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PE ȘANTIERE

Obiectivele de primă urgență 
în pragul toamnei

Vara e pe sfîrșite, activitatea pe 
șantierele de construcții continuă 
însă în ritm intens. Totuși, se ri
dică unele probleme, care de pe a- 
dum trebuie să treacă pe primul 
plan al preocupărilor căci, zilele 
bune de lucru încep să îie numă
rate..., Printre aceste probleme se 
numără obiectivele social-culturale 
noi puse în lucru și care trebuie 
terminate pînă la o dată anumită : 
centralele și punctele termice, as
faltările de drumuri și alei, izolația 
acoperișurilor.

Amil acesta, constructorii au de 
executat o mare centrală termică 
pentru blocurile cu 10 etaje din 

„ aoul microraion B-|-C al orașului 
Petroșani, una la fel de importantă 
pentru blocurile 
cite 10 etaje 
cu.- 3 cazane 
suplimentare 
Petrila și un 
termoficare la Vulcan. Toate a- 
ceste obiective trebuie să fie gata 
Ia .15 octombrie, cînd începe ofi
cial încălzirea — deci peste o lună 
și jumătate !

In ce stadiu se află iți prezent 
aceste lucrări ? Ritmul actual de 
execuție prezintă garanții pentru 
terminarea lor și punerea în 
țiune la data cînd trebuie* să 

f zeze căldură ? Cerceii nd cu aten- 
J* țle situația, răspunsul este în 

măsură negativ: doar centrala de 
la Uricani și, parțial, punctul ter
mic din Vulcan se află într-un sta
diu care să asigure funcționarea 
la termenul prevăzut. Cit privește 
cele' două centrale mari din Petro
șani și Lupeni — ca și execuția 
extinderilor de la centralele 1 și 2 
Petrila, există mari rămîneri în ur
mă, care pun sub semnul ÎDdoielii

în luna no

ritmul de e- 
lucrări este

funcționarea lor chiar 
iembrie.

La aceste -obiective, 
xecuție a diferitelor
toarte lent,, se repartizează efecti
ve sau materiale doar dacă în altă 
parte prisosesc... iar unele lucrări 
la Petrila, cum sînt coșurile de 
fum și platformele cu sistemele de 
aprovizionare cu combustibil 
nu au fost atacate încă, 
așteaptă constructorii: să 
gul peste locatari și abia 
zorească aceste lucrări ? .

Multitudinea activității
fiere cuprinde și alte lucrări, se
zoniere, ce se cer executate în lu
nile cu , timp frumos. Acestea sînt 
drumurile și aleile, căile de acces 
la noile blocuri și asfaltarea lor. 
Dar cu toate că anul acesta fiecare

nici'
ce

fri-
Oare 
vină 

atunci să

pe șan-

și ministru al afacerilor externe
al Danemarcei,

la 
la 

la

A8, A7, A6, G cu 
Lupeni, o centrală 
Uricani, extinderi 

centralele 1 și 2
punct termic pentru 

Vulcan.

func- 
furni-

bună

INSTANTANEU

LA POMUL
I-a mers faima cu 

iuțeală. Nu fără temei. 
In toiul iernii, aici în 
centrul * Petroșaniului, 
într-o clădire modestă, 
chiar prea modestă, 
s-a deschis o unitate 
de „Cafea-dulciuri". Și 
pe cît a fost de mo
destă fațada clădirii, 
îfi interior, s-a creat 
o ambianță ireproșa
bilă. Printr-o amenaja
re cu gust și fantezie, 
printr-o deservire tot 
ireproșabilă (din care 
ar' putea învăța multi 
lucrători ai alimenta
ției publice) și amabi
litatea personalului, s-a 
creat un micro-climat 
agreabil în care ori
cine a pășit pragul u- 
nității putea să petrea
că, lingă o cafea bu
nă, momente 
, .Așa a fost, 
mirare, deci, 
inului lăudat"
vestea și, în consecin
ță, a sporit în continuu 
numărul acelora care 
l-au căutat cu...

plăcute. 
Nu e de 
că „Po- 
i-a mers

sa-

șantier are în plan asemenea lu
crări, foarte puține din ele au fost 
executate. Șantierul Lupeni nu le-a 
făcut la blocurile „A" pentru că... 
„merge și așa"; șantierul Petroșani 
a improvizat o ieșire mică din blo
curile „C" pentru că... „strada tot 
e aproape"; la Vulcan nu s-au fă
cut asemenea lucrări la unele din 
blocuri „pentru că... tot lucrează 
șantierul prin preajmă,, și nu-f „mo
mentul" pentru sistematizarea pe 
verticală"; la Petrila... de 5 ani aș
teaptă unele drumuri și alei să fie 
asfaltate, dar constructorii socotesc 
că „se mai poate sta $1 așa".

Problema este destul de serloa 
să: dacă aceste lucrări nu se exe
cută în săptămînile ' următoare, a-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit miercuri la aipia- 
ză, la Predeal, pe primul ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krâg, ca
re face o vizită oficială în {ara 
noastră.

La întrevedere au participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, priin- 
adjunct al ministrului afacerilor,ex
terne, Gheorghe Ploeșteanu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Copenhaga.

Au luat parte, de asemenea, 
Svend Aage Sandager Jeppensen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Gunnar Seidenfaden. amba
sador. subsecretar de stat adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei.

in timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind rela
țiile bilaterale dintre România și 
Danemarca. S-a relevat intensifi
carea rodnică a relațiilor româno- 
daneze din ultimii ani și s-a ex
primat dorința comynă de a se 
găsi noi posibilități în vederea dez-

voltării multilaterale a cooperării 
economice și a relațiilor politice, 
culturale și tehnico-științifice din
tre România și Danemarca.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, subliniindu-se 
că bunele relații statornicite între 
România și Danemarca contribuie 
la consolidarea securității. europe
ne, la făurirea unui climat de pa
ce, bună înțelegere și colaborare 
între toate popoarele lumii, indi
ferent de orînduirea lor socială. 
Au fost evidențiate rolul tot mai 
important pe care îl pot avea ță
rile mici și mijlocii în îmbunătă
țirea atmosferei internaționale, ne
cesitatea reglementării problemei 
vietnameze, astfel încît să se asi
gure. dreptul poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta.

După întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ăl 
C.C. al P.C.R., împreună cu soția, 
a oferit un dejun în onoarea pri
mului ministru și ministru al afa
cerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag. și a soției sale.

ȘTEFAN MIHAI
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Național din Praga, 
mare dtn R.
se află în țara noas- 
ocazia turneului pe 

în

co
ca- 
de 
Și

trupă a

Circul Național din Praga
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vin de la E. M.
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Petroșani 
totul —

Comunista Mavrodin Valeria măsoară cantitățile de cărbune ce 
Lonea la preparația Petrila.

LĂUDAT...
■ ■ 1 ■. 1 f .

cui. De aici însă și 
nemulțumirea că uni
tatea nu e chiar atît 
de perfectă precum se 
aștepta publicul conauL 
mator, că deși au tre
cut 8 luni, tovarășii 
din conducerea O.C.L. 
Alimentara 
n-au făcut
deși au fost avizați de 
multe ori — pentru a 
infirma proverbul „La 
pomul lăudat să mergi 
cu sacul spart".

