin la fiecare concert cu o emo
ție mereu proaspătă, dornici să se 
lase furați, prin măestria inter- 
preților. de minunata lume a mu
zicii. Nu Vom înfățișa nici bio
grafia artistică a celor două so
liste care vor concerta luni seara 
la Casa de cultură.

Vrem să punem 
temă care 
lipsa de 
a unora 
nostru.

Omul

in discuție o 
merită toată atenția : 

interes pentru marea artă 
dintre locuitorii orașului

contemporan trebuie să

Uneori, cele două domenii, apa
rent opuse, se îmbină în mod fe
ricit în persoana aceluiași crea
tor. Borodin, autorul operei „Cnea
zul Igor" era profesor universitar 
de chimie, Ion Barbu poet de o 
mare profunzime și expresivi
tate — era una și aceeași persoa 
nă cu ilustrul matematician Dan 
Barbilian. Și în zilele noastre avem 
asemenea exemple: 
Dorel Dorian este de 
gifier energetician și 
cole de specialitate in

dramaturgul 
profesie III* 

publiCă arti- 
revista „Ști-

ințâ șl tehnică". Lista exemplelor 
ar putea continua, însă cred că 
cele de mai sus sînt concludente. 
Indiferent de specialitate ne place 
frumosul artistic fie că este vorba 
de teatru, pictură, muzică.., Sen
sibilitatea față de opera de attă 
atestă Sensibilitatea noastră in 
general față de semenii noștri, 
față de natură.

Știm cu toții că o serioasă cul
tură muzicală trebuie formată în
că din copilărie, receptivitatea in
stinctivă față de frumos trebuie 
cultivată de către părinți ca și de 
către profesori. Am asistat deu
năzi la uh recital de pian, vioară 
șl violoncel prezentat de cadre di
dactice de la Conservatorul din 
Cluj.O treime din public era for
mată din copii sub 12 ani care as
cultau cu răsuflarea tăiată acordu
rile unei Sonate de Bach...

Adolescenții, eternii neînțeleși, 
în schimb nu prea își „pierd vre
mea" cu muzica „grea". Muzica u- 
șoară fiind mai digestibilă, Ie 
este suficientă. De ce adolescenții 
nu „gustă" muzica simfonică și fiu 
încearcă să o facă ? Ei nu-șl pun 
niciodată problema : de ce o me
lodie de muzică ușoară lansată 
anul trecut este demodată, pe eînd
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mai făcut promisiuni în 
cu recuperarea parțială a 
lui în decada a Il-a, Dar s-a pe
trecut invers. In loc să scadă, mi
nusul a crescut cu 500 de tone.

— Am avut surprize 
jul 6 est. La fel, din 
taților întâmpinate în 
rie la aprovizionarea 
am întârziat eu unele 
avut 6 atacări suprapuse. Greută
țile la aprovizionare au fost de
terminate de nepredareă la timp ă 
planului înclinat între orizonturile 
XIV—XII A, din cate cauză n-am 
fost asigurați cu materialul lem
nos de dimensiuni optime. Mer
gem slab și cu pregătirile. N-avem 
oameni calificați. Doar 3 brigăzi de 
pregătiri are sectorul pe care 
poate conta cu adevărat. Ne pro
duce multe greutăți și indisciplina. 
Din cauza nembtivaților, a foilor 
de boală avem un sfert de efectiv 
lipsă în fiecare zi.

In fine, cauze există și sînt des
tul de complexe. Problema e cum 
se acționează, cum perseverează 
Colectivul sectorului, conducerea 
lui, pentru înlăturarea acestora, 
în această privință colectivul sec
torului mai are multe de făcut. 
O dovadă : din cele 16 brigăzi cîte 
are sectorul 
e de mirare, 
Sînt mutate 
tnjșică într-o lună. Mai mult: bri-

legătură 
minusu-

cu abata- 
cauza greu- 
luna ianua- 

cu lemne, 
atacări; arii

12 sînt sub plan. Nu 
dacă unele brigăzi 

la cite 4-5 locuri de

gada Moldovan și-a schimbat de 7 
ori locul de muncă într-o lună. 
Activitatea brigăzilor, a sectorului 
întreg e determinată în mare mă
sură de dirijarea abatajelor, de în
tocmirea judicioasă a prelimina- 
relor pe brigăzi, în funcție de con
dițiile de muncă a acestora, de 
tmeârea unor condiții de lucru op
time pentru fiecare, printr-o apro
vizionare ritmică și o asistență teh
nică eficientă.
neajunsuri au fost de mult timp 
semnalate în cadrul sectorului, nh 
s-a făcut încă totul pehtru elimi
narea lor. Există lipsuri și îh pri
vința repartizării raționale a e 
fectivelor, dirijarea în ansamblu a 
activității sectorului și chiar îtl 
munca cu oamenii îndebsebi CU 
cadrele tehnice, în folosirea tim
pului de lucru de către persona
lul auxiliar.

