
Organ ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. ți al Sfatului popular orășenesc

DOCUMENTELE PLENAREI C. C. AL P. C. R
OUI 5-6 OCTOMBRIE IN DEZBATERE

matiefi

planul pe W luni

Valeriu COANDRĂȘ

(Continuare în pag.
Sub' conducerea inginerilor 

Dima Dumitru, Popescu Ioan 
și a maistrului Balin.t Emetic 
lucrarea <Se înlocuire a țevi
lor avariate a fost efectuată 
de echipa condusă de Mareș

Interviu consemnat de
Constantin PASCU

Gheorghe într-un timp foarte 
scurt, iar la proba hidrauli
că a cazanului s-a constatat 
că lucrarea este corespunză
toare calitativ. s

Ora 15,55. Se aprind focu
rile la cazanul nr. 5 iar ca
zanul intră în paralel la ora

...... - 1 ■'■ii'wmwjwwbimw 
Ing. OTTO ABBAKAM 

director comercfrrfaFC.GV.J.

firesc și răspunsurile vin 
și gesturi semnificative.

hotărît

l fnUShu! și 
sta

•ftâtarul viii 
<‘timpul 

r/tfSebtimpul 
cMte s'au 
tXȘgfîjit și eo-

Interlocutorul meu este un’bărbat impunător. cu trăsături’ vigti- 
roase, în ciuda viratei care și-a lăsat amprenta în părul alb. cu oche
lari din spatele cărora te privesc niște ochi sfredelitori, de o mare pro
funzime. Așezat comod în fotoliu, Maestrul Emerit al Artei Mihai Zițra 
își aprinde o țigară, semn că interviul poate începe. Discuția se leagă 

ptompt fiind condimentate ca vorbe <ie duh

„VIRFUL

(reprezintă 
în procesul 

a ki Iova ților, un 
care l-au trăit ȘU 
intensitate cîțiva 

cplectivului ter- 
. Paroșeni pentru 
unei situații anor-

într-o 
hoastre, 
rea tot 
muncii la 
perfecționare 
ducției, la înlăturarea neajunsuri
lor, la afirmarea opiniei colective 
în conducerea activității produc- 
tfve Comitetele de direcție, dare 
vor conduce îfltfreprinderite indus- 
triale, vor. dff-ț «le un cadru

-—Cu ce personalități din lumea 
teatrului ați colaborat și care sînt 
cele mai semnificative momente din 
cariera dv ?

— Scriindu-mi amintirile, ' mi-am 
..dat seama că toți marii actori ro
mâni din ultimele patru decenii au 
lucrat sub îndrumările mele. Citez 
la întîmplare cîteva nume : Ion Mă- 
nolescu. AUra Buzescti, Geofge Ste
ri n, Sonia Cluceru, Costache Anto
nin, George Vraca, Lucia Sturdza 
Bulandra, Maria Filottî, Jules Caza- 
ban, George Timică, Ntiluță Gheor
ghiu, Ștefan Brabcrescu, Titus I ap- 
teș, Ion Tîlvan și mu Iți alții din toa 
te colțurile țării.

DE SEARA66

continuare și cu consecvență a prin
cipiului .centralismului democratic, 
a principiului muncii colective

In cadrul unttăților C.C.VJ. lu
crează mulți «șuncitori,maiștri, 
tehnicieni, ifigtneri țt economiști cu 
f rumba»,e rezultateîn activitaea 
profesională, . ddrhici să-și valori
fice experiența și înțelepciunea dp- 
bîndită în folosul colectivității 
Transformarea adunării generale 
a salariaților întreprinderii

instituție a -societății 
v» asigura ’ participa- 
mai largă a oamenilor 
elaborarea măsurilor de 

a organizării pro-

depuș . și
în. realizarea 

acestor lucrări, 
primit fe- 
conducerii

O.N.L. — Intervenția re
prezentantului României în Co
mitetul, penUu«.prpbJemeLe bu
getare și țaAufitetțtit*. 3
• Mari manifestații de pro

test împotriva răzMUttaf din 
Vietnam- ; ■■ 1 ’
• Va H fltâttrtl

cazului CMMAv?

jAcoZo, în fața lui era 
Mul. Șalul acela cu pie
trele de hotar, cu răzoare- 
le < fi fîntînile. Acele fîntîni 
Care primesc fiecare cite un 
dHiÎHriUn pliscul cioeîrliilor, 
In zori sau in seară. In prid- 
voru} ansei îl aștepta bunicul. 

tojtrbt în casa veche cu ve- 
Și covoare. Bunicul a 

ximbit prietenește pe sub poli
cioara mustății și a adus 
must dulce și aîimă caldă din 
prîu nou. A urmat o darnică 
cinstire. Afară toamna alerga 
ca un vîlnic pe timpuri și dea
luri/ Se insinua de pe coline 
zvonul ei, prefigurînd cîntece 
de bucurie. Peste tot se se
măna veselie și cîntec, roade 
și mirodenii,de-o surprinză
toare prospețime. Toate erau 
adunate într-un sentiment ge
neros menit să mulțumească 
ochiul și . inima. Căci întot
deauna aici ți-e dat să des
coperi relații armonioase în
tre natură și așezările ome
nești, acea osmoză atît de fe
ricit săvîrșită. Puștanul n-a 
zăbovit prea . mult, c-a venit 
seara și negura s-a aruncat 
peste timpii și ape ca un val 
de fantasme. Noaptea venea 
romantică, cu cerul de o in
credibilă profunzime. Și aici 
viSul s-a întrerupt. Vis de 
toamnă, frumos. ■: ,

A pătrunde In MpÂ* JJMtă 
ti ta te o problemă tetă o MitelM 
Dorel , din anul Tăi FacaltiitH 

un asemenea seattrigknt ia SteMNlj

Studiind cu toată atenția docu
mentele Plenarei C.C. al .P.C.R. din 
5-6 octombrie m-ani oprit îndeo
sebi asupra prevederilor privind 
îmbunătățirea conducerii și plani
ficării economiei naționale.

Noile măsuri întruchipează în 
mod grăitor strădaniile ce le de
pune conducerea partidului pentru 
traducerea în viață a sarcinilor e- 
laborate de Congresul al IX-lea al 
PCR privind dezvoltarea neîntre
ruptă a economiei naționale, stră
dania de a pune în folosul desă- 
vîrșirii construcției socialiste gîn- 
direa și experiența colectivă a în
tregului nostru popor. La Congre
sul al IX-lea al P C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Munca 
si conducerea colectivă trebuie să 
devină un principiu călăuzitor, o- 
bligatoriu în toate domeniile con
strucției socialiste". -Noile măsuri 
propuse de recenta plenară au me
nirea de e asigura aplicarea în

23 octombrie. La cazanul 
.5 de la termocentrala Pa-: 
roșeni o țeava spartă la su
praîncălzi torul cdnvectiv ■ a 
dus la scoaterea din func
țiune a cazanului.

