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țările, urtâți-vă

Organ al Comitetafai orășanaac Fetroșani ai P.C.R. gr ai Matului popular orășenesc

ÎN BIBLIOTECI

A ÎMPRUMUTA 
presupune și

A ÎNAPOIA
■ ■■

Se-știe, de către toți cei ce 
îndrăgesc Cititul, că acest fond 
de, inteligența și sensibilitate 
cure este cartea este pus la 
îndemîna tuturor, îndeosebi 
prin bibliotecile publice. Pe 
■iei, de la aceste nesecate iz- 
fdare de îmbogățite spirituală, 
oamenii - muncii împrumută 
cătați din . cele mai diverse do 
toediil „Umplerea" tingiului 
liber ,eu cititul — de; unde, 
iîgplicit, îmbogățirea cunoștin
țelor generale și de speciali
tate — tinde să devină o pre
ocupare generală. - Numărul 
celor care își aleg din raftu
rile bibliotecilor cartea dori
te-,crește. Și va crește în vi
itor și, mai 
deeft să ne 
cest Lucru. 
caz. din ce 
preocuparea
nou. dg a nu se lipsi de acest 
prețios prieten — cartea.. Nu
mai. că pe alocuri și nu ra
reori, „sudarea" unor cititori 
de... cărțile pe care le-au îm
prumutat, pentru o perioadă 
de, .Cîteva zile, devine atît de 
„organică" incit se ajunge pî
nă acolo că, pur și Simplu ci
titorul uită că are o datorie 
Mfix-de Kbiieteed-f <5prtce 'pa- 
blică devine astfel, pe neaș
teptate. un bun personal. Și 
se 
în.

te) 
în

mult. Nu poate 
bucure pe toți ■«- 
Devine, în acest 
în ce mai. vădită 

omului nostru

transformă, cu intenție, fie 
Vdlum propriu, alăturîndu- 
celor cîteva (sau mai mul- 
din biblioteca proprie — 

cei mai fericit caz —. fie
își găsește utilitatea în împa
chetarea... . ouălor sau a altor 
bunuri din cămară ' — în cel 
mai ridicol dintre cazurile ne
fericite ! 
limelele 
te) ai

Există „cititori" țgh’i- 
sînt bine intenționa-’ 
bibliotecilor publice

V. TEODORESCU
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CU SACOȘA Șl CARNE
TUL DE ÎNSEMNĂRI
PRIN PIAȚA DIN

Zilele trecute am vizitat cîteva 
ore piață celui mai populat oraș al 
Văii — Lupeni. Am căutat răspuns 
la următoarele întrehări : sînt . mul
țumiți lupenenii de aprovizionarea 
cu legume, zarzavaturi și fructe ? 
Cum e asigurată desfacerea aces
tor produse în cedrul pieții ? Care 
•este aspectul pieții ? .' f

încă de la iwtiwre, atenția ne-a 
tost reținută de a roadă roapeeta- 
toUă. l ingă o maștaă „de Cluj" 
■■ret mare. A sosit varză, De la 
Dto'ria Ș»r -cete 2600 kg de var- 
at nu MgWnrn nici pe departe 
certoWyk-p zi ate orașului Vîn- 
zătorii partieaiari profită de îmbul
zeala de cwnpătătroi și vînd cu su- 
prapreț. Țn-t6rM|rt cu prețurile ma- 

i-re ne tatere- 
tei kDcgramul'.

lei kg de către producătorii parti
culari

e vindută cu -2,50

h oătr»
Nicola» £egiițescu

5
Tțfc-arășuMNicolae Cfgușascu, .se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit în. audiență mier
curi, 27 septembrie, pe ambasa
dorul extraordinar, și plenipoten
țiar al Suediei la. București, Olof 
Gustav Bjurstrom, în legătură .cu 
plecarea sa definitivă din Româ
nia. . ■ ■ ■. t. ■ ■ ■.

Primirea s-a desfășurat : intr-o 
atmosferă cordială. . >

» ’ •'* » - ► i >•( \

A •

Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste 
Chivu Stoica,, a primit 
la amiază pe ambasadorul Suediei 
la București, Olof Gustav Bjur- 
strom, cu prilejul .plecării sale de
finitive din țară-,.....t

La întrevedere, -care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială; a 
fost de față George Macovescu, 
prim adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

»

de Stat
România, 
miercuri

(Agerpres)

Am însoțit gospodinele. prin pia
ță. Dînsele doreau să-și umple sa
coșa cu produse, iar noi am fi vrut 
să .ne. umplem carnețelele numai cu 
însemnări: despre lucruri bune 
Din păcate, însă, n-arh avut aceas
tă, ocazie. Multe gospodine au ple
cat de la piață cu sacoșa goala. De 
ce?-Pentru că la punctele de des
facere ale O.O.V.L.F. nu găsești 
produsele de care ăi nevoie. Nu 
sînt. castraveți, roșii. Varză nu-i de 
măi /multe săptămîni. Gogoșarii si 

• ardeii sînt de o calitate Cjr . nu te 
îndeamnă să cumpbri, iar strttjâțrii 
se vînd la toneta de fructe numai 
după ce Sînt aleși de bucătăresele 
de .la restaurantul „Rțjog>¥aul‘ și 
alte cunoștințe ale vînăăttfeliii — 
cai' au voie
aleaga singure 
rul de Ia
piață vorbește 
țăind semințe și scuipînd CCțUe pe 
trotuar. Așa că oricîtă bunăvoință 
ai avea, nu-ti mai vine să faci cum- 
părturi în unitățile O.O.V.L.F. Și 
apelezi la producătorii particulari. 
La ei,.mai găsești totuși „cile ceva".

. Sar a cert te nu vînd la prețurile a- 
fișate? I.a“Eupeni, în general, le 
„merge" așa. Aceasta pentfu rS 
populația trebuie să se aprssmo-

să ‘ intre să-și 
marfa. Vînzățp- 
.expozițiâ" din 
flegmatic, ’■ ;,iS0n-

neze. (E perioada ■ aprovizionărilor 
de iarnă). Or, dacă unitățile 
O.O.V.L.F. ar, fi aprovizionate rit
mic; cu cantități - suficiențe,. gos
podinele ar ocoli producătorii care 
vînd la prețuri piperate.

Redăm prin cuvîritul cumpără
torilor și alte aspecte, păreri :

Constant Ana, muncitoare : „Lu
crez la sectorul XIII âl E M. Lu
peni. In timpul liber înăă fac-pia
ța, îmi văd de gospodărie. Azi am 
pierdut aici două ore > pentru... o 
varză"

Militaru Dumitru, miner, sectorul 
V al minei Lupeni: „Aveta <toi‘ cojlii 
dintre care unul n-are decît- cîteva 
luni. Așa că soția trebuie să se o- 
cupe mult de ei, iar eu timpul li
ber mi-1 petrec în‘ piață, la opzi“.

Chitic Doina, laborantă’ la‘ fabric a 
de pîine : „Cum ies de lg serviciu 
vin la piață să fac cumpărături. Da 
ori nu găsesc; ce vreau să-cumpăr, 
ori trebuie să fac de patru ori coa
dă. Aceasta, deoarece rli chioșcurile 
O.O.V.L.F. nu-, se pune -in vînzare
a gamă mai largă de produse1 

Dtaconu Elena profesoară’ .'^Am

Miercuri a sosit în Capitală o 
delegâție a Partidului Socialist De
mocratic din Japonia, condusă de 
Bici Sone, deputat, președinte al 
Comitetului pentru afaceri exter
ne al partidului. Din delegație mai 
fac 
tat, 
tru 
tat, 
tru 
tanabe, secretar al Departamentu
lui internațional, și Kaoru Yosa- 
no, secretar șl delegației.

La - sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față tovarășii Ște
fan Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.,- pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
JiUneâ ’Mănesct.' >membru supleant 
ăl CTomifetiilui iElxfcUt’iv,' secretar 
al C.C. d P.C.R., Ion Păs, ’ mem
brii al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
$1 -ton Ilițșcg, 4e secție la
gj®, al JȘ.CțR. _

(Agerpres)

parte Ryosaku Sasaki, depu- 
președinte al Comitetului pen- 
Dietă, Kanji Okazawa, depu- 
președinte al Comitetului pen- 
tineret și studenți, Roo Wa-

i

(Continuare in pag. a tf-aî
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PLECĂRI

AVANCRONICĂ TEATRALA

SOSIRI

4,57;
17.56:

SPRE SIMERIA: 
(accelerat); 7,42; 
19,00; 21,05.

