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Nu numai în adincuri, ci și la suprafața, Lu
peniul cunoaște o efervescentă înnoire. In în- 
tîmpinarea apropiatei sărbători a Centenarului 
cărbunelui, gospodarii orașului desfășoară o ac
tivitate prodigioasă pentru a da acestei veclil a- 
șezări miniere o 
și prezentul ei.

Remarcabil este 
șuiui, elevația lui 
cupare de masă, 
orășenesc de partid, consiliul orășenesc provi
zoriu, conducerile întreprinderilor și ale celor- 

nume- 
unui plan 
înfrumuse-

lalte unități din oraș, deputății, tineretul, 
roși cetățeni își aduc — în cadrul 
bine pus la punct — contribuția la 
tarea orașului.

Și, ceea ce 
sînt evidente.
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Un nou < 
pedagogice ? 
nu. In nici un 
tării civilizate, 
a manierelor 
înserate indicațiile și 
script iile unei asllel de 
gogii. Titlul rindurilor de lată 
n-are nimic comun nici cu 
..tactul" părintesc de punere 
la respect a copiilor. Ne-a 
lost sugerat, pur și simplu, de 
un lînăr, in spatele compor
tării căruia am simții o lormă 
(adevărat, 
de manifestare 
Elice.

Despre ce-i 
iutii, cadrul: 
începe 
larii" 
luna. Pe asfalt, 
perechi de pași, unele grăbite 
spre casă, altele mai lente, 
mai leneșe (cili, indrăgosli/ii I). 
Do după coltul străzii Insti
tutului, coboară pe artera 
principală a Peltoșaniului 
fală Tinără. Frumoasă, 
i'tră, după toate aparentele. 
In lata liceului, un linăr, per- 
ciunos, neglijent îmbrăcat,
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Comisia de turism pentru 
tineret a comitetului orășe
nesc Lupeni al U.T.C. a des
chis în localitate o frumoasă 
și atractivă expoziție. Cele 
zece panouri ale expoziției 
reunesc un mare număr de 
iotografii realizate artistic. 
Ele readuc imagini de pe di
ferite trasee turistice :
lui Neag. Straja, Paring 
teza! I iforai 
etc.

Fotografiile 
I. Tellman, M.
deleanu, S. Fissgus, C. Havîr- 
neanu și alții, sînt lin punct de 
atracție, dar în același timp, 
ele îndeamnă ia drumeție, la 
cunoașterea frumuseților ines- 
slimabiie ale patriei.

de aeromodeliștl „Metalul" 
Hunedoara, deținător al locu
lui II pe tară în cadrul unul 
concurs desfășurat recent, 
facă, în data de 14 iulie 
ora 16, o demonstrație de 
romodelism. Demonstrația 
avea loc pe stadionul din 
nea și va constitui prima
nifestare de acest gen pentru 
popularizarea, în mijlocul lo- 
nenfior, a aeromodelismulul. 
Vor fi prezentate publicului 
aeromodele de diferite tipuri 
și viteze.

Cu acest prilej, pe stadion 
vor avea loc și alte manifes
tări sportive: finala cupei o- 
rașului Ia fotbal pitici la care 
participă copiii între 8—11 
ani de pe străzile Remote și 
Șoimilor, concursuri de bici
clete și alte întreceri.
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Din primăvară, în orașul Lu- 
peni a fost inițiat un proces 
care la început a stirnit con
troverse : desființarea, iar a- 
colo unde nu e posibil, retra
gerea gardurilor. Unii cetățeni 
se întrebau : ce se va întîmpla 
dacă ferestrele caselor vor da 
direct în stradă ? Inițiatorii ac
țiunii demonstrau însă că ora
șul va cîștiga în pațiu, stră
zile vor deveni mai luminoa- 

■ • se, iar spațiile verzi vor adu
ce un plus de curățenie și mai 
ales de frumusețe. Cu feres
trele în stradă ? Nu se va în- 
tirnpla nimic, deoarece mii de 
ferestre ale noilor cartiere 
direct în stradă.