Se impunea remedierea 
într-un timp cît mai scurt 
a defecțiunii și repornirea 
cazanului. In acest scop o-w >, 
perațiile de detectare a țevii JLj A. 
sparte, a celor suflate de 
aceasta, tăierea și înlocuirea 
lor cît și remedierea altor 
defecțiuni sesizate la acest 
cazan ‘trebuiau făcute prin 
stabilirea foarte exactă a 
duratei operației și alege
rea celor mai eficiente solu
ții. Personalul de exploata
re a asigurat răcirea /.cores
punzătoare a cazanului și 
golirea sa creînd în acest 
fel condiții de lucru , forma
țiilor-de'-reparații.

— Așadar, maestre, cititorii noștri 
ar fi curioși să afle cînd și în ce 
împrejurări s-a născut pasiunea dv. 
pentru .teatru 7

— O primă manifestare a dragos
tei mele pentru teatru a. avut ioc 
în anul 1924, cînd, elev fiind, am 
realizat împreună cu prietenul Fory 
Etterle ți cu alți colegi din clasa 
a Vl-a a Liceului din Ploiești, spec
tacolul cu „O scrisoare pierdută" de 
î L. Caragiale. Eu îl jucam pe Far- 
furidi iar Etterle pe „cetățeanul tur
mentat" Atît a fost și incubația 
se făcuse In dauna orelor de o- 
tematică și chimie, în fiecare sîm-Ș 
bâtă și duminica plecam cu Etterle 
la București unde urmăream cu cea 
mai mare atenție spectacolele de 
teatru. Am cunoscut atunci pe toți 
marii noștri artiști pe care ■ am avut 
fericirea să ini-i apropii mai țîr- 
ziu. ■ ■ ■ ’ ■

17,55. Personalul de exploa
tare trecuse examenul unui 
moment greu din viață uzi
nei. pâr „pîinea" generatoa
relor era din nou asigurată.

La „vîrful de seară" centra
la s-a putut' încărca la pu
nerea maximă disponibilă iar 
a doua' zi dimineața, pentru 
efortul /depus și iscusință 
dovedită în. realizarea cu 
succes a acestor lucrări, co
lectivul uzinei a 
licitări din partea 
ministerului. . 
. Faptul relatat 
doar un episod 
de geneză 
episod pe 
maximă 
membri ai 
mocentralei 
rezplvarea 
male.

Ing. Petru L ALiRENȚIU

Colectivul minfi Liipeni a îrșscris-^ț graficul 
intreceftl^ociaîiste im nbu succes. Minerii de aici au 
îndeplinit planul producției pe 10 luni-cu nouă zile 
înainte de termen. Plusul, de producție/ la. această 
mină se ridicti la 50 000 tone de cărbune.: De .re
marcat faptul că mai mult de jumătate din produc
ția de cărbune. amintită a fost, extrasă din. marile- 
abataje frontale ale exploatării înzestrate cu-utilaje 
de mare. productivitate. ‘ :

Succesele obținute de către minerii; din Lupenij 
care-i situează im fruntea: întrecerii socialiste pe ba
zin, se dațorește organizării pe baze științifice a pro
ducției,și/a muncii, punerii in exploatare a noi re- 
zerve de cărbune- prin intrarea în funcțiune a - unor 
abataje; de mare capacitate, creșterii gradului de 
mecanizare în subteran fapt ce a condus la depășirea 
randamehtului planificat pe exploatare cu 52 • kg 
cărbune pe post. Prin extinderea susținerii metalice 
în abataje, și la lucrările: de pregătiri și deschideri, 
consumuj de lemn de mină a fost redus cu 2 mal 000 
tone de cărbune extras. In acealși timp, minerii de 
lâ Ltipeni au obținut importante economii suplimen
tare la prețul de cost. ' . / ‘
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încetat să trăiască 
auzul amulut, nu a 
transforme, să evo- 
prin diferite etape

ranyț în timpul

«•dăruie in gol nerostitul cuvînt. 
Arșiță buzelor mele 
se potolește .
Luna’ sfi
UndeVa, 
»4-i îinp
o nniună

Orchestra de

dirijorul A. Ba-

STEAGUL ROȘU
«**

PRELUDIU
Stăruie-n prMjm«>tnf 

liniștea pădurilor 
sub șmeiita vgghe a munților.
Un cerb — amintirea 
de-atîta tăcere.
Wx1»

trata în linV ge
nerale principa
lele etape de dez
voltate a must-

HUM
Lectura a dțve 

ATU un mHhăț î 
de oameni ai .m 
Lupani, o neres 
rdască. Ea le î 
Bă se recraeie î 
Fâșia unei cărți 
furnizează, ăi 
timp, hrana spiri 
care au nevoie. I 
acestui an, I b

HUI sindicatelor din 
« cunoacut, de 

tuna la alta, o 
WW-’

L Iti cele 10 lu: 
anului curent, ceȘ 

2100 de cititori

cut din dorința de a veni in a- 
jutorul celor dispuși să-și formeze 
o imagine asupra proeetss^si de 
apariție ți evoluție a âHdl'Wtzi- 
cdlt.

Chiar dacă cei eu anumite pre
ferințe subiective hu var eefta sd 
iimbească ironic, dorim tito pe 
lingi cunoștințele inifmfltmr că
pătate, să trezim un 
tetet pentru treeiOuî muetenl al 
omeț^rii. AcBMta pmtfru < nu 
puliid rtnt oetite pus
ÎWmrea; ,^n oh țm mi-

. l«m Ae ani de "

’ MMce 6u cile MHMi
. un ffltc «fort d«

«ir.N ' ' M A» !t oute^tei ■
io îuMx ' W»

aitl •r'- cind a

n-

de
ifi*rț>drl.' cind a apărut muzl- 

‘ t aa, de ce a fost necesară apariția 
1 “ăl, cum s-au prezentat primele 

manifestări muzicale, cum Statal; 
primele instrumente

:S:
X'

— Ce v-a atras mai mult In piesa 
„Făt-Frumos” șl ce ați urmărit să 
subliniat! prin regie ?

— Am apreciat versificația a- 
proape fără cusur, lirismul, atmos
fera de basm, implicațiile patrio
tice pe care le include poemul.

, In privința celor mai semnifica
tive momente din cariera mea, tre
buie să vă spun că sînt așa de mul
te îneît mă rătăcesc printre ele. 
Aș numi foarte semnificativ fap
tul amintit mai sus că am avut M-am străduit să accentuez pe la

tura patriotică a textului șl pe păr
țile care au rezonanță pentru noi, 
cei de astăzi. Să mă ierte prietenul 
Horia Furtună, de acolo de unde 
e, dacă am umblet cu foarfecă în 

“ Cititorii noștri vă cunosc din textul său să elimin părțile care în 
emisiunile Radiodifuziunii unde ați 
semnat regia a scite de dramatizări 
in cadrul „teatrului la microfon". 
Ce v-a determinat să preferați tea
trul radiofonic teatrului obișnuit ?

— Mi s-a părut (și nu m-am în
șelat) că la radio am posibilitatea 
să înmănunchez în distribuții tot 
ce este mai valoros în teatruT obiș
nuit și să prezint unui public 
imens piese dintre cele mai dife

rite din dramaturgia românească
■ ’ și universală din toate epocile.