SPRE LUPENI: 
7,32; 12,30; 15,25;

SPRE CRAIOVA: 4,36; 
1641; 20,14.

1,50 
10,44;

E. M. VRICANI r HALA TURBOCOMPRESOARELOR
■ . • • ■

O nouă și. modernă mașină 
de extraețle de la mina Lonea 
■w jcep« sfr «sat# in ’■sigrrw- ■ 
fată primele tone de cărbune. 
Este vorba de mașina de ex- 
tracție montată la puțul nr. 2 
pe care se transportă la su
prafață întreaga producție de 
cărbune de la orizontul 615.

In același timp s-au executat 
lucrările pentru adîncire a a- 
cestui puț de mină pînă la o- 
rizontul 400, asigurîndu-se în 
acest fel premisele trecerii mai 
devreme la concentrarea și 
centralizarea întregii producții 
de cărbune a minei din Lo

NOUL MERS 
AL TRENURILOR
din gara Petroșani

Incepind din 1 octombrie 
1967, mersul trenurilor de per
soane din gara Petroșani 
următorul:

va îi

6,18;
20,44

0 COHEDU a inPVNE 
LA REfLECTII

(.Opinia publică" Me Aurel Baranga la 
Teatrul de stat .Valea Jiului" Petroșani)

Începutul stagiunii teatrale 
petroșănene ne prilejuiește o 
plăcută reîntâlnire cu un au
tor ce s-a impus cu autorita
te pe firmamentul dramatur
giei românești contemporane. 
Aurel Baranga, căci despre el 
este vorba, este un nume
popular printre spectatorii
noștri de teatru care au avut 
posibilitatea, prin intermediu: 
teatrului: local, să facă cunoș
tință cu multe din creațiile 
sale. Posedînd o largă paletă 
de creație, dramaturgul, om 
de teatru și publicist, a stră
bătut cu dezinvoltură drumul 
de la dramă la comedie și de 
aici la farsă ceea ce i-a per
mis efectuarea unei largi ga- 

- me de investigație psihologică 
socială. și individuală. Lucră
rile lui Baranga rețin atenția 
pțin problematica contempo
rană ce o dezbat, prin limba
jul virulent, deschis ce-l fo
losise, prin satira vioaie și 
inteligentă cu care Sint in
vestiți eroii. In contextul a-

Valea Jiului" Petroșani)
cețtor coordonate se înscrie și 
comedia „Opinia publică" cu 
care Teatrul de stat din Pe
troșani își va deschide noua 
stagiune. Punerea ei în scenă 
nu este întâmplătoare: ea își 
găsește motivație în dezbate
rile ascuțite și vii despre mo
dul de viață și profilul etic ăl 
omului contemporan pe care 
le ridică. Dramaturgul, sinte- 
tizînd un fenomen propriu ac
tualității imediate și anume o- 
pinia publică, a vrut să'sub
linieze caracterul viu, dinamic 
al acestei forțe specifice tim
pului nostru care are Un cu-. 
vînt greu de spus în desfă
șurarea vieții contemporane 
Vorbind despre această forță 
— opinia publică — unul din 
personajele comediei, Chitla- 
ru, afirmă : „Cine a fost ăsta 2 
(e vorba de un personaj ce 
apare în piesă n. n.f. Vă dati

Constantin COTOȘPAN

(Continuare în pag. a 2-a)

6,17 
15,14;

13,OS

SPRE BUCUREȘTI: 9,22 — 
personal (are sosirea în Bucu
rești Basarab la orele 20,20); 
0,04 — accelerat. Pleacă din Deva 
la ora 21,25, 
șani la ora 
8 minute și 
reștl la ora 
circulă prin

ajunge în Petro- 
23,56, staționează 
Sosește în Bucu- 
7,23. Acceleratul 
Roșiori.

CONSEMNĂM • AVIZĂM 
• DEZAPROBĂM

r LA LUPENI: 7,30; 9,11; 
16,00; 17,37; 20,01; 23.07.

LA SIMERIA: 1,19; 6,46;
12,11; 17,34; 19,57; 23,56

Ny-i cea căreia Paris i-a -sucit 
rap\ll si a ; dus-o la Țroia de s-au 
bătut grecii și troienii zece ani pen
tru- ea. Elena noastră e de fapt o 
Marie Gherghel Maria, și-i din Le
nea nu din Troia. După -ce a fost 
cîțiva. sni soție legitimă a lui ,Me- 
leg loan din : Lonea, s,-au; despărțit 
după pe în prealabil; soțul -îi admi
nistrase cîteva bătăi de ; pomină. 
A luat-o de nevastă Gherghel Ște
fan de prin părțile ■ Lăpușului. 
După ce a trăit cu ea șase ani și 
i-a„întreținut o. fetiță, -pe.care o

avea de la'primul soț, l-a. părăsit. 
Nu fără să ducă cu ea tot ce era 
prin casă S-a întors ’ la Meleg Ion, 
primul-ei soț. care' îritte timp bă
gase în spital pe cea de-a doua sO- ; 
ție, de Ja care are 2 copii Vasăzică 
Elena-Maria a plecat de lă Ntenelau- 
Ion s-a dus cu Paris-Ștefan'și apoi 
s-ai întors din nou lâ Meriți au-Ion 
Bietul; Paris: ȘL cui Troia prădată <■ 
si cu banii luați Și pentru cine ? 
Pentru o. Elenă-Mărie, teribil , de 
nestatornică. ,, (

Ion CIOCLE1

(Continuare in pag. a 3-a)

DE 
13,41;

DE
9,09;
(accelerat).

. DE LA CRAIOVA : 6,50; 8,25; 
15,07; 22,41.

DE LA BUCUREȘTI: 6,07 
accelerat; 18,27 (personal. Plea
că din București Nord la 6,58). 
Acceleratul' pleacă- din. Bucu
rești la ora 22,40, sosește în 

i Petroșani la ora 6,07,. stațio
nează 10 minute și ajunge la 
Deva la orele 8,27.

DIN STAȚIA C.F.R. LUPENI : 
Trenurile pleacă Spre .Petroșani 
lă orele : 6,43; 8,24; 12.50: 15.13; 
16,50; 19.14; 22,20.

■ li - ' ■ . i . ■
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(Urmare din pag. 1)

impune ia
fie pus la îndemîna tuturor Gă- 
sindu-se soluții practice imediate 
pentru determinarea înapoierii ia 
timp de către cititori a cărților 
împrumutate, se vor satisface toate 
c erințele.

Pentru ca atracția spre biblioteci 
să devină generală, iar vizitatorul 
să nu fie pus în situația de a căuta 
luni de zile o carte deja înstrăi
nată, munca de zi cu zi a bibliote
carului, cu cartea și cu omul, tre
buie să fie cunoscută în profun
zime Nu stînd pe scaun și răspun- 
zînd placid cererilor, neinteresîn- 
du-se de cărțile inventariate (în 
magazinate-n rafturi sau împrumu
tate) se răspunde cerințelor ce stau 
în fața bibliotecarilor. Mai trebuie 
și multă pasiune pentru munca pe 
care o desfășoară zi de zi.

(Urmam din pap. 1) ce se 
mare 

presă, 
auto- 

acțiunea

seama că nu-l cuniosc. Că nu 
l-am văzut în viața meat Și 
totuși știu foarte bine cine a 
fost. Un personaj ciudat. Un 
om pe care îl poți înttlni, in 
același timp, oriunde și pre
tutindeni. In orașe, la sate, 
în trenuri, pe stradă... Ia în
fățișări diferite; e 
cttor, cînd țăran, 
student. Are toate 
tînar sau bătrin, e
meie, alteori bărbat, dar știe 
tot, observă tot, nu-i scapă 
nimic, nu poate fi indus în 
eroare, gîiMiește, judecă și 
sancționează... B opinia pu
blică".