Am văzut zilele tre
cute — adevărul e că 
nu doar zilele trecute 
— ieșind unul după al
tul din mult căutatul 
local „Cafea-dulciuri" 
numeroși cetățeni in
trigați. Motivul supă
rării oamenilor e mult 
prea cunoscut ca să 
constituie o noutate 
pentru conducerea „A- 
litnentarei". Expresoul 
e de prea mică capa
citate față de solicitări;

Dan STEXAMU -

(Continuare în p^g. a 3-a)
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• TINERETUL IN CONTEXTUL 
COTIDIAN AL MUNCII

CURAJ, MĂIESTRIE,
FANTEZIE

De citva timp, o
Circului 
cel mai 
slovacă, 
tră. Cu 
care-F întreprinde în Valea 
Jiului, marți seara a prezen
tat primul spectacol în orașul 
Petroșani, sub cupola instala
tă lingă Complexul comercial 
din cartierul Aeroport. Acro
bații, jonglerii, dresorii, 
micii, ca și orchestra, au 
Ies binemeritate ‘ aplauze 
la publicul petroșănean. 
nu numai de la el. Artiștii 
cehoslovaci s-au bucurat de 
apreciere pe toate meridianele 
pe care au poposit. Spania, 
India, Birmania, U.R.S.S., R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, R.S.F. 
Iugoslavia, R.P. Bulgaria sînt . . 
cîteva din țările care. au găz
duit trupele acestui circ de 
renume european.

Ceea ce dă personalitate 
programului pe care artiștii 
cehoslovaci îl prezintă în 0-

rașul nostru este continua 
mișcare, antrenul pe care știe 
Să-l creeze fiecare, umorul 
robust, sănătos. Pentru că spre 
deosebire de alte trupe de 
circ, programul oaspeților ce
hoslovaci este presărat din a- 
bundență cu momente vesele 
— susținute fie de către co
micii de profesie, fie de că
tre ceilalți artiști în majori
tate posesori ai unei substan
țiale doze de umor spontan.

Dintre numerele prezentate 
în spectacolul premieră la 
Petroșani cîteva produc asu
pra spectatorului o impresie 
care-l urmărește chiar și din
colo de 
este de 
tos de 
ftbvano,
pentru un

■ spectatorilor, 
spectaculoase

cupola circului. Așa 
pildă saltul spectacu- 
la trapez al Docikăi 
care oprește parcă 

moment inimile 
Nu mai puțin 
și interesante
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Mii de turiști din lu
mea întreagă sosesc in 
orașul indian Agra pen
tru a admira această 
capodoperă din marmu
ră albă — mausoleul 
Tadj Mahall. Indienii 
spun că principalul ar
hitect al acestui „poem 
în piatră" este Ustad 
Isa Khan, care a trăit 
în secolul XVII. Dar 
istoricii vest-europeni au 
declarat că adevăratul 
creator al Tadj Mahall- 
ului este italianul Jero
nimo Veroneo, care a 
trăit în India acum 300 
de ani. Alții afirmă că 
celebrul monument este 
opera francezului Au
gustin de 
Cert este că 
ora actuală 
este umbrit 
roasele afirmații care nu 
coincid unele cu altele.

Agra este un oraș de 
provincie, prăfuit și 
destul de sărac. Tot ce 
a mai rămas din epo
ca pa de glorie sînt Tadj

Bordeaux, 
și pînă la 

adevărul 
de nume-

Mahall-ul și cîteva mo
numente. Odinioară, aici 
se aflu reședința dinas
tiei Marelui Mogol, Ca
re a atins apogeul in 
secolul XVII, sub șahul 
Djahan. Din ordinul a- 
cestuia au fost ridicate

loniale britatiice inva
dau Agra, începind o 
campanie înverșunată 
de distrugere a palate-. 
lor. Monumente unice 
în lume erau demolate 
pentru a folosi piatra 
la construirea cazărmi-

TADJ MAHALL-ULUI
numeroase palate 
temple, iar cînd 
1630, soția lui a murit, 
el a cerut să șț ridice, 
în memoria ei, acest 
mausoleu — „Cea de-a 
opta minune a lumii". 
Timp de 22 de ani, pe 
malurile rîului Jumna 
au trudit, pentru ca sâ 
creeze această operă, 
peste 20 000 de munci
tori. Dăr, ’ ISO de ani 
mai txrziu, trupele CO-

în
lor, iar marmura . se 
vindea la licitație. Lor
dul Bentink,, guvernato
rul general''al Indiei în
tre 18Z8—1835, a încer
cat să demoleze . chiar 
și Tadj Mahall-ul pen
tru a-l vinde cu bucata 
la licitație, unde a, fost 
evaluat doar la 200 000 
de rupii. Soarta aces
tei capodopere ar , fi 
fost tristă și pe locul 
ei nu s-ar mai fi aflat

astăzi decît ruinele, da
că nu s-ar fi dat un 
ordin, la 26 iulie 1831, 
la Calcutta, prin care 
se spunea că distruge
rea Tadj Mahall-ului ar 
putea provoca tulburări 
printre indieni.

La începutul acestui 
secol, lopdul Curzon, 
vicerege al Indiei, care 
nu-și ascundea disprețul 
față de autohtoni, a 
vrut să depășească in 
perfecțiune celebrul mo
nument, ridicînd la Cal
cutta un Tadj Mahall 
al secolului XX 
zeu memorial 
rea reginei 
Construcția a 
1906 pînă în
costat 7 200 000 
durîndu-se astfel in In
dia cel mai elocvent 
monument al epocii co- 

. loniale: fațada este de 
culoare cenușie, cu 
nuri și o poartă de 

, tăreață; parterul

mu- 
in onoa- 
Victoria. 

durat din 
1921 și a 

rupii,

tur- 
for- 
este

(Continuare în pag. a 3-a)
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7n raza de cuprindere a Comitetului orășenesc Petroșani 
al U.T.C. iși desfășoară activitatea peste li 000 de utectști. 
E un număr impresionant ce vorbește în mod elocvent de 
forța organizației U.T.C. din Valea Jiului. De menționat 
faptul că în principalele unități economice din bazinul nos
tru carbonifer tineretul reprezintă mai bine de 50 la sută 
din numărul total al ealtuîațUoT. Cum se desfășoară munca 
de educare comunistă a acestor tineri ? Cum este mobili
zată această forță la înfăptuirea sarcinilor economice, a 
obiectivelor trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui nostru ? Iată citeva din problemele și sarcinile care 
stau în fața organelor și organizațiilor U.T.C.

In rîndurile de mai jos vom căuta să redăm într-un 
mod rit mai succint felul cum sînt materializate aceste pro
bleme în viața de zi cu zi a organizațiilor U.T.C. din Valea 
Jiului, cum se achită acestea de sarcinile ce le revin.

TINERETUL 
IN CONTEXTUL 

COTIDIAN
Munca organizațiilor de partid 
cu fondul de aur

Tineretul, acest torent de ener
gie și entuziasm este numit pe 
drept cuvînt fondul de aur al parti
dului. Uteciștii formează inepui
zabila rezervă din care partidul 
nostru își reîmprospătează și-și în
tărește necontenit rîndurile. Po
trivit prevederilor Statutului Parti
dului Comunist Român „Educarea 
maselor tineretului, formarea tine
rei generații de constructori ai so
cialismului și comunismului este o 
îndatorire de onoare a întregului 
partid".

Conducerea și îndrumarea per
manentă a activității organizațiilor 
U.T.C. din Valea Jiului a stat și 
stă în centrul preocupărilor Comi
tetului orășenesc de partid Petro
șani. Grija pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor U.T.C,, 
este oglindită de faptul că 
în plenarele comitetelor orășenești 
de partid, în ședințele comitetelor 
de partid din întreprinderi și în n- 
dunărlie generale ale organizațiilor 
de bază de partid s-au analizat cu 
regularitate aspectele principale ale 
muncii organizațiilor U.T.C., se e- 
laborează măsuri eficiente, menite 
să ducă la remedierea deficiențelor.