— Știm că la Radiodifuziune ați 
fost coleg cu dramaturgul Horia Jitcov (le-am citat în ordine alfa- 
Furtună a cărui piesă „Făt-Fru-

posibilitatea de a lucra cu toate 
vîrf urile teatrului nostru. De la fie
care am învățat cite ceva și fiecă
ruia am căutat să-i transmit ceva 
din experiența mea.

expresie profesională „fac burtă",
— Ce puteți «6 ne spuneți despre 

colectivul artistic petroșăneun cu 
care lucrați ?

— Am fost plăcut surprins șă gă
sesc aici un colectiv tînar, omogen, 
cu reale disponibilități artistice. 
Mă bucur că în distribuția mea fi
gurează două interprete care se 
află la primul lor roi din carieră. CA
Este vorba de tinerele absolvente ale
I.A.T.C Yvonne Berthola și Elena

betică) Apreciez elanul și dăruirea 
mos ’ o regizați acum cu colectivul cu care s-a devotat rolului actorul
Teatrului „Valea Jiului". Ce amin- Marcel Popa O mențiune specială
tirl vă leagă de acest scriitor ? fac pentru talentatul piețor scenc-

— Pe Horia Furtună l-am cunos- graf Aurel Florea. Mulțumesc ce-
cut în momentul în care am intrat lorlalți colaboratori care au înțe-
în serviciul Radiodifuziunii. Mi a Ies să-și însutească într-un timp
fost șef și, mai tîrziu, prieten. Era 
un om de mare cultură, cu un su
flet de o rară noblețe și cu o inte
ligență uimitoare Calambururile 
sale făceau înconjurul Bucureștiu- 
lui. După ultimul război mondial 
l-am regizat la rădic piesa „Făt-
Frumos" pe care acum am cinstea că lipsesc monumentele de artă de
dea o realiza la Petroșani. corativă, că nu există mai multe

record un
— Care sînt impresiile dv. des

pre orașul nostru ?
‘— N-am fost în Petroșani de zece 

ani, Orașul s-a schimbat mult. Au a- 
părut cartiere noi cu blocuri se 
mețe, cil străzi asfaltate. Păcat doar

text destul de dificil.

t&fngntismul șt după acesta școlile 
Mțiinuleele, înseamnă o inven- 
lattett .0 tendințelor istorice și 
nicidecum o înțelegere a mecanis
mului producerii lot. O etăpă în
locuiește pe alta, nu pentru că 
unii compozitori s-au decis

WSft» aeHMT'tntemite' OtitnptiMi altfel ci pentru că, in 
nu există. Muzica din vechime nu lupta dintre diferitele concepții,

deoarece scrisul mii- tiflele au fost mai trainice, s-au
:t <u mult îrt urrftti itnptls și și-au păstrat valoarea 

nînă în zilele noastre, pentru că 
aceste etape, chiar odată depășite 
și înlocuite cu altele, nu

. pierdut valoarea artistică.
* w* totuși încercăm să 
tnntizăm marile curente și 
care s-au manifestat, in

mul altor arte. Dacă în dolttehitii 
artelor plastice există posibilitatea 
de a studia operele de artă — 
vestigii concrete ale trecutului —

S-a păstrtit, d 
zicăi a apărui 
celui obișnuit iar studiul celor 
mai îndepărtate epoC/ Pst* posibil 
numai pe baza unor surse indirec
te. Una ț^iștre aceste surse este 

JratPa dițț: pfata Afigt (frțnța) 
căreia «uteolvgii
vîrsta de 40 000 ani și care cons-

GHID MUZICAL

să

și-au

tituie, pină in prezent, cea mai nie, intre anii
veche mărturie legată de istoria nova" (intre 1 150-
muzicii pe planeta noastră. Așa
dar, de patruzeci de mti de ani, 
muzica nu a 
și si desfete 
încetat să se 
lueze, treetnd 
șl ajunglnd ca astăzi să ne înfru
musețeze viața, să ne facă, să vi
brăm ți să ne transpună intr-o lu
me tainică.

Această evoluție, cunoscută sub 
numele de „istoria muzicii", nu 
trebuie să ne-o imaginăm ca o 
însușire de stiluri sau curente. A 
spune că după clasicism urmează

stste- 
stilUri 
istoria 

muzicii, de ia origine și pină în ■
prezent, ele sînt: muzica antică 
(<i comttnei primitive șl a orîn- 
duirii sclavagiste); muzica evu
lui,. mediu timpuriu (perioada de 
trecere de M monodie la polifo- 

600—1150); „avs 
1100); „epoca J

de aur a polifoniei" (în sec. XV— 
XVI); preclasicismul (secolul XVII 
Și citeva decenii ale sec. XVIII); 
clasicismul ; romantismul; școlile 
naționale: muzica contemporană 
(expresionismul, atonalismul, se- 
rialismtil, muzica concretg și elec
tronică... etc.).

In speranța că descrierea mai 
amănunțită a acestor mari pe
rioade din istoria muzicii va trezi 
curiozitatea 
să urmăriți 
tru muzical.

cititorilor vă invităm 
sistematic ghidul nos-

muzică ușoară dih

unei repetiții.

V. ONOIL

Theodora JURCA

NOM t* ucro*

american

ARTĂ

parcuri, grădini, care ar da un plus 
de frumusețe acestui pitoresc oraș 
de munte.

■— Doriți să comunicați ceva ci
titorilor ziarului . Steagul roșu" ?

— Pe . cititorii ziarului „Steagul 
roșu" îi invit la noua premieră a 
teatrului. Sînt sigur că o să le 
placă modesta mea contribuție ar
tistică la spectacolul „Făt-Frumos" 
Eu mi-am dat toată silința și îi 
aștept să-și spună părerea cu sin
ceritatea cu care mă adresez eu 
lor.

In 1964 apărea în Editura pen
tru literatură universală volumul 
„Teatru francez contemporan", cu- 
prinzînd șase piese ale unor autori 
francezi cpnsacrați. După trei ani, 
în această toamnă, au apărut două 
volume, excelente sub ' aspectul 
prezentării, de teatru american 
contemporan, euprinzînd nouă au
tori și zece drame Inițiativa pu
blicării acestor lucrări este bine
venită deoarece marele public Ci
titor dih țâra noastră n-a avut po
sibilitatea Să cunoască piesele va
loroase ale unor dramaturgi ame
ricani contemporani remarcabili, 
decît tangențial. Un contact mai 
mare l-au avut cu conținutul unor 
piese ca de exemplu : „Luna pen
tru cei dezmoșteniți", „Patima de 
sub ulmi'1 de Eugene O’Neille,

VA RECOMANDAM
CĂRȚI

* Ion Filial — două volu
me de „Poezii", fii Editura 
pentru literatură; AI. Mace- 
ttonski — o ediție de „Ver
suri" Îngrijită și prefațată' de 
Adrian Marino, în colecția 
„Cele mai frumoase poezii" ; 
M. Sevastos — „Versuri" ; Ra
du Theodoru — ediția a II-a 
din valorosul roman „Brazdă 
și paloș" in colecția „Cuteză
torii"; Truman Capote —■ 
„Harfa de iarbă" și alte poves
tiri, traducere din engleză; 
Theodore Dreiser — „Financia
rul".