Conducerea exploatării este de 
acord că 
manifestă 
Tovarășul 
exploatării 
tele :

— Nu s-a făcut o plasare 
târnă a lucrărilor de pregătiri, 
s-a Urmărit corespunzător 
plasarea abatajelor și realizarea u- 
nei producții maxime; sînt nea
junsuri în privința întreținerii lu
crărilor miniere. Colaborarea între 
conducerea sectorului și corpul 
tehnic, de asemenea, lasă de do
rit. In orice caz* dacă în luna a-

ceasta îfieâ fiu, în lima vîit&are 
sectorul va avea toate posibilită
țile să-și facă planul. Ii vom asi
gura, de altfel, șl noi sprijinul fte*- 
cesar.

E foarte bine. îhsă întrebarea 
ce stăruie e următoarea : de ce n-a 
asigurat conducerea minei spriji
nul necesar Ia timpul cuvenit a- 
cestul sector î S-a cunoscut Încă de 
anul trecut că sectorul v stă prost

Dar, deși asemenea eti plănui de pregătiri; s-a < tiiios- 
edt și faptul că conducerea secto
rului are neajunsuri in dirijarea 
fronturilor, îh utilizarea efectivu
lui mai mult are efective in
suficiente. Și totuși... se repeta a 
doua bară neajunsurile din anul 
trecut, eihd tot sectorul V a fbst 
cel ce a frînat activitatea minei 
și încă din același motiv i llpSă 
iihiei de front dih cauza hereali- 
zării planului rin pregătiri 
1903.

— intr-adevar, n-a sprijinit 
fieient activitatea sectorului 
nici conducerea exploatării 
lipsurile au fost cunoscute, 
s-au făcut propuneri, chiar de că
tre comitetul nostru de partid în 
vederea redresării activității secto
rului V — fie-ă Spus tnv. UostCa 
Traian, secretarul comitetului de 
partid. S-au înregistrat lipsurile, 
s-au stabilit măsuri tehrtieo-Orga- 
hizătorice, dăr înfăptuirea, eficien
ța acestora s-a urmărit mai 
țin. Adevărat e și faptul că 
comitetul nostru de partid 
dovedit suficientă exigență,

tn cadrul sectorului se 
neajunsurile amintite, 
ing. Muru Emil, șeful 
ne-a vorbit și de al-

op- 
nu 

nici

plină iarnă 
îh miezul 

imprejuri- 
Petroșaniu-

In 
Său 
verii, 
mile
lui oferă vizita
torului acestor 
loihirl peisagii de 
neuitat, care dau 
clipelor petrecu
te în tovărășia 
naturii un 
mec deosebit.

Imaginea 
fotografie e grăi
toare acest
sens.

D. GOANTA

Mozart Veșnic tînăr iar
Beethoven va fi întotdeauna as
cultat cu emoție. Oare în crearea 
unui curent de opinie pentru fru
mos, a unei culturi muzicale nu au 
un cuvint de spus diriginții și pro 
fesorii de muzică ?

Fiindcă am luat-o cronologic, să 
ne ocupăm puțin și de studenți 
Sînt unii dintre ei care își fac un 
titlu de glorie din a nu citi cărți 
din literatura beletristică, a nu ve
dea spectacole de teatru. Ei vor fi 
ingineri 
treabă riihieni ia examen 
liedul" ? 
de veto 
banii ca 
beau o 
plimb prin centru un ceas două". 
Alții, dih pură Inerție, nu fac ase
menea „expediții" jn necunoscut. 
De ce nu încearcă măcar o dată 
să vină Ia un concert simfonic. 
S-ar putea să Ie placă și apoi Sâ 
vină și singuri...