In cursul acestui an, în plenarele 
comitetelor orășenești de partid 
Lupeni, Vulcan, Petrila și Uricani 
au fost analizate probleme privind 
mobilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor de plan, la acțiu
nile de muncă patriotică, pregăti
rea profesională și de cultură gene
rală a tinerilor, educarea comu
nistă șl folosirea tn mod plăcut și 
instructiv a timpului liber. Comi
tetele de partid de la E. M. Lupeni, 
E. M. Aninoasa, E. M. Petrila, 
U.R.U.M.P. și altele au analizat Ia 
rîndul lor modul în care tinerii 
contribuie la realizarea sarcinilor 
de producție, întărirea vieții de or
ganizație, participarea lor Ia acti
vitatea cultural-educativă. Comite
tul de partid de la preparația din 
Lupeni a dezbătut munca desfă
șurată de comitet și de organiza
țiile de bază în conducerea activi
tății organizațiilor U.T.C. pentru 
întărirea conștiinței cetățenești a 
tineretului, iar comitetul de partid 
de Ia I, F. Petroșani a analizat mo
dul în care organizațiile de bază

La școala producției sa se obțină 
numai note de foarte bine

Este știut faptul că în princi
palele unități economice din Valea 
Jiului, tineretul reprezintă peste 
50 la sută din numărul total al sa- 
lariaților. In vederea mobilizării 
tinerilor la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, a angajamen
telor de întrecere, organizațiile 
U.T.C. au datoria *să desfășoare o 
muncă permanentă și eficientă. Se 
poate spune că, în general, s-a 
muncit bine în această direcție. 
Majoritatea covîrșitoare a tinerilor 
muncesc cu simț de răspundere și 
abnegație spre a se achita de sar
cinile ce le revin în producție. 
Elocvent în acest sens este faptul 
Că în anul 1966, peste 1 000 de ti
neri au fost declarați fruntași în 
întrecerea socialist^ în urma re
zultatelor obținute în muncă. In 
acest an 2 400 de tineri s-au men
ținut lună de lună în rîndurile evi- 
dențiaților în întrecerea socialistă. 
Țineri, ca minerii șefi de brigadă 
Manolache Vasile și Hrițcan loan 
de la E. M. Uricani. Man Nicolae 11 
de la E. M. Aninoasa. Coman Va- 

4e> ts E. M. VtdM, Cojo

ajută și îndrumă activitatea orga» 
nizațiilor U.T.C.

Comitetul orășenesc de partid Pe
troșani a indicat organelor șl orga
nizațiilor de partid ca, îndrumarea 
și conducerea activității organizați
ilor U.T.C., să se facă în mod con
cret, ținindu-se seama de condiți
ile specifice de muncă.

Important este faptul că orga
nele și organizațiile de bază se 
preocupă cu simț de răspundere de 
felul in care membri de partid de 
virstă U.T.C. sprijină activitatea 
organizațiilor U.T.C., militează pen
tru imprimarea în viața internă de 
organizație a spiritului de răspun
dere față de sarcinile încredințate 
de partid, principiul muncii co
lective. Felul în care membri de 
partid de vîrstă utecistă sprijină 
activitatea organizațiilor de tineret 
din care fac parte a fost analizat 
de organizațiile de bază de partid 
nr. 1 B și 3 A de la E. M. Aninoasa, 
nr. 3 de la preparația din Lupeni, 
nr 8 de la „Viscoza** Lupeni, 4 B 
de la E.. M. Lonea, sculări» 
U.R.U.M.P. etc.

Cu toate acestea, în conducereu 
activității organizațiilor U.T.C, au 
existat și continuă să existe încă 
deficiențe. Luni la rind, comitetul 
de partid de la E. M. Lonea n-a 
găsit de cuviință să analizeze nici 
un aspect al activității organizației 
U.T.C. pe exploatare. Deși au exis
tat cazuri de tineri indisciplinațl, 
deficiențe în munca de mobilizare 
a tinerilor la îndeplinirea sarcini
lor de producție, la acțiunile pa
triotice cit și în munca de educare 
comunistă, organizațiile U.T.C. n-au 
fost îndrumate să analizeze cauzele 
acestor deficiențe, să ia asemenea 
măsuri. Asemenea lipsuri s-au mani
festat și la E. M. Dîlja, T.C.M.M., 
Grupul II de șantiere al T.R.C.H. 
etc.

Mutica de îndrumare a intregli 
activități a organizațiilor U.T.C. 
desfășurată de către organele și or
ganizațiile de partid trebuie să aibă 
un caracter concret și permanent. 
Roadele acesteia se vor oglindi, de
sigur, în contribuția tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de producție, 
în întreaga lor comportare, în mun
că, familie și societate.

carii Ioan de la E. M. Lonea, Blaga 
Mihai de la E. M. Lupeni, maistrul 
constructor Covrig loan, Bodea io
nel de la U.R.U;M.P. și mulți alții 
constituie în permanență exemple* 
demne de urmat privind îndepli
nirea sarcinilor de producție.

Există însă unii tineri care prin 
atitudinea lor înapoiată față de 
muncă pătează onoarea organiza» 
țiilor, a colectivelor din care fac 
parte. Faptul este cu atît mai re
gretabil cu cît în rîndul celor ce au 
o atitudine retrograda față de mun
că se află- chiar unii tineri cărora 
li s-a acordat cinstea de a fi aleși 
să conducă activitatea organizați
ilor U.T.C. In loc să constituie e- 
xemple în jnuncă, Evesc Trandafir, 
secretarul comitetului U.T.C. de la 
I.E.C. ParoȘeni, Bocskai Ștefan de 
la E. M. Lonea, Nistor Vasile de la 
E. M. Dîlja, membrii în comitetele 
U.T.C, respective, au abateri de la 
disciplina de producție.

Abaterile de la disciplina muncii 
săvîrșite de unii tineri scot la 
iveală unele fisuri ce mai există în 
ceea ce privește activitatea educa

Pregătire profesională 
superioară, nivel cultural
ridicat

Contribuția tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor economice, la de
săvârșirea construcției socialismului 
va fi cu atît mai substanțială cu 
cît nivelul lor profesional și de 
cultură generală va fi mai ridicat. 
Ținind seama de acest deziderat 
comitetul orășenesc de partid Pe
troșani a îndrumat organele și or
ganizațiile de partid să se preocupe 
împreună cu organizațiile U.T.C., 
pentru îndreptarea tinerilor spre 
cursurile ’de calificare și de ridi
care a calificării, spre completarea 
studiilor de stat.

In școlile de calificare din Va
lea Jiului sînt cuprinși 1150 de ti
neri, iar le diferitei* forme de ri
dicare a calificării aproape 2 000 
dintre care peste 1700 numai în 
ramura’ minieră, iii anul școlar 
1966-1967 au urmat invâțâmîntul 
seral de cultură generală 1 116 ti
neri din întreprinderi și instituții, 
iar 1649 fcu fast înscriși spre a-sl 
completa studiile în învâțămîntul 
fără frecvență. Aceate cifre do
vedesc preocuparea organizațiilor 
de partid și U.T.C. pentru cultiva
rea In rindurile tinerilor a dragos
tei față de învățătură, dorința tine
rilor de a învăța.

O preocupare permanentă în ce 
privește îndrumarea organizațiilor 
U.T.C. spre a mobiliza tineretul la 
cursurile de calificare, de ridicare 
a calificării și spre completarea 
studiilor au manifestat organizațiile 
de partid de la I.E.C. Paroșeni. 
U.-R.U.M.P.. Viscoza Lupeni și 
E. M. Petrila S-a reușit în acest 
fel ca marea majoritate a tinerilor 
din unitățile economice respective 
să studieze în mod organizat, te
meinic. Tinerii printre care Cazan 

tivă. Conferințele și expunerile pe 
teme educative ce se țin în adu
nările generale ale organizațiilor de 
ba2ă U.T.C. sînt bune, e drept. Dar 
nu e de ajuns. Este necesar ca or
ganizațiile de partid să sprijine și 
să îndrume mai temeinic organiza
țiile U.T.C. în intensificarea muncii 
educative privind formarea la ti
neri a trăsăturilor moral-politice 
Specifice omului nou. In acest caz, 
accentul principal trebuie să se 
pună pe educarea prin muncă, pe 
creșterea combativității față de a- 
titudinlle înapoiate în producție.