înțelegi" de R. 
al 
de

DISCURI
Muzică ușoară — patru 

melodii interpretate în limba 
italiană de Anca Agemolu; 
melodiile „Ploaia" de damelia 
Dăscălescu, „Te mai iubesc 
și-acum" de Radu Șerban. 
„Prima chemare" de P. Urmu,

zescu, „Nu
Teodorescu — pe un disc 
Pompillei Stoian ; melodii 
Salvador? Adamo interpretate 
de Anda Călugăreanu ; cîntece 
interpretate de cintăreți străini: 
Narghita (în limba indiană) 
Angela Zilia (in limba greacă); 
Reinhold Kast (în limba germa 
nă).
• Muzică populară — .„Ro

manțe" de Ionel Fernic și C. 
Turcu cîntate de Mia Braia ; 
melodii populare românești din 
diferite regiuni ale țării inter
pretate, pe trei discuri, de cu
noscutele soliste Maria Lată- 
rețu. Ioana Radu și Aurelia 

' Fătu-Răduțu.
• Muzică cultă — Scene 

din baletul „Romeo și Julieta' 
de Serghei Prokofiev; «elec
țiuni din opereta „Silvia" de 
Kalman, în interpretarea or
chestrei Teattului de operetă 
din Budapesta; „Simionia nr. 
5“ de CeaikOVski.

„Moartea unui comis-voiajoi•" ,In 
cident la Vichy" de Arthur Mil
ler, jucate pe scena unor teatre din 
Capitală și provincie

Era și firesc să apară o astfel de 
culegere, dacă ne gîndim la faptul 
< â, cel mai reprezentativ și original 
dramaturg american contemporan 
— Eugene O’Neille — a început să 
serie în urmă cu cinci decenii.

; Mărea valoare a celor două vo
lume constă, firește, în primul 
rind, în faptul că ele conțin piese 
de teatru ale unor nume' consa
crate de multă vreme pe plan in
ternațional. Lucru ce reiese și din 
prezența materialelor de ordin teo
retic incluse în volume. E vorba 
de prefața lui Petre Comarnescu 
(Aprecieri asupra dramei ameri
cane contemporane de la O’Neille 
la Albee), foarte utilă celui ce 
vrea să înceapă lecturărea piese
lor, pentru că autorul face o pre
zentare a teatrului american con- 
temporan, reliefînd caracteristicile 
dramelor (diferență tehnică, sce
nică, exigentă ținută literară), te
matica lor. Tot atît de binevenite 
sînt și notele introductive ale ace- 
luiaș autor care, în cîțeva linii, a 
conturat profilul scriitorilor acti
vitatea lor creatoare, arătînd felul 

. cum au luat naștere unele opere, 
conținutul tematic al dramelor, 
ideile, mesajul acestora

In cele zece piese sînt prezen
tate „suferințe, absurdități, cru-

. zimi sau opacități", dar „zbaterea , 
inteligenței* (element fundamental, 
alături de dragoste. în dramatUr- 
giă americană) și aspirația către 

' dragoste, înțeleasă în diferitele ei 
trepte și valențe. înnobilează sen
surile fundamentale ale operelor și 
le conferă o unitate spirituală.

Alături de piesele unor nume 
foârte cunoscute ca : E O’Neille, . 
W. Saroyan, T. Williams, volumele 
cuprind și piese de Maxwell An
derson. Robert Sherwood. Thornton 
Wilder, Clifford Odets. Eduard 
Albee.

Prof. Mircea MUNTF-ANU
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• CONSEMNAM
• AVIZAM
• DEZAPROBAM
Douăzeci ie mii

Douăzeci de mii de consul
tații a acordat anul acesta 
medicul neurolog Martinovici 
Mihai de la Policlinica din 
Petroșani. Și nu se simte obo
sit. Asta da, chemare a pro
fesiei. Tot zilele acestea și-a 
completat colecția... scrisorilor 
de mulțumire cu încă una : de 
la I. Popa din Oltenia. Bolna
vul s-a făcut sănătos, a plecat 
din Valea Jiului, dar nu l-a 
uitat pe medic. Și scrisorile de 
mulțumire nu-s provocate prin 
telepatie — tratament obișnuit 
în bolile de nervi — sfiit im
pulsuri ale Ynimii. Căci pe me
dicul acesta, pe cit se vede, 
mulți îl au la inimă.

X

1 teo11e !
Anunțăm pe cei ce pășesc 

pragul librăriei Ion Creangă 
din Petroșani, să nu umble cu 
capul pe sus. Sus pe rafturi 
sînt cărți. Alea nu cad în cap 
nimănui. Jos la intrare e o 
groapă, da, da, o groapă în 
podea. De două luni de zile 
șeful librăriei cere I.L.L.-ului 
să vină să repare podeaua și 
tot de două luni i se spune 
,, venim, venim". Aferim! Că 
lungă mai e calea pînă acolo 
de nu mai ajung. Pînă atunci 
atenție, cumpărători! . .

î

0 troniere
Instituțiile și întreprinderile 

care au salariali ce locuiesc 
în cartierul „Carpați" să stu
dieze problema schimbării o- 
rarului de lucru al respecti
vilor. Să-l pună de acord cu 
cel al magazinului alimentar 
din cartier care-i deschis cînd- 
mai toată suflarea cartierului 
e plecată la serviciu. Și e în
chis cînd oamenii se întorc a- 
casă. Conducerea O.C.L. Ali
mentara și forurile de resort 
au „studiat" problema unui 
orar mai' convenabil dar n-au 
găsit soluția. Așa că...

I

7 mi, Jar na tei Je-ataiî
Atît însumează condamna

rea celor doi huligani din U- 
ricani — Preoteasa Ilie și Ma- 
rincaș Iosif. Se credeau zmeii 
zmeilor și într-o zi au început 
să împartă pumni în dreapta 
și-n stingă într-un autobuz în
cărcat cu oameni de toate 
vîrstele. Cartofor, trișor și hot 
din avutul obștesc, Preoteasa 
mai avea la activ o condam
nare de un an pentru furt din 
avutul obștesc și 1 000 lei a- 
mepdă pentru jocul de cărți 
pe bani. Prietenul său Marin- 
caș fusese și el amendat pen
tru joc de cărți. Cu 700 de lei. 
Patru și, respectiv, trei ani de 
acum încolo huliganii vor sta 
la răcoare pentru potolirea 
fierbințelilor la cap. Și acolo 
nu se joacă cărți.

Flaviu ISTRATE

* * PEISAJ

LA

PEȘTERA

prcffttpune
Păstrîr.du-și valențele de formă a

• conștiinței sociale, știința accele
rează ritmul de dezvoltare al so
cietății, înfrumusețează și înnobi
lează munca omului, deschide noi 
perspective tuturor activităților u- 
mane. De aceea activitatea știin
țifică trebuie să preocupe pe fie
care intelectual, indiferent de ra
mura de activitate în care mun
cește. Printre cei chemați să-și con
tinue împrospătarea cunoștințelor 
cu noile descoperiri ale științei și 
culturii se numără și medicii. Viața 
pune aproape zilnic In fața medicu
lui cazuri pe care acesta este obli
gat să le soluționeze pe loc, tre
buind, adeseori, să dea dovadă de 
îndrăzneală și inițiativă, petitru sal
varea unei vieți omenești. In ase
menea situații experiența 
dită nu este suficientă. Ea 
îngemănată cu cunoștințe

diu permanent, neîntrerupt care-i 
permite .medicului să fie mereu In 
actualitate, ia curent cu cercetările 
științifice, cu noutățile din dome
niul specialității sale.