Cit despre intelectuali... Au fost 
unii în orașul nostru care, în anii 
trecuți, strigau sus și tare că vor 
și altceva decît muzică populară 
ți ușoară, că vor să asculte ceva 
mal „rafinat" într-D interpretare

Concertul unuia dintre 
mari violonceliști ai

cum se întâmplă că la 
de muzică ușoară orga- 
(LS.T.A., casa de bilete 
cu asalt chiar cînd nu-

îh

Sti-
V, 

deși 
deși

pu
nici 
n-a 
n-a 

asigurat ca organizațiile de bază 
dih sector să acționeze mai prompt, 
cu mai multă hotărîre pentru eli
minarea lipsurilor din sector, pen
tru întărirea disciplinei

Sectorul V e cel mal mare sec
tor al minei Petrila. Stagnarea 
iții grevează activitatea întregii 
exploatări, indicatorii de plan pe 
toată mina. Dacă pînă acum a fost 
sporadică asistența tehnică acor
dată acestui sector din partea con
ducerii mihei, cel plițin acum re
dresarea activității sectorului sub 
toate aspectele ei e imperios ne
cesară. Mai ales că, planul de pre
gătiri nici în prezeht nu Se reali
zează în sector și se naște deci 
temerea că aici și ă 3-a oară își va 
arăta efectele hestăpinirea pe de
plin a producției.

Lâ mina Petrila sîht condiții 
pentru a preîntâmpina de acum a- 
semenea efecte.

PROGRAM

0 Stadionul „23 August" din 
Capitală găzduiește astăzi un ă- 
tractiv cuplaj de fotbal, în cadrul 
căruia se 
arnlfiate 
categoriei

Lă oră 
mațiiie Rapid București și Petro
lul Ploiești, iar în. continuare for
mația bucureșteană Steaua va pri
mi replică echipei Fariil Con
stanța.

vor disputa două partide 
din turtii campionatului 
„A“-
13,15 se vor intîlhi for-

Astăzi, la Pitești, în sferturile 
de finală ale „Cupei orașelor târ
guri" Ia fotbal, echipa Dinamo Pi
tești joacă în cdffipahia valoroa
sei formații iugoslave Dinamo 2a- 
greb, în rîndul căreia activează o 
serie de jucători internaționali ca 
Zambata, Skorici, Mesici și alții. 
Meciul este așteptat cu deosebit 
interes. In acest joc, Dinamo Pi
tești va alinia următoarea forma-

Renovări

unificat din 
Cooperativei 

execute ma-
Nu se cu-

Anul trecut, la Lupeni, în 
clădirea fostului sanatoriu de 
noapte a fost înființat un 
complex stomatologic, O rea
litate îmbucurătoare ! Clădi
rea avea nevoie de unele re
novări mai ales interioare. 
Conducerea spitalului a sta
bilit ca pereții cabinetelor, ai 
atelierelor dentare și ai ho
lurilor să fie 
capitonați Ift 
interior. Cam 
pe la 15 ianua
rie a. c. Spitalul 
Lupeni a solicitat 
„Deservirea" să 
nopera lucrării.
noâște îhsă nid termenul de 
execuție și nici obligațiile pe 
care cele două părți și le a- 
sumau. Nu, pentru că au con
siderat de prisos să mai în
cheie minata. S-au înțeles dșa 
ea „de la om la om“. Păcat 
fă în SCUft tifh'p s-au ivit și... 
neînțelegerile. Fiecare „trage" 
drept alea de partea sa.

— Lucrătorii cooperativei nu 
pot lucfa dacă nu li se asi
gură Spațiu pentru lucru, sus
ține tovarășul Pateșăn, pre
ședintele cooperativei. Tovâră- 
ȘUl Calda Dumitru, adminis
tratorul Spitalului afirmă alt
ceva :

— Le-am eliberat tu înce
pui un cabinet, dar s-au ex
tins peste tot cu lucru, m a-

DE RADIO

RT
ție : Coman, Badea, BarbU, liie 
Sielian, Ivan, Prepurgel, lJobrln, 
C. Radu, Țurcan, Naghi, Pop. Par
tida va fi condusă de arbitrul aus
triac Franz Mayer, ajutat lâ tUȘ$ 
de compatrioții săi Schlachtă și 
Bauer.