Acum, artera principală 
spre Vulcan a Lupeniului
o înfățișare mult mai atrăgă
toare. In locul gardurilor, în 
fața fiecărei case au apărut 
zone de verdeață și flori. Pă- 
mîntul vegetal a devenit un 
articol foarte căutat și fiecare 
cetățean a ținut să fie .prima 
vioară" Ia tot ceea ce se face

în dreptul locuinței
Gardurile au început apoi să 

se retragă și în celelalte zone 
ale orașului. Parcul „6 August", 
parcul fruntașilor de Iîngă clă
direa consiliului 
dul din centrul 
fost eliberate de 
rea gardurilor,
meau : zonele verzi vor fl căl
cate în picioare ! Dar discipli
nei gardului îi ia locul disci
plina cultivată de draqostea 
pentru frumos.

In plină transformare se a- 
flă acum strada Vitoș Gavrilă 
care face legătura între cen
trul orașului și mină. In locul 
fostelor curți împărțite și re- 
impărțite de împrejmuiri ce 
dădeau străzii un aspect în
chis, înghesuit, apar acum spa
tii largi. Camioanele aduc pă- 
mînl vegetal, clădirile sînt în 
curs 
și-n 
dată

— Vrem 
străzi 
placă 
merg 
după

de zugrăvire exterioară 
ci>r:-d strada va fi inun- 
d -dafirî șî verdeață, 

să 
un aspect 
minerilor 
la lucru 
șut — spunea Iov. Neag

BRAȘOV. — De 
pres", M. Bumbac

In cea de-a treia zi a vizitei sale 
oficiale în România, președintele Re
publicii Tunisiene, Habib Bourguiba, 
însoțit de persoanele oficiale tuni
siene, a fost oaspetele locuitorilor 
orașului Brașov.

împreună cu înalții oaspeți au so
sit tovarășii Emil Bodnaraș, vicepre
ședintele Consiliului de Stat, 
stantin Stătescu. secretarul 
Jiului do Stat. Nicolae Șipoș, 
sadorul Românie! în Tunisia, 
ral-maior Nicolae Negulescu : 
dor Jiann directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Primul obiectiv al vizitei a 
cunoscuta Uzină de tractoare, 
prin produsele sale, a dus 
Brașovului în numeroase țări 
Iu m i i.
reprezentanții poporului 
fost salutați cu căldură 
do numeroși cetățeni, 
p ncioale ale orașului 
rate drapelele de stat ale României 
și Tunisiei. Oaspeții sînt însoțiți de 
tovarășii Gheorghe Pană, președin
tele Consiliului popular județean 
Brașov, Ion Mărcuș, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular jude
țean Brașov, și de alti reprezentanți 
al organelor locale de stat.

In întîmpinare, la intrarea

ducerii uzinei, ingineri, 
muncitor''.

Directorul tehnic al 
Vasile Sechel, a făcut 
toric asupra dezvoltării uzinelor de 
tractoare și a înfățișat aspecte ale 
activității pentru dezvoltarea pro
ducției de tractoare românești, preo
cuparea specialiștilor uzinei pentru 
ridicarea performantelor tractoare 
lor, diversificarea tipurilor, cores
punzător cerințelor beneficiarilor In
terni și externi. El a arătat că , în 
prezent, datorită succeselor obținute 
de colectivul uzinei, tractoarele ro
mânești sînt exportate în peste 
de țări din Europa, Asia, 
America Latină. Cu 
președintele Tunisiei 
de posibilitățile de 
uzinei cu diferite 
țări.

Au fost vizitate 
de producție. Oaspeții tunisieni au 
stat de vorbă cu muncitori, tehnici
eni și Ingineri asupra unor diverse 
probleme legate de procesul de fa
bricație și de caracteristicile tehnl-

bărbierit și cu părui tăsliral 
peste gulerul alb-murdar al 
cămășii, se desprinde riinlr-un 
l/tup și iuțește pași-n urma 
„prudei". Eram doar cu cifiva 
pași înaintea trecătoarei, așa 
c.-nm pulul Înregistra totul, 
spre a vă reda acum fidel 
monologul: „Iar singură, ma- 
mi ? Ce zici, te fac un coniaa 
11 „Cale-bar" ? Hai, nu 
real n-o să-fi pară rău"...