Medicii din.. Valea Jiului, perso
nalul mediu-sanitar pot desfășura 
o susținută activitate științifică si 
de documentare de specialitate în 
cddrul subfilialei Uniunii Societății 
Științelor Medicale Numărînd pes
te 350 de membri, organizată pe 
secții de specialități, subfiliala își 
aduce aportul la ridicarea conti
nuă a nivelului profesional al ca
drelor sanitare, la informarea lor 
periodică cu noutățile științei me
dicale. In această direcție subfiliala 
a obținut unele succese De un

dobin- 
se cere 

_ vaste,
multilaterale. Aceasta cere un stu-

»»

noi

re-

de

PE URMELE MATERIALELOR PUBLIGAIE 
„ZlafBt fe la ntaiiri 
la tltitar"

„Din cercetările efectuate de 
la Oficiul P.TT.R. Petroșani 
își începe răspunsul Direcția
gior.ală P.T.T-R- Hunedoara-Deva 
— a reieșit că majoritatea aspec
telor negative sesizate în articol 
sin'. reale și de existența lor se fac 
Vinovați salariații oficiilor P.TT.R. 
si conducerea oficiului bilanțier 
Petroșani. Ca urmare a măsurilor 
luate, numărul abonamentelor a 
crescut pe luna octombrie și va 
creste mai mult pe luna noiem
brie. Ca o greutate în munca noas
tră însă este lipsa de cadre califi
cate renferm nomenclatorului 
studiu și stagiu",

IttKMa Io Mltitlle 
aliHMtire"

In urma publicării materialului 
„Actualitatea în unitățile alimen
tare" în ziarul nostru din 30 sep
tembrie a.c„ conducerea O.C.L. A- 
limentara Petroșani ne răspunde : 
„Analizînd îndeaproape cele rela
tate în articol considerăm că sesi
zările sînt juste și trebuie să re
cunoaștem că aspectele legate de a- 
provizionarea și buna deservire a 
populației, ce se mai află în cadrul 
unor magazine ale noastre, se da-

deosebit interes s-a 
exemplu, simpozionul „Asupra pre- ■ 
venirii accidentelor tte wiOnfcOi 
subteran", care a fost ergarttAat-fo 
colaborare cu Asociația juriștilor, 
SC.S.M, C.C.V.J. și Consiliul local 
al sindicatelor. Pe lingă acest sim
pozion, care a vizat un cerc mâi 
larg de specialiști, subfiliala a or
ganizat și alte acțiuni destinate su- 
rorilor șl personalului mediu sa
nitar. Așa a fost, de pilda, simpo
zionul pe tema „Urgențe în medi
cina internă, obstetrică și pedia
trie" cto.

Ca urmare a stimulării activi
tății științifice de către conducerea 
subfilialei (președinte dr T. Eșanu) 
t.n număr însemnat de membri ăi 
USSM și-au îndreptat atenția 
spre munca de cercetare. Astfel, ih 
cadrul ședințelor pe secții de spe
cialități au fost ținute în fața mem
brilor subfilialei, în cursul acestui 
an, un număr însemnat de refe
rate și comunicări științifice Prin
tre acestea pot fi citate: „Anemia 
pernicioasă", a dr. Schelker E.; „Con
siderație în legătură cu două ca
zuri de insuficiență renală a’ută" 
a dr Ghiță FL; .Sciatica verte
brală" a dr. Maiorescu V; „Chi- 
mioterapia imeiiaiva • --- —,r. - T-----—. .,
roasă" a dr. Pascu D.; , Dtunftițele îhcă Un tiuriiăr redus de cititori, 
moderne și aplicarea 16r" a dr In etrfsul acestui an, dih eeî peste 
Bornemissza P și altele. Alături? 656 membri ai subfilialei Petroșani 
de importanța lor științifică, refe- - ” " - ” ------ .
ratele și comunicările făcute con
stituie un valoros sdii-nb de -Xpe- f mără 
riență între medicii de la unită-' „ - ------- ...
țile sanitare din Valea Jiului» Un j mion, Dan Aurel, Irimescu Mitaj 

a.i.wniahii a» mediei dt'sfă- chimista Mosescu Lucia, caarHe

cîțiva din frecvenții bibliotecii, Or, 
eforturile . .materiale . fâi ut-j de

' stat pepțru îmbogățirea continuă a. 
șthnj^,^a- 

țșdtoțif optime cadfâSaț-, l&edk. 
dih 'Petroșani "

fdttpare țtțîhțifkă ' cjBhMrttS,’';
11 ’TfltS’ deWrthine TfȘfcareft fxp 

treaptă superioară a activității, lor 
profesionale D*!!ci. să fie fructifî- 
cate din plin. .

' - ■ ' 1», CMIOBEANU

pîndire a experienței înaintate, a- 
dueîndu-si permanent contribuția

tora se numără medicii Lepă- 

documentare constantă, la o bună 
parte dintre medici, vădește dorința 
lor de a-și aduce contribuția la e- 
lucidarea unor cazuri dificile ivite 
in cariera lor jx^feșionolă- 

Activitatea șțiipțAfică., .^pătrunde 
azi. .ca, o necositpto ..-■ștrii^itșațțfe; in 
toți porii vieții spția le- $1 din par
tea cadrelor medicale se ceva, 
așâdpr, o ppșpcupajre, și mai 
tentă în această,dieacți*. Deși'e cu
noscută oportunitatea . îpțl^g^țiriț 
necontenite a cunoștințelor profe
sionale prin consultarea diferitelor 
materiale de specialitate, biblio
teca de documentare medicală cwe 
funcționează pe lingă Spitalul uni
ficai Petroșani este frecvepțațâ în
că de un număr mult prea inie de 
medici și îndeosebi de medicii ti 
neri, venițl de curind de pg băn
cile fâcuîțâțțțpr. fleiativ bine în
zestrată (biblioteca numără peste 
1 70S de WUftte de diferite spe- 

lua.».»» v , ciatttâți, numeroase reviste medl-
intensivă 3ntlcance- < ale din țară Și Străinătate) ta are

In ctri-sui arestul an, dih eeî peste

rlență între medicii de »a ynitfi-’ 

număr apreciabil de mediii desfă
șoară o muncă susținută de răs- 

toresc unor orientări: greșite ,din | 
partea șefilor de unități |a țJRțM 
inirea cererii de mărfuri, prșcpjn 
și deservirii consumatorilor dșș.eăM 
tre lucrătorii în subordine. Cop- 
comitent cu aceasta trebuie să măi 
arătăm că o altă cauză căre fenă- 
rează nemulțumirile cetățenilor Se 
datorește furnizorilor noștri lo
cali (Fabrica de lapte Livezețti, 
I.RT.C. Petroșani șt Fabrica de 
pîine Petroșani) care ne trimit de 
multe ori produse de slabă caii- 
-tate.