Returul va avea
tie, la Zagreb

★

loc la 1 rfiat-

începere de la 
noastre de ra-

și atât. In fond nu-i în- 
„ce este 

îl caracterizează un soi 
aprioric. „De ce să dau eu 
să dorm acolo ? Mai bine 
cafea la cofetărie și mă

,,aleasă". Mă întreb însă cîți 
dintre ei au fost la concertul sus
ținut de artistul emerit Radu AL 
dulescu ? 
cei mai 
lumii !

Nu știu 
concertele 
nizate de 
este luată
mele de pe afiș sînt departe de a 
fi niște „stele" iar spectacolele 
sînt mediocre, improvizate, în timp 
ce la concertele Filarmonicii de 
stat „George Enescu", Ia care își 
dau concursul artiști de talie in
ternațională, consacrați prin con
cursuri și turnee peste hotare, vin 
atît de puțini ?

Este o anomalie care ar trebui 
să ne dea filai mult dis gîtldît; căci 
este în 
vel ului 
tru.

Luni
pianista Magda Nicolau 
ține un recital la Casa de cultură. 
Avem acutn prilejul să ne reabi
lităm prestigiul șl să demonstrăm 
solilor Filarmonicii că există Șt la 
Petroșani amatori de muzică.

joc cartea de vizită a ni- 
cultural al orașului ttos-

seara. Teodora Lucaclu și 
vor sus-

Maria Octavia TREISTAR

20 februarie
PROGRAMUL I : 5,00 BUEETIN 

DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 
5,40 Program muzical de dimi
neață; 6,00 Sport. Buletin meteo- 
rtitier; 0,15 ACTUALITATEA A- 
GRARA; 6,25 Program muzical de 
dimineață; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutier; 7,13 Ih sunet 
de fanfară; 7,30 Melodii cu de
dicație; 8,00 SUMARUL ZIARU
LUI „SCÎNTEIA"; 8,10 Mic album 
folcloric cu Eleonora Bisorca și 
Benone Damian; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Cîntece populare; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,15 Muzică 
populară; 10,30 ROZA VÎNTURI- 
LOR; 10,55 Ciclul „Sa înțelegem 
muzica"; 11,20 Afiș radiofonic: 
Emisiunile culturale ale săptămînii: 
11,45 Orchestra de muzică popu
lară „Flacăra Prahovei" din Plo
iești; 12,00 buletin de Știri. 
Buletin meteorologic; 12,10 Selec- 
țluni din opereta „Cintec gitan" 
de Maurice Yvaln; 12,45 Muzică 
ușoară de George Grigoriu; 13,30 
întâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Concertul melodiilor 
nemuritoare; 18,00 Muzlc8 popu
lară pe discuri „Electrecord"; 15,30 
Caleidoscop muzical; 10,00 RA
DIOJURNAL. Spurt. Buletin me
teorologic; 16,15 Formațiile „Sin
cron" și „Trumpet Boy"; 16,30 
O poveste pentru voi, copii; 17,00 
Din repertoriul sextetului Victoria; 
17,25 Muzică din opereta „Fras-

Du mini că, cu 
ora 15, stațiile 
dlo vor transmite alternativ de 
la Pitești și lîllritrești îhtil- 
nirlle de fotbal Dinamo Pi- 
tești-DInamo Zagreb și Steatia- 
Faritl Constanța, transmisia 
se va face pe programul 1. 
Telespectatorii vor putea ur
mări de ia era 13,18 cele două 
meciuri restante de fotbal pro
gramate pe stadionul ,23 Au
gust".

nocturne
ceste condiții ne-au stânjenit 
și pe noi. La protestele noas
tre au răspuns că vor lucfa 
noaptea.

Zis și făcut! Tîmplarti co- 
operativei muncesc noaptea. 
Nu-i aud“ și nu-i Vede ni
meni. Că lucrează, noaptea, 
n-ar fi nimic rău. Dimpotri
vă. Dar lucrările parcă sînt 

făcute... pe în
tuneric : șipcile 
l bătute la îm
binarea plăcilor 

sînt slnmbe, till 
printre ele a tre-

melaminate) 
se știe dacă 
cut măcar rindeaua, parcă sînt 
vopsite cu ochii închiși și fă
ră pensulă (și plăcile Sînt fhîz- 
gălite cu vopsea). Dă măi 
mult, aproape au acoperit în
trerupătoarele, prizele și ro
binetele. lăsînd pentru mani
pularea acestora doar Un ori
ficiu cit o gaură făcută de 
șoarece.