In piesa lui Baranga este e- 
vidențiat în prim plan tocmai

în 
că 

mai 
opi- 
are 
mai 

doar

„datorează'1 cinci cărți din 1961: 
Blaga Viorica, era elevă în 1963 
cînd a luat „pentru cîteva zile1' 
opt cărți (1); Boanță Ion, funcționar 
la sfat (atunci, în 1961) dator trei

care. aducîndu-li-se 
ani și ani, că, cînd va 
poierea urgentă a cărților împru
mutate, cu o seninătate, ostentativ - cărți; Bora Elena — două cărți din 
voită, recunosc că... au uitat. Pur și “
simplu, ce mare lucru I Uitarea 
(„cum poate fi așa de crudă" — 
vorba cîntecului) n-o putem cali
fica, în acest caz, regretabilă, mul- 
țumindu-ne să numim pe „poseso
rul" acestei „calități"... uituc ! Ar 
fi prea alintat. Este vorba, credem, 
de o rea intenție. Și voită. Cineva 
îmi mărturisea cu seninătate că ia 
cărți din bibliotecă pe care nu la 
mai înapoiază niciodată. Intenția 
omului — disculpat oarecum de 
tentativa de furt sau însușire abu
zivă prin hotârîrea fermă pe care 
și-o exprimă de a plăti, chiar de 
trei ori contravaloarea cărții — es
te, orice s-ar spune, improprie eti
cii noi. Iți însușești o carte (pe care 
n-ai putut-o cumpăra din librării) 
de la biblioteca publică și, pentru 
a o avea neapărat în raftul pro
priu, accepți s-o plătești întreit 
anunțînd-o. dispărută subit ! Este 
și asta o mentalitate !

La biblioteca clubului din Lonea 
am găsit-o pe Nagy Maria, biblio
tecara, scoțînd din fișele vechi de 
5-6 ani numele unor „cititori" (am 
putea să-i numim și altfel !) care 
de atîta amar de ani n-au catadi
csit încă să înapoieze cărțile împru
mutate, Pe cîteva coaie albe de 
nîrtie velină erau notate numele a 
240 (nici mai mulți nici mai puțini) 
salariați de la toate sectoarele E. M. 
Lonea, care din perioada anilor 
1961-1965 n-au restituit încă volu
mele împrumutate. Cît am stat a- 
colo, numărul .. „vechilor cititori", 
notați pe hîrtie, cărora urmează să 
li se transmită... rugămintea de a 
înapoia cărțile, creștea vertiginos. 
Alăturate primelor liste se rîndu- 
iau altele cu... elevi, casnice, func
ționari etc. Am încercat să notez 
cîteva nume după care an? renun
țat Erau prea mulți Coloanele 
ziarului nostru pe o zi poate ar fi 
fost neîncăpătoare. Citez cîteva 
doar spre exemplificare : Ambruș 
Aurelia (în 1962 elevă) are de res
tituit trei cărți; Bogdan Ion din 
Cimpa, din luna mai 1961. nu a 
înapoiat volumul împrumutat; Am- 
bruș Gabriela (casnică, str. Repu
blicii nr 297) are de adus ti ei cărți 
„sustrase" din 1962: Balint Tibe- 
riu. tehnician, str. Minerilor nr 12

aminte după 
au promis îna-

1961; Buia Florian, maistru C.F.I . 
str Republicii nr. 213 are de îna
poiat 11 cărți din 1862...

Rețineți, sînt doar cîțiva, luați 
îh ordinea alfabetică ! Pînă la’ li- 
tera Z lista e m«u-« Șă ne mirăm ? * 
Ar <i. akclua.
veni C .................
liste s-a mîtât. Și 8 început „tare".: 
„las* că-i aranjez eu !“. Dar s-a 
domolit repede găslndu-se... pe lis
ta celor care, din studenție șl pînă 
acum, au uitat că o dată împru
muta cărți de alei! Revelator, 
nu ? Și cît se poate de clar. Ne îm
prumutăm și uităm. Nu uităm însă 
să ne împrumutăm 
și normal — 
împrumutat 1 
împrumutat.

care au
cititori au fost lipsiți de <ăr- 
solicitate, cîtor cititori pasio- 
nu li s-a răspuns cu : „NU 

Da, a fost dată

tclu», tin inginer, absol- 
cf||yn arii, 'văzînd aceste

cină mun- 
soldat sau 
vîrstele, e 
uneori fe-

Bme-ar fi — 
să nu uităm că ne-am 
Si să înapoiem ce-sm 

PriVirid retrospectiv 
trecut, ne întrebăm :

să fie . nă- 
uitării ? Inten- 

nu. uitarea-și face loc 
cînd nu este preîntîm- 
luăm apărarea uituci- 
nu putem rămîne indi

anii 
Cîți 
țile 
nați
avem, e dată. , 
cartea respectivă, a fost dată unor 
oameni care nu merită (ăsta-i cuvin- 
tul potrivit) să împrumute o carte. 
Care nu știu (este dovedit) ce este 
aceea o carte și nu pricep rolul cir- 
culatoriu al tuturor cărților din bi
bliotecile publice ’

Se anunță, acum, după 6 ani de 
zile, un uituc să înapoieze cartea 
pentru a nu-i fi imputată ! Dar de 
ce nu l-au împiedicat 
pădit de bălăriile 
ționată sau 
doar atunci 
pinată. Nu 
lor. dar nici
ferenți în fața tratării cu ușurință 
a sarcinilor organizatorice de bi
bliotecar. Este necesară, credem, 
întronarea unul aer nou în munca 
bibliotecarilor (și nu numai la Lo- 
neoj, Se toSpune naîntîr/lat verifi
carea stilului ie'rmuhcă al acestor 
acțtvijti culturali cu multă răs
pundere în munca educativă de 
masă. Cu ajutorul cărților, sindi
catele aduc o contribuție însemnată 
la pătrutiderea în mase a cul
turii înaintate, dau explicații con
vingătoare despre natură șl socie-

■ late, răspîndesc cunoștințele variate 
și multilaterale de utilitate prac
tică în mase. Fondul de cărți, bo
gat si bine selecționat, trebuie să

V A R 0 E T A T I
Tezaur dacic

in 
a 

un 
cu- 
da-

jurul 
După 
proi. 

Piop-

La Bugiulești, 
regiunea Oltenia, 
fost descoperit 
valoros tezaur 
prinzînd monede 
cice datînd din 
anului 300 î.e.n. 
cum apreciază 
C. S. Nicolaescu
șor, membru corespon
dent al Academiei, a- 
eestea se numără prin
tre cele dinții tipuri 
de monede dacice, imi- 
tîndu-le pe cele de tip 
„Larissa" și cele cu 
capul ianiform — cap 
de om cu două fețe.

Cabinetul numisma
tic al centrului de cer
cetări din Craiova al 
Academiei Republicii 
Socialiste România de
ține în prezent peste 
4 000 de monede daci
ce. Ținînd seama de 
locul de descoperire al 
monedelor numisma
ticii consideră că Ol
tenia ar fi fost locul 
de batere al primelor 
monede dacice.

„Călătoriile 
lui Guliver*

Gel de-al 400-lea nu
măr al colecției „Bi-

blioteca pentru ♦<#' 
este dedicat iluminis
tului englez Jonathon 
Swift* cu prilejul ani
versării a 1 
de la nașterea M. Bl 
cuprinde „CWtorilTl 
lui Guliver".

Colecția, care conti
nuă cele mai bune 
tradiții ale vechii „Bi
bliotecii pentru toți" 
— apărută în 1885 — 
se bucură de aprecie
rile cititorilor. înfăți
șarea grafică atrăgă
toare și, mai ales, va
loarea literară ă lucră
rilor, a făcut ca ea să 
devină una din cOle 
mai căutate colecții de 
literatură din țara 
noastră. Intre cele 400 
de volume apărute, 
insumînd aproximativ 
140 000 de pagini de 
carte, se numără ope
re reprezentative ale 
literaturii române și 
universale.

Din ianuarie 1960, 
cînd a început să a- 
pară noua serie „Bi
blioteca pentru toți", 
și pînă în august 1967, 
au fost difuzate 
24 626 800 exemplare, 
atingîndu-se astfel tira-

Jul total înregistrat de 
vechea serie între unii 
lpfiB și 1949.

trei «cate • M itolbB 
.Vhmk-

In curînd va sosi în 
portul de reședință — 
Constanța cel 
doilea spărgător 
gheață românesc 
„Viteazul", realizat 
constructorii de 
șantierul 
nița.

Spărgătorul de ghea
ță, care se deplasează 
cu o viteză 
19,5 noaurl 
este destinat 
re circulația 
pe Dunăre între Buli
na și Brăila și să a-
corde ajutor navelor
maritime și fluviale
sub orice pavilion, ca
re se află în apele te
ritoriale ale României. 
Instalațiile și apara
tele moderne, materia
lele și procedeele su
perioare folosite la 
construcție asigură na
vei o automatizare 
complexă și o exploa
tare rațională.