Pentru remedierea acestor lip
suri articolul a fost prelucrat t‘u 
lucrătorii din magazinele noastre 
și s-au luat măsuri concrete, s-a 
stat de vorbă și cu furnizorii noș
tri locali pentru ca împreună să 
concurăm la asigurarea unui co
merț civilizat și eficient"

„muu îi miiw
.Articolul cu acest titlu publicat 

in ziarul „Steagul roșu" este bine 
documentat, redă starea reală de 
lucruri — ne răspunde conducerea 
Grupului de șantiere din Petro
șani, Ca urmare, noi am luat o se
rie de măsuri organizatorice, me
nite să ducă la îmbunătățirea 
muncii. Mulțumim redacției pentru 
ajutorul pe care ni l-a dat"

TOAMNĂ

BOLII

V niVUlUtl ai O CiU? A.41.1 CSK.X A -------

a U.S.S.M. numai’87 de' medici șT' lectFvuluî cu care lucrează, ei nu
20 de cadre medii sanitare se nu- ’ • »_ —j l.c*

printre cititorii bibliotecii.
Medicii Turcu Petru, Kraușs Si-

' ' V
chimista Moșeșcu Lucia, cădrelel* 
medii Otavă «fUtrtga* * M«WH.eșcu

vor reuși să rezolve în. mod. just 
problemele.

i ftWU ^piș.cpre ne desfășurăm 
«fere# Âu economică 

la Combinatul carbonifer Valea 
Jiului 1 vntorll iearea înțelepciunii 
colective atragerea la munca de 
conducere a celot iriai buni spe. 
cUlițti eonstituiț o necesitate o- 

. biectjyă. Rezolvarea eficientă a 
''pro bleipelor" care apar .în activita

tea va fî posibilă, nu-.
i mai prin găsirea celor mai potri- 
: vfte forme si metode de aplicare 

a principiului conducerii și muncii 
, colective. '

I'ELEVIZIUNE
29 octombrie

ti 00 pentru copii și tineretul șco
lar - Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vlrtej. „A sosit 
o farfurie zburătoare" — re
luare.

10,00 Emisiunea pentru sate.
11.15 Fotbal: România — ■ Polonia 

țtîneret) repriza a Il-a. Trans
misiune de la stadionul „23 
August. ■ ■■

13.90 fotbal Polonia A — Româ
nia A. Transmisiune de la 
Cracovia.

1515 Rugbi : Românie — R. F a 
Germaniei Transmisiune de 
la stadionul .Republicii".

18,00 Magazin 111
18,10 Telejurnalul jde seară.
19 00 Dialog la distanță. Regiunile 

Oltenia și Ploiești. Prezintă: 
y» George Carabin Mihai Florea 

Ion Besoiu —• Transmisiune 
de la Sala Palatului și Opera 
Română.

22,15 Caruselul varietăților. 
22Ai Telejurnalul de noapte.
23.00 Teiesport ? ■ ■■■'■' "ei i ■ ’’
23 15 Închiderea emisiunii.

30 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Călătorie fantastică; Republica : 
Ottml pe care-1 iubesc: PETRII,A : 
Să-mi faceți una ca asta!; LONEA 

—• Minerul : Lady Mackbet din 
Siberia: AN1NOASA • Oglinda cu 
două fețe: VULCAN . Omul fără 
pașaport; PAROȘENI : Pe gheața 
subțire, seria I-II; LUPENI — Cui» 
tu ral: Canaliile; BARB ATENT :■ 
C’îinele din Baskerville; URICAN1: 
Nu sint copaci pe stradă.

plicărea principiului muncii 
în» uiiitaBjteifewMșmieță.

tu 
cazuri cirid s-au luat anumite 
suri mb 
ficate 
nomic, care ulterior 
greutăți financiaj-e, șoldîndu-se cu 
împrumuturi restante și dobînzi pe
nalizatoare Aș* a fost căzui cu a- 
chizițMle de piese, .de schimb din 
țară și'Ițnpori pentru lăthpi de mi
nă, tip Wolff,Iperitru plugul de căr
bune'și altele și ăchiziționâțea u- 
n6r utilaje cu mult înaintea ter
menelor de dare în funcțiune. Con- 
‘secihțele dăunătoare ale acestor 
decizii unilaterale ale unor con
ducători de compartimente aii pu
tut fi eliminate numai pjirt efortul 
conjugat al întregului ’ colectiv, 
printr un consum de timp și mun
că mult mal iiițâre decît cel care ar 
fi fost necesâr dacă respectivele 
decizii s-ar fi elaborat în colectiv, 
după o matură chibzuință.

A conduce, tn accepțiunea mo
dernă a‘ noțiunii, înseamnă a ob
serva, a analiza, a decide si a ac- 
țioria. OHeît de capabili ar fi cotl- 

rfuCăt&rft Unităților de producție, 
fără a se bizui pe experiența co

fost
mâ

hni justi- 
Otdere e< o ■ 
au provocat

PROBRAM DE RADIO
30 octombrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DL ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5.30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
6,?5 Recomandări din program; 
7,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teo-rutier; 7,45 Sumarul ziarului 
„S< înteia"; 8,00 Tot înaintef 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,30 Muzică 
populară; 9,45 Piese vocale; 10,00 
Muzică de estradă; 10,30 Cîntece și 
jocuri populare; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Cronica econo
mică; 11,15 Pagini alese din mu
zica ușoa’ă; 11,35 Recital coral Mi- 
haela Botez; 12,00 Muzică popu
lară; 12,15 Biblioteci și bibliote
cari; 12,30 Succese ale muzicii u-
șoare; 13,00 RADIOJURNAL; 13,10 
lntîlnire cu melodia populară și 
iițterpreiul preferat; 14,15 EXPE
DIȚIE PIONIEREASCA; 14,35 Mu
zică dist: activă; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier;
15.20 Emisiune de folclor; 15.30
Selccțiuni din opereta „Frumoasa 
Elena" de Offenbach; 15.45 Melodii 
c< Aurel Giroveanu; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport; 16,45 Muzică co
rală cerută de ascultători: 17,00 
Dansuri din opere: 17.10 ANTENA 
T1NF.RETTJJ.UI: 18,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 18 05 ORIZONT ȘTI
INȚIFIC; 18,20 Caleidoscop muzi
cal; 18,40 INCURSIUNE ÎN COTI
DIAN; 19,30 Sport: 19,40 Varietăți 
muzicale: 20.00 RADIOGAZETA
DE SEARA. Cronica economică;
20.20 O melodie pe adresa dv.; 
20,40 Teatru radiofonic Premieră • 
.Neîncredere
Ioriescu; 21.40
D1OJURNAL Sport. Buletin me
teorologic: 22,35 Metronom ’67;
23.20 Pentru prietenii muzicii u- 
șcare; 24.00 BULETIN DE ȘTIRI: 
0.05 Melodiile nopții: 2 55-3,00 
BULETIN DE ȘTIRI Buletin me- 
tec-rutier

în foișor" de Nelu
Șlagăre: 22,00 BA-
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4NMNR OJN.U. ua program
K. Căpiescu. trans- de acteUtat» coerent ți-unitar, în 

dkMutewi cănflăr sâ-0 facă loc, 
J l¥tetrt*!4«ele, ttiă-

■;stab«fri»;un»r; priorități 
,‘iheto- 

ternteh Iun#, 
rsrmtirtuucRl'valorWieare 

1 Atente. *' ’ ■*
l arătat; in* eon-

ftnuite ț^prezentantdi> țării Edas- 
.Wj/ W idopte: un
progftoS de activitate ți' W alocare