Sub îndrumarea permanentă a 
organizațiilor de partid, organiza
țiile U.T C vor trebui să-ți des
fășoare în așa fel munca educativă 
încît toți tinerii să obțină la școala 
producției numai note de foarte 
bine, ca nici un tînăr să nu rămînă 
corigent în ceea ce privește dis
ciplina. îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin în procesul de producție. 
Munca este cea mai înaltă școală 
de educare comunistă și patriotică 
a tinerilor. Să-i acordăm deci cin
stea cuvenită.

AL MUNCII

Ionel, Cenușe Petre, Vlalcu Florea, 
Sanda Constantin și mulți alții, 
care au studiat cu sîrg, și-au văzut 
străduința lor încununată de 
succes fapt dovedit prin rezulta
tele obținute la examene. Alți ti
neri însă, și nu sînt puțini, n-au 
studiat cu suficient simț de răs
pundere deși au avut toate con
dițiile create. Organizațiile U.T.C 
trebuiau îndrumate să controleze

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

• Conducînd activitatea organizațiilor U.T.C., organele 
și organizațiile de partid să acorde cea mai mare atenție 
educării tineretului în spiritul atitudinii înaintate față de 
munaă, a sporirii contribuției acestuia la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Q intensificarea muncii educative în vederea întăririi 
disciplinei, a creșterii răspunderii fiecărui tînăr față de în
deplinirea sarcinilor profesionale încredințate.

H Organizațiile U.T.C. să fie sprijinite să creeze o 
opinie de masă împotriva tinerilor îndisciplinați, a unui 
spirit de combativitate și de netalerare a abaterilor de la 
disciplina socialistă a muncii. ft

Discutarea operativă a abaterilor în adunările orga-''- 
nizațiilor U.T.C.

9 Repartizarea tinerilor pe lingă membri de partid cu 
o bogată experiență profesională care să-i ajute să crească 
din punct de vedere profesional și politic, să-i educe să 
aibă o înaltă ținută morală în familie și societate.

ț Formarea de cursuri de ridicare a calificării în fie
care întreprindere potrivit perfecționărilor aduse procesu
lui de producție și a muncii.

• Ținerea cu regularitate, de către activiști de partid, 
de comuniști cu munci de răspundere a unor conferințe cu 
caracter educativ.

PROGRAM DE RADIO
1 septembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5.30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport, Buletin meteo- 
rutier; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport, Buletin 
meteo-rutier; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte; 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferata; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 La microfon, melodia prefe
rată; 9,25 Sfatul medicului Folo
sirea medicamentelor de origine 
vegetală în bolile de inimă; 9,30 
De la munte la mare: 10,10 Curs 
de limba rusă; 10.30 Suita Ima
gini hunedorene*1 de Adalbert 
Winkler: 11,00 BULETIN DE
ȘTIRI: 11,18 Muzică ușoară; 12,00 
Melodii de Camelia Dăscălescu și 
Enrico Fanciotti; 12,15 Piese in
strumentale; 12,25 Muzică ușoară; 
12,45 Vechi melodii populare; 13,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteoro
logic; 13,13 Muzică ușoară; 13,30 
Intilnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 Muzică 
ușoară; 14,15 Dumbrava minunată 
(emisiune pentru școlarii din cla
sele I-IV); 14,30 Cîntece cu și fără 
cuvinte; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 16,05 CĂRȚI 
CARE VA A>TE4LPTA; 15,20 Re
cital de operă: 15,50 Melodii popu

și felul în care tinerii studiază, 
cum participă la meditațiile ce se 
țin în mod gratuit pentru ei, să 
pună în discuția adunărilor gene
rale și a colectivelor din care fac 
parte pe toți acei ce s-au înscris 
doar de formă la învățămîntul pro
fesional sau de cultură generală și 
nu se pregătesc cu seriozitate. în
datorirea organizațiilor de partid și 
U.T.C. este de a crește tineri te
meinic pregătiți din punct de vr-i 
dere profesional, tineri cu un tt .'j 
gat bagaj de cunoștințe generale*.-' 
culți. Or, acest lucru se poate rea
liza numai printr-un studiu per
severent, sistematic și aprofundat. 
Eficiența tinerilor în procesul de 
producție reclamă în mod imperios 
acest lucru 

lare; 16,00 RADIOJURNAL Sport. 
Buletin meteorologic; 16,30 Con
curs cu public; 16,55 Creații co
rale; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 
17,40 Concert ghicitoare; 18,00 BU- 
I ETIN DE ȘTIRI; 18,25 Trio Jancy 
KCrCssy; 18,40 ANTENA TINERE
TULUI; 19,00 Melodii românești; 
19,30 Sport: 19.40 Varietăți mu
zicale; 20.00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 O melodie pe adresa 
dumheavoastră; 20.50 Melodii 
populare; 21.05 „Surîsul Hiroșimei". 
Poem de Eugen Jebeleanu: 21,35 
Melodii magazin: 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic: 22.15 Muzică ușoară; 22,45 
MOMENT POETIC; 22,50 Muzică 
ușoară; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0.05 Melodiile nopții; 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.

FILME
1 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Moartea vine pe ploaie; Repu
blica ; Pe gheața subțire; Stadion : 
Trei plus două; LONEA — Mine
rul : Neveste periculoase; 7 No
iembrie : Fernand Cowboy; AN1- 
NOASA : Warlock; VULCAN ; E3 
Greco; BARBATE^ : Diligența.



TELEVIZIUNE
31 august

18,00 La ordinea zilei: Organizarea științifică a producției 
și a muncii. Rolul inginerului în rezolvarea sarcinilor , 
de producție.

18,20 „Mult e dulce și frumoasă". Emisiune de limba 
română.

18.50 Pentru tineretul școlar. Studioul pionierilor: Cu va
porașul „Vacanța".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: „Ivanhoe" Cu Roger Moare.
20.30 Filme de animație.
20.45 Studioul mic: „In zonă" de Eugen O'Neill. Interpre

tează colectivul Teatrului „Mihai Eminescu" din Bo
toșani.

21,15 Teleglob — emisiune de călătorii geografice „Ar
gentina".

21.45 „De la Giotto la Brâncuși". Prezintă Th. lonescu.
22,05 „Moda ’68". Reportaj de la Expoziția internațională 

de modă de la Moscova.
22.30 „Mi-ești dragă". Program de romanțe.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

8Kf(lW£LE DE M DMEg ID PUL Wl
(Urmare din pag. 1)

poi sub rafalele ploilor din noiem
brie sau sub tăișul gerului din de
cembrie degeaba se mai încearcă 
realizarea drumurilor și aleilor as-

La pomul 
lăudat...

(Urmare din pag. 1)
Se descarcă de apă caldă din două 
în două ore, fiind nevoie, apoi de 
cite o jumătate de oră pentru ca 
apa să se reîncălzească și presiu
nea aburului să ajungă din nou 
la cea optimă. Și de nimerești să 
fi oaspetele unității în acest timp, 
n-ai decît să aștepți o jumătate 
de oră sau... să te mai plimbi. Dar 
dacă îți pleacă autobuzul, sau... In 
fine, din mult căutata unitate 
pleacă zilnic zeci de cetățeni cu... 
sacul gol, adică nemulțumiți. Și 
aceasta în timp ce în încăperea 
alăturată stă în „tihnă", de peste 
o lună, un expreso nou tip „Ca- 
siâo“, de capacitate dublă față de 
cț?. existent. încă ceva: unitatea 
vinde zilnic în medie cîte 230 de 
cafele. Deci, concomitent cu de
servirea cliențîlor se cer spălate 
cîte 250 de cești, farfurii și lingu
rițe. Și culmea, pe cînd vînzarea 
în această unitate a crescut, con
ducerea O.C.L. Alimentara a venit 
cu încă o măsură, să-i spunem... 
bizară : a redus personalul maga
zinului, tocmai cu cele două per
soane care adunau ceștile de la 
mese și le spălau. Rezultatul: cînd 
clientela e mai numeroasă, per
soana de la expreso își părăsește 
locul și se apucă de adunat și 
spălat ceștile. Aceasta, în timp ce 
unitatea aduce un venit lunar de 
cîte 8 000—10 000 lei.