(Agerpres)

de-al 
de

de 
la 

naval Olte-

de circa 
pe oră, 
să asigu- 

navelor

La aceste mese de lucru și menghine își vor face orele de practică 
o parte din elevii Liceului industrial Petroșani.

este plasată 
ziar local, 
dintre nou 
atitudinea 
probitatea

comedii > oe 
roflecții

acest curent de opinie 
manifestă cu tot mai 
vitalitate și forță în 
Poate tocmai de aceea 
rul și-a plasat
mediul gazetăresc pentru 
aici este teritoriul cel 
propice de manifestare a 
niei publice. Acțiunea 
însă semnificații mult 
largi, neputînd fi redusă
la cadrul strict gazetăresc, de
oarece opinia publică se ma
nifestă in toate domeniile de 
activitate, în structura între
gii vieți sociale.

Așa cum arătam mai sui, 
acțiunea comediei 
in redacția unui 
Ea ne redă lupta 
și vechi, dintre 
cinstită, deschisă,
profesională și servilism, din
tre lipsa de răspundere, ca
rierism și conformism, incom
petență și birocrație. In toată 
această luptă, pînă la urmă 
cuvîntul hotSritor îl are opi
nia publică. Variantele din 
final (optimism și pesimism), 
pe care le propune autorul, 
au darul să mobilizeze sim
țul răspunderii civice, să tre
zească vigilența și intervenția 
oportună a acelui personaj 
omniprezent — opinia publică.

In spatele farselor și sub 
oesmintul comediei satirice se 
ascunde un fond de idei gra
ve, o problematică serioasă 
ce invită la reflectări pătrun
zătoare.

Sîntem siguri că noua pre
mieră a teatrului petroșănean 
cu comedia ,,Opinia publică", 
și care va vedea lumina ram
pei simbătă 30 septembrie, 
răspunde gusturilor exigentu
lui nostru public, că îl va cu
ceri atit prin fondul de idei 
al piesei cit și prin jocul de
zinvolt dl actorilor. Rindurile 
de față constituie o invitație 
la vizionare.

Mi-am făcut rost de 
un palton de vinilin 
cu gulerul mare, o pi
pă și un pachet de 
tutun cu 3,25 lei, o pă
lărie cu borurile mari, 
o pereche de ochelari 
fumurii cu oglindă. 
Pistol n-am găsit, dar 
la, urma urmei nici 
n-am nevoie de el. A- 
cum se „lucrează" mai 
modern. Mi-am chemat 
bătrînul și credincio
sul meu cîine Vede-tot, 
Așa-1 cheamă, E dre
sat și ne înțelegem a- 
mîndoi de minune. Am 
lucrat în multe pro
bleme spinoase la ca
re nu le dădea de ca
păt nici Sherlok Hol
iness. După un fir de 
ață, după un chibrit 
stins, după urme abia 
perceptibile am desco
perit lucruri senzație 
nale.

Alcj la Petroșani 
însă cît pe aci să 
se înfunde. Noroc 
bietul Vede-tot.
m-a salvat; deocamda
tă. Spun deocamdată 
pentru că problema nu 
este rezolvată defini
tiv. Și să vedeți de 
unde a plecat toată 
tărășenia.

Am primit de acasă 
o telegramă care suna 
cam așa: 
gent 
Stop. 
Stop, 
gent.

Lucrurile 
mărunte, la 
familie le rezolvă so
ția. Peste vreo 3 zile, 
însă, la un consiliu de 
familie am fost luat 
în focuri de toți parti- 
cipanțu (fiică-mea are 
și ea drept de vot con
sultativ).

— Ce facem cu pan
tofii ? Nu găsesc 42 în

toată Valea Jiului. Am 
stricat o pereche de 
pantofi căutînd pe Ia 
toate magazinele.

— Așa este,, intervi
ne fiică-mea —- am fos 
impreună. Am găsii 
42 cu talpa de cau
ciuc cu 98 și 108 lei 
Alții nu găsești. Poate 
te descurci tu ca de
tectiv și-apoi ai și p< 
Vede-tot.

N-am 
semn că 
critica, 
paltonul

cerut

retras în- 
i-am ex- 
poveatea. 
să stabi-

w

spus nimic, 
mi-am însușit 
Mi-am luat 
de vinilin.

că este gata să-mi în
deplinească orice mi
siune. M-am 
tr-un colț și 
plicat toata
l-am
lească cu precizie un- 
ie pot găsi pantofi 42 
(trebuie să vă mai 
spun că eu și cu bă- 
trînul meu cîine ne în
țelegem și prin grai. 
Eu cunosc limba aces
tor animale după mî- 
rîituri, după semnele 
care le tac din urechi 
și labe, după clipitul

stătea culcat, iar cu 
Laba dreaptă dinainte 
se chinuia să-și scoată r 
un șiret care-i intrase 
între colți.

— Ei, ce se aude ? 
— îl iau eu în primire.

— In’ depozite bate 
vîntul, în magazine la 
fel. Mulți șefi poartă 
numere mai mici sau 
mai mari. Am găsit 
numai Intr-un dulap 

un responsa- 
perechi dar 
întuneric nu 
să descifrez

IN POSTURA
era 
mi 
cu 
El

„Trimite ur- 
pantofi nr. 42 

Preț 210—298 lei 
Aștept 
Stop".

poștă ur-

acestea 
mine în

DE DETECTIV
FOILETON

Romarta 
pantofi 
pe ca- 

Așa că 
Acum, 

pantofii

pălăria, ochelarii, ani 
ridicat- gulerul palto
nului, mi-am umplut 
pipa cu tutun, am a- 
prins-o și 
ăm început 
magazinele, 
experiența 
reușit să 
mare lucru.
ăm ieșit din magazin, 
am scos aparatul 
emisie-recepțle din 
zunarul ceasului și 
lansat 
de-tot, 
tat un 
rat în 
tă, în
fost lîngă mine. M-ă 
bătut prietenește cu 
laba dreaptă pe bom- 
beul pantofului și a 
mîrîit de trei ori, semn

spre seară 
să cutreier

Cu
mea
aflu

Așa

toată 
n-am 
prea 

că

de 
bu- 
am 
Ve- 

mon-
o chemare.
care are i 
asemenea apa- 
urechea dreap- 
două minute a

ochilor și mișcările bo
tului.
graiul omenesc foarte 
bine).
bine și Vede-tot 
făcut nevăzut (are

Iar el înțelege

N-am terminat 
s-a 

o 
viteză la alergătură dc
160 km la oră).

Intre timp am lua: 
un autoturism să veri
fic cum lucrează Vede- 
tot. Pitulat după oa
meni a intrat în ma
gazin, a mirosit, a ob
servat, a măsurat pan
tofii responsabilului, a 
îrecut apoi pe la
T.C.R.T.I., O.C.L., pe la 
toți șefii, la depozit,
a luat apoi la 
toate magazinele 
Valea Jiului. Pe 
mă întorceam la 
de întîlnire.

acasă la 
bil două 
cum era 
puteam
marca fabricii. Aici, la 
lumină, parcă se vede 
mai bine. Ia-i dumnea
ta stăpîne și citește pe 
talpa lor. Eu am des
cifrat doar atîta „Rom., 
ta".

— Asta-1
fel nu încalță 
din magazinul 
red conduce, 
de alții uită, 
urgent, duci 
înapoi.

— Dar totuși ce fa
cem ? — intervine din 
nou Vede-tot.

.— Ia să ne gîndim 
puțin, dar repede.

Dă tu o raită pe 
la fabricile din țară, 
pe la anumite 
din ministere 
care-i hiba. Nu 
fabrică pantofi 
nu știu unii i 
facă comerț ? 
ajutăm cumva. Că știi 
tu cîți oameni au nu
mere la pantofi 42 ? 
Ăștia toți o să ne 
mulțumească că am fă
cut o treabă bună.

servicii 
și vezi 

i se mai
42 sau 

cum să
Poate-i

F. NICU

rînd 
din 

cînd 
locul

Vede-tot

P. S. Cînd 
ceste rfnduri, 
se află prin 
nem legătiira 
dio.

citiți a* 
Vede-tot 
țară. Ți- 
prin ra-
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(Urmare din pag. 1)

Sărmanele mioare
Erau ale șantierului C.S.A. care 

are lucrări prin toată Valea Jiu
lui, dar n-avea destulă forță de 
muncă. Și cei de la C.SA. le-au dat 
să ie „pască" unui delegat al Ofi
ciului recrutării și repartizării for
țelor de muncă. Căci erau mioare... 
de lei românești. Delegatul trebuia 
să aducă muncitori pentru șantier. 
Și l-a adus Cu promisiunea, 
care i-o , vînduse" 
șantierului, că vor 
pe credit, pînă 
trei mese pe zi 
menii, însă, nu 
decît o masă, 
masă pe zi nu 
oamenii s-au dus de unde au ve
nit Mioarele se duseseră mai înain
te In fond conducerea șantierului 
C.S A. n-a pierdut nimic. Mioarele 
(de lei cheltuite degeaba) erau ale 
statului, delegații (că mai sînt încă 
doi prin țară) sînt ai O R.R F.M 
Dar, oricum, e mare păcat Cinci 
mioare la un singur delegat și să 
le mănîrice lupul pe toate!