Dacă lucrarea rămâne așă șl 
va fi recepționată tot pe 
„nevea, un luciu e sigur: co
operativă va încdsd de la spi
tal 9 696 lOi, pe o lucrare fă
cută de mîntuială. Ar fi ca- 
zul ca administrația spitalului 
Să se caute la un oculist. Are 
serioase carențe 
(privind latura 
financiară).

de vedere 
gospoclăresc-

P B

quita" de Lehar; 17,35 Muzica și 
anotimpurile; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBU
LUI; 18,40 Ritmurile cinci
nalului; 19,00 O melodie pe a- 
dresâ dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zîtei : „Ninge" de Aurel Mano- 
lăehe; 19,9S Concert de melodii 
românești; 20,00 RADtOGAZETA 
DE SEARA; 20,20 Scurt program 
de muzică românească; 20,3o TEA
TRU Radiofonic : „Noaptea e 
un sfetnic bun". Scenariu radio
fonic de AI. Mirodan; 21,47 Mu
jică de estradă; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 întâlnire cu jazzul : orches
tra internațională „Kenny Clarke 
— Francy Boland Big Band" 
(R.F.G.); 22,50 Mie concert coral; 
23,05 Program de muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
20 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Cei 7 dih Teba: Republica : Giu
seppe la Varșovia; PETRILA : Co- 
plan îȘi asumă riscul; LONEA — 
Minerul • Lumină după jaluzele; 
LIVEZENI Î calea Victoriei; ANL 
NOASA : Trageți în Stanislas; CRI- 
VIDIA : Unchiul meu; VULCAN : 
Roșu și negru; PAROȘENI : Fata 
lui Bube; 
Aventurile 
citoresc : 
BĂTENI ;
CÂNI ; Soție fidelă.

LUPENI
lui Werner Hoit: 
Alfabetul fricii;
Ani clocotitori;

■ Cultural : 
Mun-
BÂR- 
URI-

TELEVIZIUNE
19 februarie.

8,30 Ora exactă. Cum Va fi 
vremea.

8,32 întâlnirea de duminică 
— emisiune pentru fe
mei.

9,15 Emisiunea pentru copii 
și tineretul școlar : Noile 
aventuri ale echipajului 
Val-Vtrtej : Taina Pește
rii albastre" (reluare). 
Poșta copiilor.

10.30 Emisiune pentru sate,
12.15 Concert simfonic,
13.15 FOTBAL: Rapid — Pe

trolul și Steaua — Farul.
11,00 Campionatul mondial de 

patinaj Viteză (femei). 
Transmisie de Id Deven
ter (Olanda).

18,05 Magazin 111.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.10 Interpretul preferat — 

muzică populară la ce
rerea telespectatorilor.

20.15 TEATRU lN STUDIO: 
„Suflete tari" de Camil 
Petrescu.

22.10 Invitata noastră: eintă- 
reața franceză de muzică 
ușoară Annie Frat elini.

22.30 Țelesport.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
a. . ...    . . --
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Declarația Biroului F. M. T. D
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — Biroul Federației Mondiale a Tinere

tului Democrat a dat publicității o declarație în legătură cu continuarea 
de către aviația S.U.A. a bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, 
în declarație se arată că această acțiune a demascat așa-zisa „năzuință 
de pace a S.U.A." și a demonstrat că guvernul Johnson tinde spre lăr
girea agresiunii împotriva poporului vietnamez.

F.M.T.D. își reafirmă sprijinul deplin față de poziția poporului viet
namez în reglementarea problemei vietnameze șl cheamă tineretul 
întreaga lume să extindă sprijinul acordat poporului vietnamez.

întrevedere 
U Thant- 
A. Goldberg

VIETNAMUL DE SUD

din

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). 
In cadrul lucrărilor celei de-a 
treia conferințe a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor membre 
ale O.S.A., ministrul de externe 
al Argentinei, Nicanor Costa Men
dez, a propus crearea unui orga
nism militar interamerican însăr
cinat . cu „securitatea colectivă și 
a luptei împotriva subversiunii în 
America Latină". Inițiativa argen- 
tiniană a provocat rumoare în 
rîndul participanților mai ales da-

țări 
Uru- 
pen-

lovită faptului că anumite 
printre care Mexic, Chile, 
guay se pronunță cu hotărîre 
tru respectarea principiului nein
tervenției. Statele Unite și Bra
zilia au sprijinit propunerea ar- 
gentiniană exprimîndu-și dorința 
„de a vedea Organizația Statelor 
Americane dotată cu un organism 
militar gata să intervină pentru 
a înlătura cazurile de subver
siune".