Ați făcut o surpriză plăcută pu
blicului petroșănean prin deschi
derea unității „Cafea-dulciuri", to
varăși din conducerea O.C.L. Ali
mentara. O surpriză plăcută. Insă 
n-ați fost consecvenți. Ați conti
nuat cu surprizele, însă cu cele 
nedorite. Așteptăm să... reveniți. 
Cu nerăbdare! Intre timp vom 
repara „sacul spart".

faltate. Aceeași situație șl cu a- 
coperișurile noilor blocuri, a căror 
construcție și izolare trebuie exe
cutată cu precădere, pentru ca în 
interior să se poată face finisajele 
în siguranță.

Timpul este înaintat; au trecut 
deja 8 luni din an. Sîntem In prag 
de toamnă. Constructorii trebuie 
să dea atenția cuvenită executării 
lucrărilor de sezon, spre a fi ter
minate înainte de a veni ploile 
abundente sau iarna: Aceste lu
crări țin tot de planul de con
strucții...

cm-y, 
MĂIESTRIE, 
FANTEZIE

(Urmare din pag. 1)

sînt evoluțiile la loping ale 
fraților Berousek, și la bam
bus ale perechii Mrazek ca- 
re-l țin intr-o continuă ten
siune pe spectator. Mezina 
trioului Aroti captivează aten
ția prin înalta măiestrie cu 
care execută numerele de a- 
crobații plastice de salon. De 
altfel și partenera ei dove
dește grație și măiestrie, în
deosebi in exercițiile de tor
sionare a corpului. De mult 
succes se bucură numărul de 
jonglerie modernă executat de 
trio Bremlovi, care aproape 
concurează exercițiile presti
digitatorului in materie de... 
iuțeală de mină. Frumosul cal 
arab servește drept scenă lui 
Alberto pentru a-șl etala Ca
litățile de jongler și același 
Alberto incintă executlnd un 
frumos număr de călărie me
xicană. Miloș Zacha și parte
nerul său de o tonă și jumă
tate dovedesc că și pahtder- 
mele pot fi supuse și ascultă
toare „sub umbrela" unui 
dresor iscusit.

Dar numărul de maximă a- 
tracție îl reprezintă urșii 
maestrului Ferdinand Berou
sek. Pe rînd ei merg pe troti
netă, pe bicicletă, pe motoci
cletă, joacă box, fac pe agen
tul de circulație. Și toate a- 
cestea în schimbul unui , cub 
de zahăr.

Ghicu loan responsabilul magazinului de legume și fructe nr. 39 
din PetrUa este stimat de cumpărători datorită felului conștiincios iii 
care servește și curățeniei extnplare pe care o menține permanent în 
magazin. Nu e deci de mirare că Se evidențiază lună de lună.

Foto: EMILI AN DOBOȘ 
corespondent

SoaiMa in Capitală a aacNtaniiui 
fMienI adjunct al 0. N. U.

La invitația ministrului aface
rilor externe, Comeliu Mfinescu, 
miercuri a sosit in Capitală C. V. 
Naraslmhan, secretar general ad
junct al Organizației Națiunilor 
Unite.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de funcționari

superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Dupa-amiază, secretarul general 
adjunct al O.N.U. a vizitat obiec
tive culturale din Capitală, iar 
seara a luat parte Ia un dineu ofe
rit în onoarea sa de către Mircea 
Malița

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
DUMINICA ÎN CADRUL ETA

PEI A 3-A A CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A DE FOTBAL, pe sta
dionul „23 August", se vor desfă
șura în cuplaj meciurile : Steaua — 
Rapid și Dinamo București —• Pro
gresul. Cu prilejul acestui cuplaj, 
administrația de stat „LotO-Pro- 
nosport" va decerna o cupă celui 
mai bun jucător desemnat de o co
misie special alcătuită.

ÎN CADRUL COMPETIȚIEI IN
TERNAȚIONALE DE FOTBAL 
„Cupa speranțelor olimpice", care 
se desfășoară în prezent în mai 
multe orașe din Bulgaria, s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Bulgaria „A"—Ungaria 4—2 (3—0); 
Iugoslavia — Polonia 3—0 (2—0); 
R. D, Germană — Cehoslovacia 1—0 
(1—0); U.R.9.S. — Bulgaria „B“
2—0 (2—0).

ÎN CADRUL TURNEULUI PE 
CARE ÎL ÎNTREPRINDE ÎN AR
GENTINA, ECHIPA SPANIOLA 
DE FOTBAL ATLETICO MADRID 
a evoluat la Buenos Aires în com
pania formației Sane Lorenzo. Fot
baliștii argentinieni au terminat 
învingători cu Scorul de 2—1 (1—0).

ÎN PREZENȚA A PESTE 20 000 
DE SPECTATORI. LA LOS AN
GELES S-A DISPUTAT MECIUL 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 
dintre formațiile Benfica Lisabona 
șl Boca Juniors. Intîlnîrea »-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate 
1—1 m— n

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM disputat la Sitzen
dorf, Werner Pfell (R. D Germană) 
a cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu performanța de 2.10 m.

LA BRATISLAVA AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE TENIS 
ALE CEHOSLOVACIEI la care, a- 
lAturi de o serie de jucători din 
Australia și Europa, participă și

sportivii români Ion Țiriâc și Iile 
Năstase.

Ion Țlriac l-a întîlnit pe sportivul 
cehoslovac Peter Hutjka pe care 
l-a Învins în două seturi : 7—5, 
6—4. Ilie Năstase a pierdut cu 
8—10, 6—8 la Iaroslav Vrba (Ce
hoslovacia)

marți seară, pe velodro
mul OLIMPIC DIN AMSTER
DAM, ÎN PREZENȚA A 25 000 
DE SPECTATORI, AU LUAT 
SFÎRȘIT CAMPIONATELE MON
DIALE DE CICLISM PE PISTA. 
Ultima zi a programat trei probe, 
dintre care una singură pentru 
cicliștii amatori. Este vorba de 
proba de urmărire pe echipe, în 
care formația U.R.S.S. (Mdskvin, 
Lațis, Bîkov, Kolușov) a obținut 
o aplaudată victorie în finală, în 
fața selecționatei Italiei (Pancimo, 
Castello, Chemello, Roncaglla). 
U.R.S.S. a cîștigat astfel pentru a 
treia oară (după 1963 și 1965) titlul 
mondial la urmărirea pe echipe, 
marcînd de data aceasta timpul 
de 4'35’" 89/100. Italienii au fost cro
nometrați cu 4’46’'90/100.

Cicliștii profesioniști și-au dis
putat titlurile la viteză și la semi- 
fond cu antrenament mecanic. 
Belgianul Patrick Sercu, campion 
mondial amator în 1963, a cucerit 
acum, Ia vîrsta de 23 de ani. și 
titlul profesionist al probei, învin- 
gînd, în ambele manșe ale finalei, 
pe italianul Giuseppe Băghetto, de
ținătorul de pînă acum al titlului. 
Prin această victorie. Sercu a în
trerupt șirul succeselor italiene la 
proba de viteză pentru profesio
niști, neîntrerupt din 1959 încoace 
In sfîrșlt, în cursa cu antrenament 
mecanic, desfășurată pe distanța 
de 100 km, belgianul Leo Proost 
a ieșit învingător după o luptă 
spectaculoasă cu compatriotul său 
De Loof, fostul campion al probei 
pe care l-a distanțat pînă Ia Urmă 
cu 110 m. Timpul lui Proost a fost 
de 1 h 13’42”, ceea ce corespunde 
unei medii orare de 81,460 km.