î -

pe 
lot conducerea 
avea asigurate, 

la primul salariu 
Cînd au venit oa- 

ii s-a mai asigurat 
Dar cu o singură 
se poate lucra Și

Pentru un cotei
Stan Vălică din Vulcan a vrut 

șgjșt facă un coteț lingă casă. Ve
cinul său. Popescu Gheorghe, în 

. schimb, nu dorea să accepte cotco- 
dăcitoare sau rîmători prin preaj
ma locuinței sale Și dacă n-a vrut, 
a căutat să-1 împiedice pe Stan să 
facă cotețul. Și cum în astfel de 
dispute contradictorii învinge cel 
cu argumente mai tari, a învis Vă- 

de fler
dacă
tare de cap
vrea
cel cu ran-

cu
într-a-

un co-

llcă. El avea o rangă 
care a vrut să încerce 
devăr Gheorghe e așa 
încît nu înțelege că el 
teț. Unul dintre ei (nu
ga) a stat cîteva zile în comă la 
spitaT ~Cum “ o”sta ăcum celalalt ? 
Pe ghimpi, pe jăratec ? Valeu, vă- 
leu, Vălică !

Cu 
de

Despre drumul care 
duce la stadionul Mine
rul, respectiv, comple
xul materno-infantil din 
Lupeni s-a vorbit mult 
în 
se 
Și 
Și

repetate rînduri. El 
prezintă plin de gropi 
bălți (precum se vede 
cin clișeul alăturai;.

Adică, mai exact, dru
mul pînă la stadion este 
bun, chiar foarte bun. 
Dar de aici și pînă ia 
maternitate... vai de bie

bui să repună în func
țiune autobuzul care a 
mai circulat pe aici, 
prin care să asigure 
transportul în comun.

Două probleme a că
ror rezolvare, trebuie 
să remarcăm, nu nece
sită eforturi și nici chel
tuieli prea mari: cîteva 
camioane de piatră și 
un autobuz. Dar cît de 
mult s-ar veni în aju
torul celor care circulă 
pe aici!

18,00

18,20

28 septomBtie
La ordinea Ulei, Organizarea tțiințiflaă • 
producției si a mundt. „9*arm«H (ta ’"Ra
dare trimestrul IV“.
„Mult e dulce și frumoasă". Emisiune 
limbă română.
Studioul pionierilor.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate.
Film serial „Ivanhoe".
Filme de animație.
leHXU&ul Vostru Bobby Shafto (Anglia).

de

»>*

18.50
19.30
19.50
20,00
20.30
20,45
21,00 Tete glob. Emisiune de călătorii geografice. 

Imagini elvețiene,
21.30 Studioul ntic. Comediile „Vinătorul de 

hoți" de Andre Myoho și ";)Ora exactă" 
de Octave Pfedles. Traducere ți adaptare 
pentru televiziune: Paul Barba.

22,10 De la Giotto la SrâncUți. Prezintă Patru 
Comamestru.

22.30 Romanțe.
23,00 închiderea emisiunii.
22.50 Telejurnalul de noapte.

La tragerea concursului Pronoexpres nr. 39 din 
27 septembrie 1967 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

Extragerea T : 21 44 31 41 35 37.
Numere de rezervă : 26 7.
Fond de premii 480 703 lei.
Extragere^ a II-a : 47 2 37 18 3 15.
Numere de rezervă : 49 20.
Fond de premii 308 693 lei.

mai ajuns 
tasfirea și

se consta-

buie sa-1 parcurgă pe jos ori cu 
autosalvarea. Parcă n-a 
piatra și nisipul pentru 
repararea lui...

Cum în ultimele luni
tă o natalitate intensă și în con
secință a crescut mult circulația 
pe această porțiune, Sfatul popu
lar al orașului Lupeni trebuie să 
ia grabnice măsuri pentru repara
rea ei. Legat de această problemă 
șî" âvînd în ’ vedere "creșterea cir
culației spre și de la instituția 
menționată, I.C.O. Petroșani ar tre-

sacoșa și 
insemoări prin piața din Lupeni

(Urmare din pag. 1)

Campionatul republican de cros
■ ■

prin alte piețe și 
să constat că sînt

am avut 
mai bine 
gospodă-

de igienă a pieții. atitu- 
necuviinciosă a vînzătorilor 

O.O.Vl.F‘!.
solicitat si părerea tovară-
C instantinescu Rareș, direc-.< 
O.O.V.L.F. Petroșani :
Valea Jiului sînt necesare
40 de mașini de produse. Cum 

produse sînt deficitare în 
an, n-am putut asigura în ul

■ fost și 
ocazia 
aprovizionate ș: mai bine 
rite decît cele din Valea Jiului. La
piața din Lupeni nu găsești produ
sele dorite nici la unitățile 
O.O.V.L.F, și nici la producătorii 
particulari. De asemenea aici nu 
mai ai ce căuta după ce se inse
rează. Iluminatul pieții lăsă de do
rit. Și ar mai fi. ceva : lipsa de cu
rățenie, 
dinea 
de la

Am 
șului 
torul

,,In 
zilnic 
unele 
acest
tlma perioadă o aprovizionare op
timă. Asta nu înseamnă însă că pe 
noi nu ne preocupă aceste probleme 
cum consideră unii, cumpărători. 
Lunar Oficiul nostru plătește cir
ca 25 O0G lei pentru convorbirile 
telefonice cu furnizorii : insistențe, 
rugăminți să ne trimită produse. 
De asemenea, plătim de zece ori 
mai mult pentru mijloacele de 
transport numai ca produsele să 
ajungă mai repede la piețele Văii 
Jiului. Toate acestea sînt cheltu
ieli nerentabile pentru unitatea 
noastră, dar le acceptăm pentru ca 
piața să nu sufere. In continuare, 
ne străduim să facem o aprovi
zionare si mai bună a piețelor, să 
formăm stocurile de mărfuri pen
tru perioada de iarnă. In ceea ce 
privește personalul din unele uni
tăți, și pe noi ne nemulțumește. 
Dar rmavind gestionari și 
calificați, cu pregătire 
zătoare. sîntem nevoiți 
în aceste posturi oameni 
ttți. Și, ce e mai rău, nu
să se comporte cu cumpărătorii. In

vinzători 
corespun
se țin«m 
îeprrgă- 
șttu cum

această privință ne-ar putea da o 
mină de ajutor serviciile de re
partizare a forțelor de muncă, La 
ora actuală, de pildă, avem nevoie 
de 100 persoane pentru Lupeni și 
100 pentru Petroșani".

Iată și părerea tovarășului Mo- 
ram Constantin, vicepreședinte al 
Sfatului popular Lupeni :

„Prețurile stabilite se afișează și 
în piața Fiecare producător pri
mește o tăbliță metalică pe care 
este scris prețul produsului. Dar, 
personal, nu pot fi permanent în 
piață. Tovarășul Coroi Petru este 
însă ihtendentul pieții și se vede 
treaba, că nu-i supraveghează în
deajuns pe vînzătorii particulari care 
ascund tăblițele și vînd cu supra- 
preț. Dar nerespectarea tarifelor 
maximale e influențată și de cum
părători In loc să existe o opinie 
din partea acestora pentru menți
nerea prețurilor stabilite, se gă
sesc unși mai cu , moț" care oferă 
prețuri mai mari decît cele stabi
lite".

Daradics Frideric, șeful secției 
gospodărie a aceluiași sfat popu
lar :

..Cu ocazia alegerii deputaților 
în sfaturile populare, din anul 1965, 
s-a propus, printre altele, și mo
dernizarea pieții I.S.C.A.S.-ul, de a- 
semenea. a inclus în planul de 
sistematizare piața amintită. Dar în- 
tîrzie să sosească deciziile de ex- 
prOpiere a proprietăților de la nu
merele 4 și 6 de pe strada Tudor 
Vladimirescu închiderea pieței. în 
partea dinspre Jiu n-o putem fa
ce; e cuprinsă în planul de lucrări 
a CSA. privind regularizarea 
Jiului" (N N. Dar pînă atunci o so
luție provizorie nu s-ar putea 
găsi ?)

Concluziile le așteptăm din par
tea tuturor celor chemați să-și adu
că aportul la aprovizionarea și 
buna deservire a populației din Lu
peni cu legume și fructe.