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, a avut 
vineri o întrevedere la sediul or
ganizației cu reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg. La sfîrșitul întrevederii, 
U Thant a declarat ziariștilor că a 
a fost abordată problema vietna
meză, dar că „nu s-a observat nici 
o schimbare importantă în poziția 
americană".

Guvernul american a respins 
toate propunerile secretarului ge
neral al O.N.U. privind încetarea 
bombardamentelor asupra Republi
cii Democrate Vietnam, pentru 
crearea unei atmosfere favorabile 
rezolvării conflictului vietnamez.

Atacuri-surpriză 
declanșate de patrioți
SAIGON 18 (Agerpres). — In 

noaptea de vineri spre sîmbătă, 
patrioțij sud-vietnamezi au de
clanșat cîteva atacuri-surpriză în 
diferite sectoare de luptă. După 
cum informează agențiile de pre
să, cea mai puternică acțiune a 
fost organizată în zona orașului 
Ben Tre, situat la aproximativ 70 
kilometri de Saigon, unde se află 
un aerodrom militar. Operațiunea 
a fost organizată pe trei planuri: 
în timp ce un grup de patrioți ata
cau aerodromul cu obuze și mor- 
tiere, alte două grupuri au acțio
nat asupra garnizoanelor guver
namentale din apropiere, situate

la 4 și respectiv 5 kilometri de 
oraș. Potrivit primelor rapoarte, 
acțiunea patrioților a provocat 
pierderi apreciate ca „moderate".

La 600 kilometri depărtare. în 
regiunea orașului Da Nang, gru
puri de patrioți au atacat cu mor- 
tiere punctul de comandă al sec
torului special din Hoi An.

0 dezmințire a postului de radio B.B.C

A»s Campanie în favoarea 
retragerii trupelor americane 
din Europa occidentală

menținerea trupelor americane în 
Europa lovește în balanța de plăți 
a S.U.A. și că relațiile Est-Vest 
se îmbunătățesc".

LONDRA 18 (Agerpres). — Intr-o 
corespondență din Bonn, postul 
de radio B.B.C. dezminte afirma
țiile agenției Reuter, în sensul că 
în cadrul întrevederilor anglo- 
vest-germane, premierul britanic 
Harold Wilson a obținut din par
tea cancelarului Kiesinger promi
siunea că va sprijini eforturile 
Angliei în vederea aderării la 
Piața comună. Corespondentul din 
Bonn al postului de radio britanic

S.U.A, din Europa 
și organizarea unui 
al situației relațiilor 
și a Alianței atlan-

R. A. U

relevă 
vărat 
sprijină Anglia în principiu, to
tuși cercurile politice vest-germa- 
ne au convingerea că Bonn-ul nu 
poate lua măsuri practice pentru 
a învinge dificultățile unei ade
rări a Angliei la C.E.E. — inclusiv 
poziția președintelui de Gaulle". 
El a adăugat că „atitudinea des
tul de rece a guvernului. federal 
este legată de relațiile sale 
Anglia în alte probleme, ca de 
xemplu proiectul unui tratat 
neproliferare a armei nucleare
cheltuielile de staționare pentru tru
pele britanice de pe Rin".

printre altele : 
că Germania

„Este ade- 
occidentală

cu
e- 
de
Și

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Șase senatori republicani au anun
țat că au deschis o campanie pen
tru a obține sprijin în favoarea 
unei rezoluții care cere retrage
rea trupelor 
occidentală 
studiu atent 
europene ca
tlce. Potrivit agenției Associated 
Press, planu.l republican, prezen
tat drept „o alternativă" la o re
zoluție a unor senatori democrați 
care c.ere reducerea trupelor ame
ricane din Europa occidentală, a 
-fost primit cu oarecare simpatie 
de fruntașii politici democrați. In 
spatele ambelor rezoluții — rela
tează agenția Associated Press „se 
întrevede sentimentul că Europa 
nu mai are .nevoie de o forță mi
litară americană atît de mare, că

j

Comunicat comun cu privire la 
viziia președintelui Senegalului

CAIRO 18 :(Agerpres). — Sîm- 
bătă dimineața a fost dat publi
cității la Cairo comunicatul co
mun cu privire la vizita pe care 
președintele Senegalului, Leopold 
Sedar Senghor, a întreprins-o timp 
de șapte zile în R.A.U. In comu
nicat se menționează că în cursul 
întrevederilor pe care Leopold 
Senghor le-a avut cu președintei

subliniindu-se „ne- 
unor eforturi comune

Semnarea unui acord
SOFIA 18 (Agerpres). — 

fia a fost semnat un acord 
vire la schimburile dintre 
mia de Științe a R. P. Bulgaria și
Consiliul Național de Cercetări Ști-