Lucrările te rertaaraie 
a tatei lai Petro Dare;

CLUJ. — In orașul Bistrița au 
început lucrările de restaurare a 
casei iui Petru Rareș. Faptul că 
domnul Moldovei și-a construit o 
reședință la Bistrița, unde poposea 
atunci cînd îl aduceau treburile în 
Transilvania, constituie încă o do
vadă a legăturilor strînse, tradi
ționale, care au existat între Mol
dova și Transilvania.

Planurile arhitecților respectă 
întru totul stilul elementelor de
corative precum și concepția de 
ansamblu a meșterilor care au zi
dit-o cu secole în urmă. Casa lui 
Petru Rareș va fi transformată în- 
tr-o secție a muzeului raional unde 
vor fi păstrate documente privi
toare la istoricul orașului Bistrița 
și la relațiile sale cu țara Moldovei.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

și liniile

întoarcem 
dăm îna-

constituit dintr-un pe
rete aproape orb, iar 
ceva mai sus ■— câteva 
ferestre înguste amin
tesc de ferestrele for- 
tărețelor. Tot ansam
blul te copleșește prin 
masivitatea 
sale greoaie.

Dar să ne 
la Agra. Să
poi limbile ceasornicu
lui timpului cu 326 de 
ani în urmă, în luna 
ianuarie a anului 1641, 
cînd, în plină construc
ție a Tadj Mahall-ului, 
un misionar catolic, 
portughezul Sebastian 
Manrique, care călă
torea prin India, a So
sit la Agra. A rămas 
aici o lună. Și, ceva 
mai tirziu, el a preci-

■ zat in „Note asupra 
pelerinajului in India" 
că arhitectul Tadj Ma
hall-ului era „un ve- 
nețian, Jeronimo Ve
roneo", sosit in India 
pe un vas portughez 
și decedat la Lahore 
la 2 august 1640.

Notele de călătorie 
ale lui Sebastian Man
rique au fost reedita
te la Londra și comen

tate de iezuitul Ho sten 
și misionarul catolic 
Hyacinth, care afirmă 
că Jeronimo Veroneo 
este același cu Ustad 
Isa Khan, pe care in
dienii îl iau drept 
principalul arhitect al 
mausoleului. Nu există 

B nici o dovadă în legă
tură cu această ver
siune. Hyacinth își 
sprijină ipoteza pe in
terpretarea mai mult 
liberă a numelui arhi
tectului indian: „Us
tad" înseamnă, în lim
ba hindi, „stăpîn", iar 
„Isa" ar veni de la 
„Issai" — „creștin", 
conchizînd deci că Us
tad Isa — „stăpîn creș
tin" — ar fi porecla 
lui Jeronimo Veroneo, 
completată cu cuvîntul 
Khan, pentru a onora, 
fără îndoială, serviciile 
acestuia. Eforturile de
puse de iezuiți pentru 
a prezenta un repre
zentant al lor drept 
constructorul Tadj Ma- 
hdll-ului provin din 
faptul că ordinul ie
zuiților, activ la Agra, 
vroia să facă din ca
tolicii europeni propa
gatorii tradiționali ai 
culturii și artelor.

i 
t
<

i

ULUI
Jeronimo Veroneo 

și-a găsit însă un ri
val în francezul Au
gustin de Bordeaux, a 
cărui întîietate printre 
pretendenții la titlul 
de arhitect al Tadj 
Mahall-ului a fost pro
clamată pentru prima 
dată în presă în anul 
1844 de către It. col. 
Sleeman, din trupele 
coloniale britanice in 
India. Acesta nu a 
reușit să-și întemeieze 
ipoteza pe nici o do
vadă documentată. To
tuși, presa occidentală 
l-a situat pe Bordeaux 
alături de Veroneo 
printre creatorii Tadj 
Mahall-ului.

Cert este insă că, 
dacă vizitezi o singură 
dată Tadj Mahall-ul, 
e de ajuns ca să-ți dai 
seama că arhitectura lui 
nu datorează nimic in
fluenței europene. La 
acea epocă, construc
țiile din India nu ce
dau de loc standarde
lor europene, depășin- 
du-le chiar în anumi
te privințe. In nume
roase cărți din biblio
tecile europene, nume
le lui Augustin de 
Bordeaux figurează

doar ca aurar (care a 
ornat cu pietre pre
țioase tronul șahului 
Djahan din palatul 
„Fortului Roșu", din o- 
rașul Delhi). Cit des
pre Jeronimo Veroneo, 
presupus a fi una și 
aceeași persoană cu 
Ustad Issa Khan, a- 
ceastă ipoteză nu pare 
să fie verosimilă, din 
două motive: în pri
mul rînd pentru că 
la Agra se află mor
mintele a două per
soane, purtînd numele 
acestora, iar apoi pen
tru că compușii nume
lui Ustad Isa Khan, 
respectiv „Isa", figu
rează la mulți dintre 
contemporanii săi mu
sulmani, și, în conclu
zie, traducerea „creș
tin" pentru Isa, pro
pusă de preoții iezuiți, 
nu este justificată.

In documentele in
diene, în special în 
cronica „Diwan i A- 
fridi", se menționează 
pe lista principalilor 
constructori ai monu
mentului „Cetățeanul 
din Agra, Ustad Isa 
Khan, meșter al ope
relor in piatră". Pe 
baza unor documente 
parțial conservate, is
toricul indian H. Kan- 
war și colegii săi au

stabilit că constructo
rul acesta a primit, 
în perioada construc
ției Tadj Mahall-ului 
1 000 de rupii pe lună. 
Aceeași retribuție a- 
veau și ceilalți colegi 
ai săi: Mohammed 
Sayd (India), Moham
med Hanif (din orașul 
afgan Kandahar) și 
Amanat Khan, din Și- 
raz.

Această listă a con
structorilor, pe care 
figurau și alți lucră
tori cu retribuție mai 
mică, a permis istori
cilor indieni să con
chidă că la crearea 
Tadj Mahall-ului, or- 
narea pereților, cupole
lor și turnurilor nu ă 
lucrat un singur om. 
Meșteri veniți din Per
sia, Afganistan, țările 
arabe și Uzbekistan au 
format, împreună cu 
indienii musulmani Și 
hinduși, un grup de 
constructori care au 
imortalizat în piatră 
tot ce a fost mai fru
mos în arta lor na
țională și în cultura 
lor religioasă. Din a- 
ceastă îmbinare armo
nioasă a culturii hin
duse și musulmane a 
ieșit „Cea de-a opta 
minune a lumii".



STEAGUL BOȘU

Conferința șefilor statelor arabe
KHARTUM 30 (Agerpres). — Șe

fii statelor arabe reuniți la Khar
tum au participat miercuri dimi
neața la o ședință cu ușile închi
se, în cursul căreia a fost adop
tată ordinea de zi cuprinzînd pa
tru puncte, propuse de conferința 
pregătitoare a miniștrilor afaceri
lor externe arabi, a anunțat mi
nistrul sudanez al informațiilor, 
Abuhassabu. Ministrul a informat 
totodată pe reprezentanții presei 
că președintele R.A.U., Nasser, re
gele Hussein al Iordaniei și preșe
dintele Irakului, Aref, au luat cu-

întrunirea Comitetului de pregătire 
a Conferinței țărilor ce nu posedă 
arme nucleare
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

Comitetul de pregătire a Confe
rinței țărilor ce nu posedă arme 
nucleare a recomandat Adunării 
Generale a O.N.U. ca această reu
niune să aibă loc la Geneva între 
11 martie și 10 aprilie anul viitor 
Comitetul care s-a reunit la New 
York a elaborat, de asemenea, un 
proiect provizoriu de ordine de zi

Cercurile artistice 
diii furopa occidentală 
protestează

PARIS 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Reuter cercurile artistice din 
Europa occidentală protestea
ză împotriva recentei arestări 
a cunoscutului compozitor 
grec, Mikos Theodorakis, de 
către autoritățile militare. Un 
grup de artiști francezi de 
renume au semnat o scrisoa
re de protest adresată guver
nului grec. Printre semnatari 
se află actorii Simone Signo- | 
ret, Yves Montand, cântărea
ța Juliette Greco, cineastul 
Jean Luc Goddard și alții.