In toate asociațiile sportive din 
întreprinderi și instituții, din li
cee, școli profesionale și școli ge
nerale, urmează să se desfășoare, 
prima etapă”— etapa pe asociație 
sau pe școală — a campionatului 
republican individual și pe echipe 
la cros.

Această competiție are menirea . 
de a depista noi talente pentru a- 
lergările pe teren variat care vor 
fi apoi îndreptate spre secțiile de 
atletism. De aceea e absolut ne
cesar ca consiliile asociațiilor spor
tive cît și conducerile școlilor să 
acorde toată atenția acestor între
ceri, iar acolo unde pînă acum nu 
s-a întreprins nimic în această di
recție să fie cît mai curînd orga
nizate întrecerile primei etape a 
crosului republican.

Este cunoscut faptul că în ur
ma unor astfel de întreceri au fost 
descoperiți tineri ca Ularu Vasile 
și Boroș Vasile de la Școala pro
fesională Lupeni (în prezent atleți 
fruntași ai regiunii noastre), Ma- 
gheru loan și Macarie Aurel de 
la Școala profesională 
(componenți ai lotului 
atletism) și alții.

Este, de asemenea, 
organizatorii să aleagă 
teren cît mai variat, 
țele să nu depășească, 
una din categoriile de

și etape:
pe asociație : seniori — 
senioare — 500 m; juniori 
1 200 m; junioare mari —

distanța prevăzută în regulament.
Iată distanțele de alergare pe 

categorii
Etapa

1 500 m; 
mari —
500 m; juniori mici — 800 m; ju
nioare mici — 400 m; șemlfond 
masculin — 800 m.

Etapa 
acelorași
1 500 m,
2 500 m.

Etapa pe raion 
1 000 m, 2 000 m, 
600 m, 3 000 m.

pe regiune: 7 000
m, 800 m, 1 500 m. 700 m,

pe localitate : 
categorii: 300 
600 m, 1 000

în ordinea
m, 800
m. 500

(oraș):
700 m,

m,
m,

Petroșani 
regional de

indicat 
porțiuni 
iar distan- 
pentru nici 
concur en ți.

ca 
de

4 000
1 200

ui,
m.

m, 1 500Etapa
m, 3 000
3 500 m.

Etapa
4 000 m,
nioarele mici nu participă, 4 000 m. 

La etapa pe asociație sau școală 
pot participa tineri și vîrstnici le
gitimați sau nelegitimați, după ce 
în prealabil au făcut vizita medi* 
cală.

Pentru obținerea unor rezultate 
cit mai bune, cadrelor tehnice le 
revine sarcina de a aalgUrS cale 
mai bune condiții de organizare, 
de a angrena la întreceri cît mai 
mulți iubitori ai atletismului.

finald: 10 000 m, 2 000 m, 
1000 m, juniorii și ju-

STAICU BALOI
activist C.S.O. Petroșani

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL 1 ; 7,00 RADIOJUR

NAL. Sport; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte; 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9,25 Sfatul medicului : 
Prevenirea crizelor de ulcer toam
na; 9,30 Cintă Alexandru Grozuță; 
9,45 Piese instrumentale; 10,00 Arii 
din operete; 10,10 Curs de limba 
rusă; 10,30 Cîijtece și jocuri popu
lare; 10,45 Muzică ușoară; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronica 
economică; 11,18 Paradă soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoa
ră; 12,00 Cîntece de Florin Bogardo 
și Valențiu Grigorescu,- 12,15 Suita 
românească pentru pian de Eugen 
Cuteanu; 12,25 Muzică ușoară; 12,45 
Buchet de melodii populare; 13,00 
RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale 
muzicii ușoare,- 13,3Q Intflnire cu 
melodia populară și Interpretul pre-

20 septembrie
ferat;
14,15 
Duete
15,00
CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTĂ; 15,20 
Melodii populară; 15,40 Radio-pu- 
blicitate,- 16,15 Cintă Puica Igiro-
șariu și Sergio Endrigo; 16,30 Con
curs cu public; 17,do Cintă corul 
din Poiana și echipa de fluierași 
din Jina; 17,10 IN SLUJBA PA
TRIEI; 17,40 Concert ghicitoare

lă,00 Un cîntec pentru tine; 
Dumbrava minunată; 14,30 
vocale de muzică ușoară; 

BULETIN DE ȘTIRI; 15,05

Sinii minute
Un minut, două minute, trei, pa

tru, cinci. Sînt scurte cinci minu
te. Cît numeri pină la 300. Parcă 
nici nu simți dhd zboară. Mai 
precis nu observi, că de simțit le 
simți. îndeosebi cînd aștepți de
geaba. E mai rău decît te-ar strîn- 
ge pantofii! Te hărțuieșc ca-n jun
glă aceste inseparabile și lungi 
minute. Așteptînd în van simți în 
tot corpul plînsul jalnic al pier
derii. Al unei pierderi grele, ire
parabile. După expirarea termenu
lui de hăituială a neryilor, te pă
trunde, pe traiectele tuturor ner
vilor, o durere acută. Tam-nișam 
ai fost supus așteptării crude, ți 
s-au creat impulsuri de revoltă 
lăuntrică, te-ai izbit de zidul ne
păsării. Și ai început să blestemi 
în gînd, să-i dorești dînsei (sau 
dînsului) din spatele ghișeului sau 
al tejghelei, sosirea-n gară cu 5 
minute întîrziere sau închiderea, 
cu aceleași. cinci minute 
mai devreme, a farmaciei 
pul celor mai groaznice 
de nevralgie dentară !

Intr-o stare de irascibilitate 
sporită te gîndești la dînsa. Și, 
doamne, ce i-ai face!

Deunăzi, mai calm decît ceilalți 
„așteptători", mă gîndeam și eu 
la dînsa. Și implicit la cele cinci 
minute nerecuperabile. Meditam, 
cum poate vînzătoarea de la „Wi
ne" (unitatea nr. 133 Petroșani) 
să recuze calitatea de cumpără
tori a atîtor persoane, să nu le 
recunoască acest drept imuabil de 
a fi prompt și civilizat" serviți, 
condamnîndu-i la o așteptare de 
neînțeles, inadmisibilă ? Pentru 
ca, în acest timp (în care „n-o fi 
foc“!) să dicteze cuiva completa
rea „grăbită" a unor 
să aranjeze în rafturi 
făină 1

Tot deunăzi și tot...
mă gîndeam, de ce adică casierița 
de la cinematograful „7 Noiembrie", 
după ora oficială a deschiderii, aș
teaptă In spatele „oblonului ocroti
tor"... reproșuri și prilejul unor 
răspunsuri contrariate, nevricoase ?

Este poziția insului nederanjabil 
în inactivitate specifică muncii 
noastre ? Cu ce drept te fac a- 
cește persoane, de care depinzi 
pentru moment, să aștepți ? E pu
țin, adevărat, cinci minute. Dar 
numai atunci cînd aștepți la rînd, 
să fie serviți cei dinaintea ta. Cînd 
însă, aștepți, penalizat pe nedrept, 
te exasperezi. Și nu taci. Bine 
faci. Deși, dacâ-ți revendici un 
drept, riști să se... supere și să ți 
se prelungească agonia așteptării. 
Or fi scurte aceste una, două... 
cinci minute, dar de ce să ți se 
impună 
teptare, 
bine să 
minute 
acordă,

fatidice 
în tim- 
chinuri

scripte sau 
pungile de

condamnat,

petrecerea lor într-o aș- 
acordată necerut ?! Ar fi 

fiip izbăviți de aceste cinci 
că, vorba celui care ți le 
„n-o fi mare lucru"!

V, T.

(muzică de operă); 18,00' BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,25 Orchestra Bert Ka- 
empfert; ’ 18,40 ANTENA TINERE
TULUI; 19,00 Concert de melodii 
românești; 19,30 Sport; 19,40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,50 Piese 
de estradă; 21,05 Nuntă româneas
că — montaj literar-muzical de G. 
Antofi; 21,40 Melodii-magazin; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,15 Interferențe lirice,- 
22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Mu
zică ușoară; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55— 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

23 septembrie
PETROȘANI —- 7 Noiembrie: Șapte băieți și-o ștrengărită; Repu

blica : Dimineața devreme; LONEA — Minerul: Bătălie pentru Șanhai; 
7 Noiembrie: Angelica, marchiza îngerilor; ANINOASA : Copiii Iul Don 
QuijOtte,- VULCAN: Barba roșie; LUPENI — Cultural: Printre vulturi.