•” naral^isâlelor 
e^lfelării ’ e^tuWibc ' w W- 

W;^Aîii#hrw;^Siățif or- 
.gânlzăiiei no^ffe r^lJgBWeș de

■^plMlȚr ,C.;O

nr. &■,(pentru 
.............. ,. JH ; adihlrtte- „ 
trative) al Generale' a . tară.
O.N.U., continuă dezbaterea pro- ' de interte ««rteral.
gramului bugetțriv; organizației p* ’ dMrf fă»--.- ărti ' jwterme 
anul 1968 . ■ ■ ■ tm p»W>ș continuu de vait

La acest. puheț a luat cuvînțul | 
reprezentanta! român ®on Moraru.
După ce a făcițt unele observații j 
critice cu prjbț^re l^.creștaftak c$n- 1 
tinuă a bug^ui vor
bitorul a prezentat, sugestii și pro
puneri privipdT’tenbunătățirea 
vității ON.U. în domeniul bugetar 
și al programării și coordonării ac
tivităților organizației. .

Pornind de 1» premisa unanim 
acceptată a caracterului limitat «I 
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sublita$ț, necesitatea, de «1<-
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NIGERIA

Știri coniradietMrit 
despre evoluția ostiUttfUmi

•J.

LAGOS 28 (Agerpres). .— Rela
tările agențiilor de presă despre 
ostilitățile pe diferite fronturi din 
Nigeria, bazate 
surse federale 
contradictorii și 
Reuter, citind 
menționează că 
central au respins în cursul aces
tei săptămîni cfteva încercări bia
freze de a reocupa Insula Bonny, 
situată în apropierea orașului Port 
Harcourt. La Lagos s-a anunțat că 
aviația biafreză a efectuat o serie 
de raiduri și a atacat Insula Bon
ny. . . //...,C,?.

Trimisul special al agenției 
France Presse în Nigeria relatează 
că „trupele biafreze au ocupat două 
treimi din Insula Bonny, după 
lupte violente care au durat două 
zile, în cursul cărora trupele fe
derale ar fi suferit pierderi mari.

pe informații din 
sau biafreze, sînt 
confuze. Agenția 
surse din Lagos, 

trupele guvernului

. PARIS 28 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Indone
ziei, Adam Malik, care se află în- 
tr-o vizită oficială la Paris, a fost 
prirnjt de președintele Franței, 
Charles de Gaulle. . După întreve
dere, Malik a declarat ziariștilor 
că eu fost examinate o serie de 
probleme, printre care și situația 
din Vietnam si că ,,între poziția 
.Franței și Indoneziei nu . există 
yreo deosebire esențială în această 
problemă" „Dorim ca pacea în 
Viptaam să fie restabilită cît mai 
grabnic" — a declarat el. Malik a 
arătat /că pentru reglementarea 
problemei vietnameze nu este ne
cesar vreun amestec din afară, 
in primul rînd. a subliniat el, tre- 

-buie 0 înceteze bombardamentele 
asuprateritoriului RD Vietnam, 
măsură care ar constitui un prim 

•pas> pecalea restabilirii păcii în a- 
ceastă regiune a lumii.

¥

ANKARA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Islamice Pa
kistan, Mohammad Ayub Khan, 
care «se află într-o vizită oficială la 
Ankara, a avut convorbiri cu pre
ședintele Turciei, Cevdet Sunay în 
cedrulcărora au fost examinate 
situația din Orientul apropiat, 
problema Ciprului și perspecti 
vele dezvoltării regionale.

Peste 1-00 d*Ț01dațt,>xtag4Țlâdi 
fost uciși A fekt capturată p 

tșântitșț| ‘între
care' ran&rjteț* și tun’ufî antiaeriene. 

prec'îz«azi''că au- 
r jttmțjle b&Ț

Inăula Btonyv o adj ministrațig ci
vilă

Referitor la luptele din regiunea 
orașului Onitsha, la Lagos se* a- 
firmă că trupele federale au supus 
orașul unui puternic tir de artile- 

răgăți^_pențru a 
In 

din 
bar

•în

au avut loc lupte violente între 
trupele federale și cele biafreze. 
Unitățile militare ale guvern iljii 
central întîmpină o rezistență dîrză 
din partea biafrezilor, îndeosebi 
pe căile de acces spre orașul 
Oron. - • ' -.t'-r - >’ |

Mari manifestații de 
împotriva războiului din Vietnam

NEW YORK rie de probleme îngrijorătoare,
scrie „Paris Jour", întrucît consti- 

După marile demonstrații de sap- „ . - . - , .. ..
tămîna trecută din Statele Unite și tuie o noua etapă a escalauarn
în ciuda măsurilor represive luate războiului dus de S U.A. împotriva ,

Vietnamului de nord. Reducerea în 
cîteva luni a „obiectivelor inter
zise" pentru aviația americană în 
Vietnamul de nord este un alt mo
tiv de neliniște". Ziarul adaugă că

de autorități, în mai multe orașe a- 
merieane continuă manifestațiile de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam. •

La Detroit, studenții au organi
zat o demonstrație în fața hotelu- în urma acestei noi escaladări a 
lui unde se desfășoară consfătui- războiului, „consecințele pe plan 
rea conducătorilor întreprinderilor internațional pot fi grave", 
industriale militare din S.U.A. Par- 
ticipanții Ia demonstrație au cerut 
încetarea războiului din Vietnam.
Politia a intervenit împrăștiind pe 
demonstrant! și oferind numeroase 
arestări.'

'' ;;;N' • ■' ?

STOCKHOLM

Vineri, la Stockholm a avut loc 
demonstrație de protest împo- 

Statelor Unite în 
Vietnam. Numeroși manifestanți 
s-au adunat în fața centrului co- 

PARIS mercial american din Stockholm.
Presa franceză continuă să ex- Poliția a intervenit pentru a im

prime indignarea și îngrijorarea o- praștia pe demonstranți, 
piniei publice față de recentele 'QUITO ;raiduri ale aviației americane asu- . ■ <
pra capitalei R. D. Vietnam. „Bom- In orașul ecuadorean QuayaquU 

de pro
test împotriva agresiunii S.U.ATîn 
Vietnam. Din inițiativa Comitetu
lui de solidaritate cu Vietnamul, 
un mare număr de muncitori, ță
rani și reprezentanți ai intelec
tualității au parcurs străzile ora
șului. îndreptîndu-se spre piața 
centrală, unde s-a desfășurat un 
miting. Vorbitorii au condamnat 
războiul dus împotriva poporului 
vietnamez si au cerut retragerea 
imediată a trupelor americane din 
Vietnamul de sud.