Ghinionul (dacă n-ar fi 
ceste ghinioane, ce s-ar 
fetele 
lui cura tos și... 
fost că-n urmă-i 
denfat, un fel de atlet, vin jos 
și decis, care fără explicații 
(inlrucîl văzuse totul) a făcut 
să răsune-n stradă, in hazul 
lucrătoarelor I.C.O. care mă
turau asfaltul, două palme 
pe-un obraz nerușinat. Era 
prietenul tetei. „O lecție o- 
portună" — i-am zis. „Ce să-l 
Iaci, mai recurgem și Ia peda
gogia palmelor, cind e cazul!" 
a fost răspunsul acestuia.

Inlr-adevăr, pedagogia pal
melor! Nu e civilizat, firește, 
s-o folosești. Dar este un în
ceput care arată cu fermitate 
că acostarea femeilor 
dă — „spectacol" cit 
te de degradant — 
combătută, înfierată, 
din comportarea unui 
pretenții la civilizație.

Colectivul sectorului 1 de 
la mina Lonea a invitat cercul

Azi, la ora 8, 
aerului a lost de 
de la Petroșani 
grade ia Paring,
maximă înregistrată ieri la Pe
troșani a lost de plus 29 gra
de iar Ia Paring de plus 21 
grade.
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Vreme schimbătoare cu cc 
variabil. Averse slabe însoți
te de descărcări electrice. Vini 
slab cu intensificări pină la 
potrivit, din sud.

singuratice ?!) pielonu- 
obraznic a 
venea ca-

Un grup de 27 de pionieri și șco
lari de la Școala generală nr. 49 din 
București, dornici de a cunoaște fru
musețile patriei și unele din monu
mentele istorice, au pornit 
metie prin tară. După ce au străbă
tut Valea Prahovei au făcut un po
pas și în judeul nostru. Au vizitat 
„cetatea otelului" de la Hunedoara 
și cetatea Devei apoi au poposit în 
Valea Jiului.

Gazde le-au fost pionierii și elevii 
Școlii generale nr. 3 din Lupeni. îm
preună au vizitat orașul și s-au o- 
prit în curtea Exploatării miniere 
Lupeni, în fața monumentului ridi
cat întru memoria greviștilor mineri 
uciși la 6 august 1929. Păstrînd un 
moment de reculegere, și-au adus

aminte cu emoție de cei cazuți 
luptă pentru cauza clasei 
to a re.

întrecerile sportive la 
handbal băieți și fete au oferit un 
nou prilej de cunoaștere, de întărire 
a prieteniei la fel ca 
organizate împreună 
Jiului.

Pentru felul în care 
miti, pentru condițiile 
bune de cazare și masă oaspeții de 
la școala bucureșteană au avut nu
mai cuvinte de mulțumire la adresa 
gazdelor, făcîndu-le invitația ca Ia 
anul, elevii din Lupeni să le în
toarcă vizita.

muncl-
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Difuzarea cărții 
orașul Vulcan 
muncă neorganizată

cum pășești incinta
U.R.U.M.P., privirea îți este atrasă 
de impunătoarea inscripție de Ia in
trarea unei clădiri : „REPARAȚII
MECANICE". Aftîndu-te prin preaj
mă, nu reziști tentației de a face cu
noștință cu secția.

Uruitul mașinilor și agregatelor 
contopește cu freamătul oamenilor. 
Zi și noapte aici se plămădesc 
pere de cele mai diferite 
mărimi care, apoi, puse în 
lor defecte, fac să bală din 
mă" de metal a mașinilor, 
care la exploatările miniere 
Ia un moment dat „inapte de mun
că", după „transplantările" ce se 
fac în secția de reparații mecanice 
a U.R.U.M.P„ devin tot așa de uti
lizabile ca pe vremea cînd purtau 
încă noua marcă a fabricilor con
structoare. Datorită priceperii și ex
perienței lucrătorilor secției, care 
execută lucrări de bună calitate. Iar 
expresia cantitativă a efortului de
pus de colectivul de Ia construcții 
metalice este următoarea: pe 6 luni

re
forme și 
locul ce- 
nou „inl- 
Utilajele 

ajung

efectuat reparații curente 
valoare de 2 000 000 lei, de trei 
mai mult decît era planificat și 
parații capitale în valoare 
5 071 500 lei, cu peste 60 000 lei 
mult decît era prevăzut a se reali
za, obținîndu-se totodată 180 000 lei 
economii la prețul de

Pentru a pătrunde 
„taina" acestor cifre, 
cipal Voina Petru ne 
rea mărturisire.