„Arestarea compozitorului 
Theodorakis răscolește pe toți 
oamenii liberi, independent 
de concepțiile și apartenența 
lor politică", se spune în pro
testul adoptat de membrii ju
riului celui de-al 28-lea Fes
tival internațional al filmului 
de la Veneția. Asociația com
pozitorilor din Londra a adre
sat guvernului grec o scrisoa
re de protest, cerînd să se 
facă cunoscute situația com
pozitorului Theodorakis și 
locul unde este deținut.

In America Latina a fost creata 
o Piajâ comuna regionala

ASUNCION 30 (A- 
gerpres). — Miniștrii 
afacerilor externe ai 
țărilor membre a Aso
ciației latino-americane 
a liberului schimb 
(ALALC), reuniți în 
prezent în capitala Pa
raguayului, Asuncion, 
au aprobat crearea u- 
nei Piețe comune re
gionale cu participarea 
a șase din cele 11 țări 
membre ale ALALC. 
Acestea sînt Venezue
la, Ecuador, Columbia, 
Chile, Peru și Bolivia. 
Proiectul de rezoluție 
în acest sens . prevede 
reducerea tarifelor ■ la 
o lungă listă de pro
duse schimbate intre 
cele șase țări și crea
rea unor tarife comu
ne la mărfurile vîn- 
dute celorlalte cinci 
țări membre ale 
ALALC. Aprobarea o- 
ficială a rezoluției ur

mează să aibă loc în- 
tr-o ședință plenară a 
miniștrilor de externe, 
la sfîrșitul săptămînii. 
dar se consideră că nu 
va întîmpina dificul
tăți după ce Brazilia 
și Argentina și-au re
dus opoziția lor față 
de crearea acestui or
ganism economic.

După cum relatează 
agenția Associated 
Press, în ciuda poziției 
lor noi, delegațiile bra
ziliană și argentinia- 
nă au exprimat rezer
ve față de Piața co
mună regională, fiind 
preocupate ca reduce
rile de tarife șă nu 
aibă efecte nefavora
bile asupra industri
ilor lor ce se bucură 
de un regim protec- 
ționist. Aceeași agenție 
menționează că dele
gații la Conferința 
ALALC și-au exprimat

vîntul în cursul acestei ședințe. 
„Consultările au fost prietenești 
și sincere*1, a spus Abuhassabu.

Agențiile de presă menționează, 
totodată, că între șefii delegațiilor 
au loc întrevederi și în afara sălii 
de ședințe. ' Astfel, agenția U.P.I. 
informează, citînd surse apropiate 
conferinței, că președintele Nasser 
a conferit separat cu șefii statelor 
iordanian, irakian, libanez și ku- 
weitian, iar miercuri dimineața 
s-a întîlnit și cu ministrul de ex
terne algerian Bouteflika.

și un proiect de procedură a con
ferinței. Proiectul ordinei de zi 
prevede : metode în vederea asi
gurării securității țărilor ce nu po
sedă arme nucleare, implicațiile 
producției și achiziționării de arme 
nucleare de către statele ce nu 
posedă arme nucleare : prevenirea 
proliferării armelor nucleare prin 
intermediul cooperării între țările 
ce nu dețin arme nucleare, pro
grame în vederea folosirii pașnice 
a energiei nucleare

Hotărîrea de organizare a unei 
conferințe a țărilor ce nu dețin 
arme nucleare a fost adoptată de 
cea de-a 21-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

arestări
IN VENEZUELA

CARACAS 30 (Agerpres). — Mi
nistrul venezuelean de interne, 
Reinaldo Mora, a anunțat că un 
număr de 47 de persoane au fost a- 
restate în ultimele zile, sub acuza
ția de a fi desfășurat „activități 
subversive*1. Concomitent, poliția a 
procedat la percheziții în diferite 
locuințe ale unor persoane cu ve
deri de stînga.

Grevă generală a 
din Uruguay

MONTEVIDEO 30 (Agerpres). — 
In Uruguay a început marți gre
va generală de 48 de ore a cadre
lor didactice din învățâmîntul de 
toate gradele, organizată în semn 
de protest împotriva intențiilor 
guvernului de a reduce cu peste 
50 la sută alocațiile destinate în- 
vățămîntului. La această acțiune 
iau parte, de asemenea, studenții 

în particular îngrijo
rarea față de înceti
neala cu care Statele 
Unite furnizează aju
torul promis pentru 
crearea Pieței comune. 
Diferiți delegați au 
discutat posibilitatea 
ca miniștrii de exter
ne ai celor 11 țări 
membre ale ALALC 
să exprime această 
poziția guvernului de 
la Washington la un 
nivel înalt oficial. Pre- - 
ședintele Johnson pro
misese un miliard de 
dolari cu prilejul con
ferinței șefilor de sta
te ai țărilor emisferei 
occidentale, ce a avut 
loc în luna aprilie la 
Punta del Este (Uru
guay), dar, pînă în 
prezent, Congresul 
S.U.A. nu a aprobat 
încă această sumă.

Naționalizarea unor societăți 
petroliere în Algeria

ALGER 30 (Agerpres). — Socie
tățile petroliere americane „Esso 
Standard Algerie", „Esso Africa" și 
„Esso Saharienne“, precum și so
cietățile „Mobil-Oîl Nord-Africaine“ 
și „Mobil-Oil Francaise" au fost na
ționalizate, relatează agenția Fran
ce Presse, referindu-se la două or
donanțe publicate miercuri în jur
nalul oficial algerian.

VIETNAMUL DE SUD

Puternice acțiuni ofensive initiate 
de patrioți se succed în ritm rapid

SAIGON 30 (Agerpres). — Acțiu
nile ofensive declanșate de patrioți 
împotriva unor obiective militare 
americane și guvernamentale în 
Vietnamul de sud se succed în- 
tr-un ritm rapid. In noaptea de 
marți spre miercuri, a declarat la 
Saigon un purtător de cuvînt al 
comandamentului american, au fost 
inițiate 29 de atacuri, dintre care 
cele mai puternice au fost concen
trate în jurul Saigonului, al fostei 
capitale imperiale Hue și al orașu
lui Da Nang, la o mică depărtare 
de baza americană din această lo-

Declarafia 
unui reprezentant 
al Z.A.P.U.

CAIRO 30 (Agerpres). — Repre
zentantul din Cairo al Uniunii 
poporului african Zimbabwe (Za- 
pu), partid interzis de autoritățile 
rasiste de la Salisbury, a declarat 
că forțele patrioților rhodesieni au 
scos din luptă peste 100 de sol
dați din armata guvernamentală. 
După cum s-a mai anunțat, în ul
timul timp în Rhodesia s-a format 
o adevărată armată de guerilă 
care luptă împotriva forțelor mi
litare și polițienești ale guvernu
lui de la Salisbury.

cadrelor didactice

și personalul de deservire din 
școli și universități. Greva a fost 
precedată, luni, de o demonstrație 
a studenților din Montevideo, în 
cursul căreia poliția a arestat 32 
de persoane.