La So- 
cu pri- 
Acade-

Autobuz atacat
ATENA 18. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Un auto
buz care circula pe șoseaua 
Alexandrupolis-Komotini a 
fost atacat vineri de vulturi. 
Observînd că un stol de 15 
vulturi atacă un cal, pasa
gerii din autobuz au cerut 
șoferului să oprească. Dar, 
înainte de a face acest lu
cru, unul din vulturi s-a și 
năpustit asupra mașinii, dar

de vulturi
a căzut rănit în urma lovi
turii de parbriz. In momentul 
cînd mașina a fost oprită și 
pasagerii au mers să vadă 
pasărea răpusă, restul vultu
rilor au abandonat prada și 
s-au năpustit asupra celor co- 
borîți din mașină. Pasagerii au 
reușit totuși să se suie in au
tobuz. Mașina a pornit cu vi
teză pentru a se salva, astfel 
că nici unul dintre pasageri 
nu a fost rănit.

Nasser au fost trecute în revistă 
principalele aspecte ale vieții in
ternaționale, 
cesitatea
pentru a atenua încordarea inter
națională, 
rînd de politica forțelor imperia
liste, neocolonialiste și rasiste" 
Ambele părți „și-au exprimat ne
liniștea în legătură cu agravarea, 
situației din Vietnam ce amenință 
pacea mondială și au cerut înce
tarea imediată a bombardamente
lor americane asupra R. D. Viet
nam și aplicarea acordurilor de 
la Geneva din 1954 pentru Viet
nam".

Referindu-se la o serie 
blerne ale continentului 
cei doi președinți și-au 
hotărîrea lor de a lupta 
consolidarea Organizației
Africane, pentru intensificarea le
găturilor economice , și politice din
tre statele continentului negru. 
Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea stabilirii unor relații e- 
conomice echitabile între țările 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare.

provocată în primul

de pro- 
african, 
afirmat 
pentru 

Unității

I

• BUENOS AIRES. Un in
cendiu s-a declarat sîmbătă 
într-una din sălile clădirii 
unde se desfășoară în prezent 
lucrările Conferinței miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor 
membre ale O.S.A. Incendiul a 
fost repede localizat. Autorită
țile argentinene au ordonat 
deschiderea unei anchete.

* ANKARA. „Instalațiile 
militare ale N.A.T.O. din Tur
cia nu pot fi utilizate drept 
baze pentru zborurile avioane
lor de spionaj sau pentru tri
miterea de trupe în alte țări. 
Folosirea rachetelor nucleare 
aparținind acestor instalații nu 
depinde numai de voința Sta
telor Unite", a declarat Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul a- 
facerilor externe al Turciei,

răspunzînd unei interpelări a 
purtătorului de cuvînt al gru
pului parlamentar al Partidului 
Muncitoresc din Turcia.

0 VENEȚIA. — In urma 
ploilor torențiale care au că
zut în ultimele 48 de ore, la 
Veneția a fost decretată sta
rea de alarmă. Piața San Mar
co este parțial inundată, iar 
autoritățile au dispus instala
rea a numeroase pasarele pe 
străzile orașului. Vîntul suflă 
in direcția Veneției cu o Vi
teză de 80 km pe oră și ma
rea este extrem de agitată.