4 STEAGUL ROȘU

Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U
NEW YORK 27. Trimisul spe

cial Agerpres, R, Căplescu, trans
mite : In ședința de marți după- 
amiază a Adunării Generale a 
O.N.U au luat cuvîntuî reprezen
tanții unor state mici — Ecuador, 
Luxemburg și Volta Superioară — 
care, prin problemele ridicate, au 
demonstrat în mod implicit aportul 
crescând pe care aceste state în
țeleg să-l aducă în dezbaterile de 
politică internațională.

Julio Prado-Vallejo, ministrul a- 
facerilor externe al Ecuadorului, a 
declarat că alegerea noului pre
ședinte constituie un indiciu îmbu
curător. al colaborării dintre Est 
și Vest și și-a exprimat speranța 
într-o activitate rodnică a sesiu
nii. El a arătat că delegația țării 
sale socotește necesar ca Adunarea 
Generală să-și reafirme poziția de 
condamnare a cursei înarmărilor, 
referindu-se în această privință la 
tratatul de denuclearizare a Ame
rică Latine, care susține princi
piul folosirii largi a energiei ato
mice în scopuri pașnice Vorbito
rul a cerut lichidarea prăpastiei 
dintre națiunile bogate și rele să
race și a declarat că asistența eco
nomică nu trebuie să însemne a- 
mestec în afacerile interne ale sta
telor cărora le este oferit acest 
ajutor

Ministrul afacerilor externe al 
Luxemburgului, Pierre Gregoire, a 
declarat că poporul vietnamez tre-

buie lăsat să-și hotărască singur 
soarta, fără amestec din afară, și a 
exprimat apoi părerea că situația 
din Orientul apropiat nu se poate 
normaliza denii cu respectarea in-, 
tereselor legitime ale tuturor sta
telor din această regiune.

Statornicirea unei păci trainice 
pe baza aplicării principiului coexis
tenței pașnice între toate națiunile, 
colaborarea internațională largă în 
vederea combaterii fenomenului 
subdezvoltării economice, adaptarea 
structurii Națiunilor Unite la noile 
realități — acestea sînt sarcinile 
cele mai importante care stau în 
fața Adunării Generale, a declarat 
conducătorul delegației Voltei Su
perioare, Malick Zarome. ministru 
al afacerilor externe El a cerut în
cetarea imediată a bombardamen
telor asupra R D Vietnam ca prim 
pas pentru.«reaix unui plîm|UÎs0'8QȚ 
pice tratativelor de pace, retragerea 
trupelor străine, precum și orga
nizarea unui referendum în Viet
namul de sud pentru ca populația 
să se pronunțe în problema reuni- 
ficării. Vorbitorul a condamnat 
cu tărie politica rasistă a autori
tăților de la Pretoria

■In cursul după-amiezii de marți 
s-a desfășurat o .nouă ședință a 
Biroului Adunării Generale S-a 
hotărîT să se recomande ca proiec
tul sovietic de rezoluție cu privire

i ■ .

la interzicerea folosirii armelor nu
cleare să fie discutat în 
politic, iar proiectul 
definirea agresiunii, 
juridic.

CU 
în

Comitetul 
privire la 
Comitetul

★

(Agerpres).
al O.N.U., 

marți seara 
externe

U 
cu 
ai

NEW YORK 27 
Secretarul general 
Thant, s-a întâlnit 
miniștrii afacerilor
Franței, Marii Britanii, Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice în ca
drul unui dineu oferit în cinstea 
lor. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat că „în cursul di
neului, secretarul general a abor
dat mai multe subiecte de un in
teres primordial pentru 
interesați, care au fost 
fără formalism, desehis 
Printre aceste subiecte
Orientul Mijlociu, Cipru și reu
niunile particulare ale Consiliului 

Securitate la nivelul miniștri- 
afacerilor externe". Răspunzînd 
întrebările ziariștilor, purtăto- 
de cuvînt a adăugat că 

,este foarte satisfăcut" 
ce s-au desfășurat 
că a fost vorba 
exploratorii".

toți cei 
discutate 

și amical.
figurau :

de 
lor 
la 
rul
Thant „i 
convorbirile 
a precizat 
„convorbiri

tr 
de 
și 

de

NIGERIA

LAGOS 27 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că, potrivit 
comunicatelor militare publicate 
la Lagos, trupele federale au în
cercuit din trei părți capitala 
Biafrei, Enugu, și în prezent se 
dau lupte grele la periferiile a- 
cestui oraș. In prezent tirul arti
leriei federale atinge Enugu, re-

lata miercuri după-amiază postul 
de radio Lagos.

La rîndul său, postul de. radio 
Enugu recepționat ultima dată 
marți seara la Lagos, afirma că 
trupele biafreze luptă cu înverșu
nare pentru a respinge asaltul ar
matei federale asupra capitalei.

Reuniunea Fondului 
Monetar International

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres)..- 
Lucrările reuniunii anuale a Fondu
lui Monetar Internațional și Băncii 
Mondiale; care se desfășoară la Rio 
de Janeiro, au prilejuit luări de po
ziție critice din partea reprezen
tanților unor țări în curs de dez
voltare, care au subliniat necesita
tea ca țările industrializate să 
vină într-o măsură mai mare In 
întîmpinarea necesităților statelor’ 
ce și-au obținut independența abia 
în ultimele decenii. Ministrul de fi
nanțe al Irakului a declarat oă nou! 
plan privind lichiditățile interna-

Declarația comitetului tripartit 
pentru restabilirea situației din Yemen

A început procesul 
înscenat publicistului Regis Debray

• J

BEIRUT 27 (Agerpres). — Comi
tetul tripartit pentru restabilirea 

din Yemen a publicat 
încheierea ultimei sale 

ținute la Beirut, o de- 
propu.ne convoca-

LA PAZ 27 (Agerpres). — Prima 
ședință a • procesului înscenat' pu
blicistului francez Regis Debray și 
altor cinci coacuzați s-a desfășurat 
marți la Camiri în condiițiile în
călcării flagrante a regulilor de 
procedură Astfel, imediat după ci
tirea de către președintele tribuna
lului a pieselor aflate în dosarul de 
instrucție, a luat cuvîntuî procuro
rul, colonelul Emberto Iriarte Paz.

El a reluat acuzațiile aduse lui Re
gis Debray, și anume de a fi im
plicat în mișcarea de partizani din 
Bolivia, și a cerut pedeapsă maximă. 
Apoi, el a distribuit membrilor tri
bunalului fotografii „constituind, 
după el, o dovadă că Regis Debray 
ar fi participat la acțiunile parti
zanilor dir. Nahancahuzu și ar fi 
avut o armă de război". Un amă
nunt curios — menționează agen
ția France Presse — 
puse la dispoziția ziariștilor 
sfîrșitul ședinței îl 
Debray neînarmat.. Documentele

fotografiile
la 

înfățișau pe

prezentate de procuror nu există 
nici' în dosarul de instrucție și nu 
au fost văzute nici de avocații apă
rării.

In ziua deschiderii procesului s-a 
anunțat că apărarea lui Debray 
va fi asigurată numai de avocatul 
numit de autoritățile boliviene. 
Georges Debray, hotărînd să re
nunțe la funcția de coapărător al 
fiului său.

Georges Debray a declarat că nu 
a fost respectat un drept esențial 
al apărării, ș1 anume posibilitatea 
de a avea consultări libere cu acu
zatul. ,,Fără contactul cu acuzatul 
orice act de apărare este iluzoriu și 
-fals". a adăugat el

Pe de altă parte, autoritățile bo
liviene au refuzat să recunoască 
avocatului belgian Roger Lallenland 
calitatea de coapărător El va a- 
sista la proces numai ca delegat al 
Ligii internaționale a drepturilor 
omului

situației 
marți, la 
reuniuni
Clarăție în care
rea unei conferințe a liderilor po
litici, șefilor de triburi și intelec
tualilor din Yemen. Scopul con

în 
de

7n-
Rio 
au 

față

Negocieri între partidele 
politice din Franța

PARIS 27. — Cores
pondentul Agerpres. 
Georges Dascal,. trans
mite : Partidele poli
tice din Franța au în
ceput negocierile în 
vederea celui de-al 
doilea tur de scrutin 
programat pentru 1 
octombrie în toate cele 
605 cantoane din me
tropolă 
balotaj 
munist 
asupra
zistăriilor reciproce a- 
nunțate în acordul ge
neral de principiu în
cheiat la 20 decembrie 
1966 între P.C.F. și 
Federația Stîngii De
mocrate și Socialiste. 
Acest acord stabilește 
că la cel de-al doilea 
tur de 
partidele
susține pe 
dat al lor 
truni cel

numeroase a-

unde există
Partidul Co- 

Francez insistă 
respectării de-

număr de voturi la 
primul tur al alegeri
lor respective. In 
cursul zilelor de luni 
și marțî au si fost în
cheiate
semenea acorduri între 
organele locale ale ce
lor două formații în 
departamentele Nord. 
Pas de Calais, Heute 
Vienne, Bas Alpes etc.