Ziarul „Popular" scrie că da
toriile guvernului față de dife
ritele instituții de învățămînt se 
ridică la suma record de 
1 200 000 000 pesos. Singură Univer
sitatea națională are de primit 
330 milioane pesos. Potrivit ziaru
lui, noul buget,- examinat zilele a- 
cestea de guvern, prevede o nouă 
reducere cu 54 Ia sută a alocați- | 
ilor destinate educației. I

Cercetări subacvatice sovietice
Un grup de cinci cercetători subacvatici sovietici au început o in

teresantă experiență de ședere un timp îndelungat sub apă. Pentru 
aceasta a fost construită o casă din oțel și material plastic care a fost 
amplasată la adîncimea de 11 metri sub nivelul mării în apropiere 
de litoralul Crimeii. Casa are trei camere: un dormitor, un labora
tor de Cercetări științifice și o bucătărie.

Victoria unor greviști din R.F. a Germaniei
Greva declarată cu 20 de zile în 

urmă de cei aproximativ 6 000 de 
muncitori constructori din landul 
Renania de Nord-Westfalia s-a în
cheiat . cu victoria greviștilor. A- 
ceștia au obținut satisfacerea re- ‘

• CIUDAD DE MEXICO. 
Ca urmare a ploilor torenția
le care au căzut în ultimele 
zile în statele mexicane Du
rango și Tamaulipas, rîurile 
Santiago, Sauseda și Bravo s-au 
revărsat provocînd mari inun
dații.

Evoluția evenimentelor 
din Nigeria

LAGOS 30 (Agerpres). — Avia
ția federală a bombardat orașul 
Onitsha din provincia de centru- 
vest și aeroportul din Benin, pro- 
vocînd însemnate daune materiale 
și o mare confuzie, anunță un co
municat militar difuzat la Lagos. 
In regiunea localității Auchi, si- 

calitate. Au fost lansate simultan 
atacuri asupra garnizoanei guver
namentale și a unităților americane 
aflate în orașul Quang Ngai (cen
trul primei regiuni tactice, la 20 
km de Da Nang), în timp ce alte 
grupuri de patrioți au asaltat în
chisoarea din localitate, reușind să 
elibereze 1 220 de deținuți. Aceas
ta a coincis cu alte patru acțiuni 
declanșate concomitent asupra po
zițiilor americane și guvernamen
tale din apropierea orașului Hue, 
bombardate cu obuze și mortiere.

In ultimele 24 de ore a fost ata
cat aeroportul de la Phu Bai, si
tuat la cîțiva kilometri de Hue, 
unde se află cartierul general al 
celei de-a treia divizii de pușcași 
marini. Numeroși americani au fost 
uciși sau răniți, iar 13 elicoptere 
distruse sau avariate pe sol.

FRANȚA

ta «umorală a Miliiloi de adwliaiit 
ale Miliții wlo

PARIS 30. — Cores
pondentul Agerpres, 
AI. Gheorghiu, trans
mite : Consiliul de Mi
niștri francez a adop
tat propunerile pri
vind noua componen
ță a consiliilor de ad
ministrație ale securi
tății sociale. Potrivit 
noii reglementări, se 
modifică componența 
consiliilor de adminis
trație ale securității 
sociale ai căror mem
bri nu vor mai fi a- 
leși de muncitori ca 
pînă acum, ci desem
nați în mod paritar 
de organizațiile sindi
cale și cele patronale. 
In felul acesta, 1 mi
lion de patroni vor dis
pune de un număr de 
locuri egal cu cel care 
va reveni unui număr 
de 15 milioane de sa- 
lariați.

Organizațiile sindi
cale au fost informate 
că ele trebuie să-și 
desemneze administra
torii lor în aceste con
silii pînă la 11 sep
tembrie, pentru orga
nismele naționale și 
pînă la 8 septembrie 
pentru Consiliile de a- 
sigurare regionale și 
locale. Consiliile de 
administrație ale asi
gurărilor sociale din 
Franța au fost alese 
pentru ultima dată în 
1962.

„L’Humanite" consi
deră că prin noua re
glementare este afecta
tă reprezentarea mun
citorească în ansamblu 
în aceste consilii. Ea 
este diminuată în be- 
■neficiul reprezentării 
patronale.

Noile măsuri anun
țate fac parte din an

vendicărilor lor privind încheie
rea unor contracte de muncă și 
majorarea salariilor.

Modificări la cabina
William Bergen, noul 

președinte al, „diviziei 
spațiale" a companiei 
„North American A- 
viation", a anunțat că 
au fost aduse modifi
cări importante cabi
nei „Apollo" pentru a 
se împiedica o nouă 

tragedie de felul ace
leia din 27 ianuarie, 
cînd au pierit trei cos- 
monauți americani 
Principalele modificări 
afectează hubloul de 
ieșire din cabină, care, 
în loc de 90 secunde 
se va deschide numai

tuată la frontiera septentrională a 
provinciei de centru-vest, continuă 
luptele împotriva trupelor biafreze. . 
Se anunță, de asemenea, că trupele 
federale înaintează spre Benin, d- 
cupînd orașul Ekpeshi, de unde 
forțele-biafreze s-au retras în de
zordine. Pe alte fronturi din ■ Ni
geria domnește aceeași situație de 
acalmie din ultimele cîteva zile.*!

La Enugu, Oiugwu Odumegwu a 
lansat propunerea de conciliere, 
care, după părerea observatorilor, 
constituie o nouă inițiativă pentru 
recunoașterea statului Biafra, Po- f 
trivit agenției U P.I., Ojugwu a de
clarat în cadrul unei conferințe }de 
presă că investițiile străine din 
Biafra vor fi protejate, și că, gu
vernul de la Enugu nu..va. națio
naliza companiile străine petroliere, 
care acționează pe teritoriul acestei 
provincii.

Potrivit ziarului „Daily Tele
graph", Luois Mbanefo, procur 
general al Nigeriei, ar fi sos‘*nn 
capitala britanică, unde ar incț, 2a 
să obțină o încetare a focului-în
tre trupele federale și cele biafreze. 
Ziarul, remarcă agenția France’ 
Presse, nu exclude posibilitatea 
lansării unei inițiative^ britanice- de 
a media între cele două părți 'în 
conflict.

samblul prevederilor 
decretului guvernamen
tal adoptat recent .de 
Consiliul de Miniștri 
al Franței cu privire 
la reforma securității 
sociale. După cum se 
știe, acest decret pre
vede, în afară de; mă
surile privind compo
nența consiliilor ■ de 
administrație ale secu
rității sociale, majora
rea cotizațiilor cu 05 
la sută pentru salariați 
și cu 2 la sută pentru- 
patroni, reducerea pro
centului rambursărilor 
din fondul securității 
sociale a unor chel
tuieli medicale făcute 

xde salariați. Se aș
teaptă ca prin ordo
nanțe guvernamentale 
prevederile acestui de
cret să intre în vigoa
re cu începere de la 
1 octombrie.

Incidente în Cipru
Citînd un ziar cipriot-grec, agen

ția France Presse informează că în 
regiunea Paphos din vestul Cipru
lui au avut loc marți noi schimburi 
de focuri între ciprioții turci și po
liție, în urma cărora au fost înre
gistrate victime.

Aceeași sursă menționează fap
tul că în această regiune, zece greci 
și turci și-au găsit moartea în ur
ma diverselor încăierări care au 
avut loc săptămîna trecută.

spațială „Apollo*4
în 3 secunde, firele e- 
lectrice, care în loc de 
material plastic, vor fi 
protejate cu elemente 
metalice, iar țevile 
din aluminiu vor fi 
înlocuite cu țevi din. 
oțel inoxidabil.

ZȚlA SI ADMINISTRAȚIA : Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel. 1662, 269 (C.G.V.J.) Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 360