o
triva politicii

bardarea Hanoiului cu bombe cu s’a desfășurat un marș 
fragmentat-e multiplă „bombele 
cu bile", concepute special pentru 
decimarea populației, ridică o se-

|a cancelarului -

R/F. a Germaniei

BONN 28 (Agerpres) —„Pentru 
a evita declanșarea unei crize în dar că 
sinul C.EE, noi trebuie să ținem 
eoni de «obiecțiile Franței cu pri vire
la cererea Angliei de aderare la Pia
ța comună și să procedăm în preala
bil la o deliberare comună", a decla
rat cancelarul vest-german, Kurt 
Georg Kiesinger, într-un interviu di
fuzat de „Deutsche Welle". „Guver
nul meu este convins că aderarea 
Angliei nu va antrena o criză a co
munității noastre și de aceea el su
sține cererea britanică", a adăugat 
Kiesinger. <

In același timp, el a precizat că 
pentru a depăși rezervele Franței 
„consultările „celor șase" trebuie

Va fi elucidat misterul cazului Chombe ?
După trei luni de fu

gă și marșuri epuizante 
prin junglă, mercenarii 
din Congo (Kinshasa) 
și-au terminat jalnica a- 
ventură încheind încă 
un capitol din zbuciu
mata istorie a acestei 
țări. Nu constituie un 
secret faptul că la baza 
răscoalei mercenarilor 
din Congo se află mași
națiile de orientare neo- 
colonialistă . ale lui 
Chombe. i Referindu-se 
la acest lucru, influentul 
ziar american „Washing
ton Post" scrie în unul 
din articolele sale: „es
te de presupus că fostul 
premier Chombe se a- ■ 
flă întrucîtva la origi
nea răscoalei din Con
go". Oamenii de afaceri 
din occident, interesați 
în exploatarea bogățiilor 
naturale aflate din bel
șug pe pămintul congo- 
lez, mizau pe Chombe 
în atingerea scopurilor 
lor. Chombe trebuia, in 
conformitate cu planul 
Kerilis, să preia con
trolul asupra provinciei

orientale și după aceea, 
ori prin forță, ori prin 
combinațiile politice, in 
care a dovedit că exce
lează, să răstoarne ac
tualul guvern condus de 
Mobutu. Planul Kerilis 
a suferit insă un dublu 
eșeț. Pe de o parte, în
cercarea celor 130 de 
mercenari de a cuceri

de sprijinul generosului 
, lor protector, mercenarii 
conduși de
Schrame au 
sub ocrotirea Comitetu
lui Internațional de Cru
ce Roșie, să depună ar
mele și să se supună ho- 
tărtrii luate de conferin
ța Organizației Unității 
Africane cu privire la e-

idee aproape unanimă 
~ politica lui Moise 

colonelul Chombe a avut o netă 
acceptat,

COMENTARIUL ZILEI

Kisangani — principalul 
oraș al provinciei orien
tale — a fost zădărnicit 
de riposta fermă a tru
pelor guvernului conge
lez, iar pe de altă par
te Moise Chombe a fost 
răpit și închis la Alger, 
unde se află și in pre
zent. Și, ca după lovi
tura unei baghete ' ma
gice, o dată cu dispari
ția .lui Moise Chombe 
de pe arena vieții poli
tice occidentale, situa
ția explozivă care exis
ta in Congo a început 
să se liniștească. Lipsiți

vacuarea lor din țară 
șub o supraveghere in
ternațională. O dată cu 
acetdsta nu s-a elucidat 
insă misterul cazului 
Chombe. De ce oare nu 
a fost el extrădat de că
tre autoritățile algerie
ne, în ciuda 
insistente ale 
lui congolez ?

Comentatorii
din străinătate au dat 
răspunsuri -diferite, u- 
neori chiar contradic- - 
tor ii, acestei întrebări. 
Din comentariile lor se 
Gssajă însă O anumită

cererilor 
guvernu-

presei

orientare procolonialis-
Contactele strinse^pe 

care le-a avut chombe 
i reprezentanții ——i- 
Icr monopoluri imperia
liste internaționale, in
teresate în acapararea 
bogățiilor Africii, lasă 
să se înțeleagă că ex- 
premierul katanghez cu
noaște lucruri de inte
res vital pentru majo
ritatea statelor africane, 
care luptă împotriva u- 
neltirilor neocolonialiste, 
pentru apărarea și con
solidarea suveranității 
și independenței lor na
ționale.

Cazul Chombe nu pre
zintă interes numai pen
tru clarificarea rolului 
amestecului străin 
trei urile interne al 
publica Congo, el 
considerai ca avînd
plicații pentru’ majori
tatea țârilor Africii.

în
Re-
este
im-
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conduse cu răbdare și inteligență", 
i „negocierile nu pot fi pre

lungite la infinit".

P.P. Chineză a hotărît ruperea relațiilor 
diplom atice cu Indonezia

Intr-o declarație dată publicității la 27 octombrie, guvernul 
Republicii Populare Chineze a anunțat că, în urma hotărîrii gu
vernului Indoneziei privind suspendarea relațiilor diplomatice din- • 
tre cele două țări, R.P. Chineză a decis să-și retragă pînă la 30 
octombrie a.c. întreg personalul diplomatic și consular 
nezia.

upuă antenă de televiziuneo
în Uniunea Sovietică

Toate cele trei pro
grame ale televiziunii 
din Moscova se trans
mit în prezent cu aju
torul noii 
televiziune 
kino, care
mea de 533 metri, fi
nul din ceie 44 de eta-

antene de 
din Ostan- 
are înălți-

je ale turnului ante
nă găzduiește sala sta
țiilor emițătoare. A- 
proape toate. încăperile 
turnului gigantic adă
postesc diferite aparate 
complexe care oferă
posibilitatea transmite- șase programe de radio < 
rii simultane a patru pe unde ultrascurte.

<3in Indo-

,V

televiziu- 
programe

programe de 
ne și a trei 
de radio pe unde, ultra
scurte. Anul viitor, cu 
ajutorul aceluiași turn- 
antenă se vor putea 
transmite cinci progra
me de televiziune și

• MOSCOVA — In Uniunea So
vietică au fost construite 20 de stații 
de retransmitere a programelor 
centrale de televiziune, care consti
tuie sistemul denumit „Orbita". Re
transmiterea imaginilor de televi
ziune prin acăst sistem se efectuează 
prin intermediul satelitului artifi
cial al Pămlntului „Molnia-1". Sta
țiile de retransmisie a programelor 
centrale de televiziune vor funcționa 
de trei-patru ori pe săptămînă.

Prima rachetă experimen
tală elvețiană „Zenith", cons
truită de firma „Oerlikon- 
Buehrle Holding S. A.“, pro
prietara uzinelor „Contraves", 
a fost lansată de la baza ita
liană Salto din Quirra din 
Sardinia. Este pentru prima 
oară cînd o rachetă purtătoa
re construită in Elveția este 
pusa în serviciul cercetărilor 
cosmice.

„Crucea zburătoare’9
După agitația provocată de mistificatoarele „farfurii zburătoare", e 

nouă apariție pe firmamentul Angliei a stîrnit senzație în ultimele 
zile: „crucea zburătoare". Numeroși cetățeni și polițiști au observat 
o serie de puncte luminoase plutind la o mare altitudine, în formă 
de cruce. De data aceasta, misterul a fost repede elucidat.. Minis
terul Apărării a dat publicității un comunicat în care . precizează eă 
în regiunile respective au avut loc exerciții aeriene, în cadrul cărora ( 
mai multe avioane se aprovizionează simultan în zbor de noapte ' 
de la un singur avion-tanc.
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