Pentru întreaga stin
gă problema constă a- 
cum în a confirma și, 
dacă este posibil, a 
accentua orientarea din 
primul tur al alegeri
lor cantonale. 
cătorii 
liniind 
voturi 
lor săi
duminica trecută decit 
în 1961, arată că P.G.F, 
a prezentat' 
în aproape
cumscripțiile electorale 
(în 1 664 din cele 1 710

Condu- 
Federatiei, sub- 
că numărul de 
date candidati- 
a fost mai mare

scrutin toate 
Stângii vor 
acel candi- 
aare va în- 
mai mare

candidați 
toate cir-

cît au fost în metro
polă) In timp ce Fe
derația nu a prezentat 
decît 1 092 de candi
dați. Ei recunosc totuși, 
în special cei din jurul 
președintelui Francois 
Mitterrand, că dinami
ca curentului unitar a 
favorizat pe comuniști 
și că în consecință tre
buie trase învătămin 
tele necesare din a- 
ceasta. Rămîne de vă
zut dacă pe plan local 
anumiți socialiști sau 
radicali (care formea
ză, împreună cu mem
brii cluburilor, Federal 
ția) vor accepta să re
nunțe la eventualele a- 
corduri cu ceritriștii, în 
cazurile în care soco 
tesc că. sînt mai multe 
șanse de victorie într e 
alianță cu aceștia din 
urmă.

Inundațiile din Mexic 
și Texas iau 
proporții gigantice

Inundațiile provocate 
Mexic și in statul Texas
trecerea uraganului „Beulah" 
iau proporții gigantice, 
treaga vale a fluviului 
Grande, ale cărui ape 
crescut cu peste 5 metri
de nivelul normal, este inun
dată. Ea s-a transformat in
tr-o vastă mare interioară, 
din care pot fi zărite numai 
acoperișurile caselor. Numărul 
sinistraților din nordul Mexi
cului a depășit cifra de un 
milion.

In cea mai mare parte a te
ritoriului mexican, situația 
este considerată ca fiind „de
zastruoasă" și continuă să se 
agraveze. Nivelul rîurilor creș
te în continuare in timp ce 
ploile cad fără întrerupere. 
Pe litoralul Pacificului, auto
strada Mexico— Acapulco a 
fost tăiată de ape, la fel și 
aceea care leagă orașul Aca
pulco de aeroport. Peste 20 
de localități din statul Guerre
ro se află sub ape. In capitala 
țării, întreaga parte estică a 
orașului este inundată.

Puternic 
cutremur în Chile

Chile, 
cel 

după cel 
provocat 

persoane, 
suburbiile

fără energie

SANTIAGO DE CHILE 27 
•Agerpres). — Un puternic cu
tremur s-a produs luni intr-o 
serie de regiuni din
Acesta este considerat 
mai puternic seism 
din 1965, care a 
moartea a 3 000 de 
Capitala chiliana și 
sale au rămas
electrică. Comunicațiile cu re
giunile centrale și de nord au 
fost întrerupte. Știri neconfir
mate arată că seismul a fost 
mult mai puternic dn regiunile 
nordice.
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ferinței se spune în declarație, va 
fi crearea unei alianțe a triburilor 
adverse încetarea ostilităților din
tre ele și realizarea unui acord 
pentru soluționar ea problemei ye- 
menite într-o manieră care să asi
gure stabilitatea internă a țării

Declarația mai adaugă că mem
brii comitetului — format din mi
niștri de externe ai irakului, Ma
rocului și Sudanului — au avut pi- 
nă în prezent întrevederi cu diverse 
personalități yemenile și au luat 
cunoștință de dorința tuturor ye- 
meniților de a înceta luptele fra
tricide și de 
tot teritoriul țării, 
vor continua.

a instaura pacea pej 
Aceste contacte

ționale, elaborat de „Grupul celor 
zece" (cele mai mari țări capita
liste din lume), servește în primul 
rînd acestor state și de aceea este 
nevoie ca țările în curs de dezvol
tare să se bucure de un tratament 
special. O poziție asemănătoare a 
formulat și ministrul de finanțe âl 
Ceylonului care a declarat că gu
vernul său nu găsește formulă pro
pusă ca fiind „ideală" și a adăugat 
că reforma monetară propusă ar 
trebui să vină mai mult în benefi
ciul țărilor în curs de dezvoltare. 
Deși au aprobat planul privind, li-, 
chiditățile internaționale, miniștrii 
de finanțe din Ghana si India țiu 
exprimat la rîndul lor, rezervă față 
de eficacitatea acestuia în special 
în ce privește țările mai sărace. ,

Corespondenții agențiilor occiden
tale de presă relevă că din inter
vențiile miniștrilor de finanțe ăi 
Franței și R. F. a Germaniei reiese 
o înăsprire a poziției acestora față 
de S.UA în cadrul Fondului Mo
netar Internațional Ministrul fran
cez Michel Debre a formulat trei 
condiții în legătură cu deschiderea 

1 unor drepturi speciale de extragere 
de capitaluri din F M.I care „au 
surprins" pe observatorii americani 
la fel ca și avertismentul 1 ah sat de 
el cu privire la faptul că Iranța 
„șe. va opune, chiar și singură dacă, 
va fi necesar, aventurilor mcnă- 
tar<‘‘ Cei doi miniștri au formu
lați totodată, o serie de critici la’s* 
dresa actualei politici monetare ă

Un nou cotidian a fost suspendat la Saigon
Un nou cotidian care apare la Saigon a fost suspendat miercuri 

pe o perioadă nedeterminată de către autoritățile sud-vietnameze. Este 
vorba de ziarul „Thoi Dai", acuzat de a fi publicat „informații" falie 
referitoare la modul de desfășurare a alegerilor prezidențiale. In 
realitate, menționează corespondenții de presă, „Thoi Dai" n-a făcut 
altceva decît să acuze guvernul că a falsificat rezultatele „alege
rilor".

„Thoi Dai" scrie corespondentul agenției U.P.I., este al cincilea co
tidian saigonez suspendat în ultimele două luni de către autoritățile 
sud-vietnameze. j

Satelit reactivat în condiții misterioase
Un satelit lansat de marina ame

ricană, al cărui emițător radio și-a 
încetat activitatea în urmă cu cinci 
ani, a devenit din nou activ în con
diții misterioase Specialiștii de la 
laboratorul de fizică aplicată a 
Universității John Hopkins au de
clarat că este vorba de sateliiul 
„4-B“ 
lule 
rate

lansat în 1961, ale cărui ce- 
și baterii solare au fost decla- 
„moarte" la

Dar, la 23 martie 1967, stația de re
perare din Pretoria (R S A.) a re
cepționat unele semnale slabe ale 
satelitului, care s-au întărit în 
permanență ajungînd în prezent 
să fie auzite cu o claritate deplină. 
•Specialiștii au afirmat că- nu pot ex
plica fenomenele re au. determinat 
reluarea activității satelitului.

4 august 1962.

• PRAGA. 
Teheran s-a 
aeriană directă, 
nului este cea 
pitală cu care
are legături aeriene directe.

Intre Praga șt 
deschis o linie 

Capitala Ira- 
de-a 46-a ca-

Cehoslovacia

• PARIS. După cum au anunțat 
posturile de radio din Paris, ia 35 
septembrie te recis»» Ora

re iau parte sotxmrtăt» aăe fcarăar 
armate ale celor oooâ cin AccSte 
manevre urmează să se tnrterw 1» 
28 septembrie.

A R E S T A R
Doi amirali și un 

neral în retragere 
fost puși la arest 
domiciliu pe timp 
5 zile, pentru că
pronunțat discursuri 
ostile guvernului ar
gentinian, la puțin 
timp după data ani-

ge- 
au 
ia 
de 
au

I I N A R G E
versării 
stat, care 
dictaturii 
ron. Printre 
militari, 
panți la 
tură de 
amiralul
fost vicepreședinte al

loviturii de 
a pus capă’ 

lui Juan Pe- 
cei trei

toți pârtiei - 
această Iov? 
stat, se află 
Isaac Rojas,

NT INA

Tiparul i LP.H. Subunitatea Petroșani

S.UA