BARCELONA. Vineri sea
ra, in centrul Barcelonei a a- 
vut Ioc o demonstrație in ca
drul căreia aproximativ 1 000 
de studenți și muncitori au 
manifestat în sprijinul sindica

telor libere (interzise de auto
rități) pentru îmbunătățirea sa
lariilor și a condițiilor de în- 
vățămînt și dizolvarea poliției 
secrete spaniole. La interven
ția poliției, care a împrăștiat 
demonstrația, au fost arestate 
20 de persoane.
• BONN. Peste 18 000 de 

studenți din Hamburg au or
ganizat o demonstrație de pro
test împotriva politicii S.U.A. 
în Asia de sud-est. Demon
stranții au străbătut străzile 
centrale ale orașului purtind 
pancarte pe care erau înscrise 
lozinci ce condamnau agresiu
nea americană împotriva po
porului vietnamez.
• BELGRAD. Agenția Ta- 

niug anunță că în zona de 
mijloc a Mării Adriatice a
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Planeta Saturn 
are atmosferă

LENINGRAD 18 (Agerpres). 
Astronomul sovietic Nikolai 
Kozirev a descoperit că în 
inelele planetei Saturn există 
o zonă atmosferică cu o gro
sime de 5—10 mii kilometri. 
Atmosfera — deosebit de vi
zibilă între planetă și extre
mitatea interioară a inelelor 
— este foarte rarefiată, den
sitatea ei fiind de aproxima
tiv un miliard de ori mai 
mică decît a atmosferei te
restre. După părerea lui Ko
zirev, atmosfera din inelele 
lui Saturn a apărut în urmă 
ciocnirii particulelor de me
teoriți. Au fost obținute do
vezi directe ale prezenței în 
atmosfera inelelor a aburului 
de apă și cristalelor de ghea
ță, a comunicat N. Kozirev 
unui corespondent al agenției 
TASS.

bulgaro^italian
ințifice al Italiei pe perioada 1967— 
1971. Acordul prevede schimburi 
de delegații științifice, de profesori, 
de literatură științifică, informații 
și documentare.

Anchetă secretă în legătură 
cu asasinarea președintelui Kennedy

bine orga 
implicați în 
locuitori ai 
Potrivit zia-

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Ziarul „States-Item" care apare 
la New Orleans a afirmat că pre
ședintele Kennedy a putut fi vic
tima unei „conspirații 
nizate", în care sînt 
mod direct mai mulți 
orașului New Orleans.
rului, procurorul comitatului Or
leans, Jim Garrison, a ordonat des
chiderea unei anchete. Adjunctul 
procurorului, Charles Ward, a con
firmat că se întreprinde o aseme
nea anchetă și, potrivit ziarului, 
serviciile procurorului au chel
tuit deja 8 000 de dolari pentru 
deplasări la New Orleans, Dallas,

Houston, Miami, Washington și 
San Francisco.

„States-Item" subliniază că teza 
privind organizarea unei conspirații 
pentru asasinarea președintelui Ken
nedy este susținută de mai multe 
puncte. Printre acestea se citează 
faptul că asasinul presupus al 
președintelui, Lee Harvey Oswald, 
a locuit la New Orleans cîteva 
luni înainte de asasinat și a avut 
dificultăți cu poliția. De asemenea, 
în acest oraș a fost arestată o per-, 
soană a cărei identitate nu a fost 
dezvăluită, ce fugise din statul 
Texas. Amănuntele privind această 
anchetă sînt ținute deocamdată' se
cret.

F'

fost paralizat întregul trans
port maritim și aerian dato
rită unei furtuni puternice 
care bîntuie de două zile în 
această regiune. Vîntul bate 
cu o viteză de 80 km pe oră, 
iar în unele părți de peste 
100 km pe oră. Valurile ating 
o înălțime de 5 metri.
• PERM. In partea de nord 

a regiunii Perm (Ural) a fost 
descoperit un nou zăcămînt 
de diamante. El este situat 
pe terasele înalte ale unul 
afluent al rîului Vișera și con
ține o mare cantitate de cris
tale prețioase.
• MOSCOVA. După cum 

transmite agenția TASS, în 
urma convorbirilor care au 
avut loc la Moscova între o 
misiune de bunăvoință a Re

publicii Volta Superioară și 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., guvernele celor 
două țări au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă.

9 HANOI. Asociația pentru 
răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice și tehnice din R. D. 
Vietnam a dat publicității o 
declarație, în care salută ini
țiativa celor peste 5 030 de oa
meni de știință americani ca
re au adresat o petiție pre
ședintelui Johnson, cerînd in
terzicerea utilizării substanțe
lor toxice in Vietnamul de 
sud. Declarația exprimă mul
țumiri față de oamenii de ști
ință americani care au inițiat 
această acțiune.

Tiparul: l.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