„In anul 1960, secția noastră a- 
vea un efectiv de 90 de oameni și 
realiza lunar un plan de 200 000 
Astăzi, cu un efectiv de 72 de 
meni, realizăm lunar lucrări în 
loare de aproximativ un milion 
Acest salt a fost posibil deoarece, 
o mare parte a lucrătorilor au în
vățat meseria aici, în secțiile uzinei

zice că adevăratele prietenii 
sînt cele în care reciprocitatea sen
timentului are la bază doar scopuri 
nobile. „Mușchetarii" lui Alexandru 
Dumas, legați sufletește printr-o 
cauză comună, onestă erau temerari, 
curajoși în acțiuni pentru că slujeau 
binele, onoarea. „Eroii" rîndurilor 

față situați Ia antipodul modele- 
lecturilor copilăriei (Athos, 

Porthos și Aramis — cei trei muș
chetari al regelui Franței) sînt tot 
trei „temerari". Trei oameni de trei 
profesii diferite, care s-au angajat 
într-o afacere sortită eșecului. Nu
mele 
fără 
drug 
cea.

lor: Clenciu Nicolae. șofer... 
drept de a mai conduce, Bo- 
Vasile, pontator și Popa Mir- 
tîmplar. Toii — salar-iați al 

I.L.H.S. Lupeni, lotul Dănutoni.
Asumîndu-și rolul de „creer", în- 

trucît ceilalți doi ar fi mai naivi, 
fără imaginație și neinventivi, Clen- 
ciu Nicolae le-a propus o afacere 
de răsunet, în urma căreia banii 
să... curgă gîrlă. Despre ce era vor
ba : întrucît paznicul depozitului 
de ciment un om atît de bun îneît 
să-l put la rană, putea — după pă
rerea lor — fi ușor determinat să se 
transforme-n surdo-mut cei 
nestingheriti, vor transporta și 
vinde cît vor dori ciment din 
pozit! Propunerea a fost acceptată

și tot aici și-au ridicat calificarea". 
Unul dintre veteranii secției 

maistrul principal Voina Petru, 
însuși ucenic în uzină acum 31 
ani. Maistrul principal Voina, la 
ca cei 20 de tineri care urmează 

tehnice 
fiecare 
muncă 

sini la

cum școli serale — medii, 
și de maiștri — a urcat . 
treaptă a cunoașterii prin 
și perseverență. „Elevii"
înălțimea „dascălului". Cu aceste 
cuvinte în gind am părăsit secția pe 
ușa căreia ies zilnic, reparate, uti
lajele miniere : pompe centrifuge, 
locomotive electrice, compresoare, 
colivii, mașini de încărcat, culbu- 
toare, 
trecut 
terilor 
nice.

unanimitate. Nu
meni! Nioi nu puteau : 
tația"

ablmut ni- 
„documen- 

era tăcută, sigură, cîștigul la 
fel de sigur. Nu prevedeau însă că
și pericolul de a fi priinși va fi în 
aceeași măsură de iminent. „Și-apoi 
dacă nu riști nu faci nimic" — se 
pare c-au fost ultimele cuvinte ros
tite înaintea „ofensivei" 
„mușchetarul șef", 
vi" (Popa Mircea) 
unde pot procura 
mental, Clenciu se

Era doar plină curtea șantierului 
de basculante...
vînd acoperită 
Marin Ștefan a
cu o bancnotă de 100 lei), cei trei 

avîntat, ascunși de vălul nop-

mai a.c.),
Au încărcat 
dolofani de

in 
bascu- 
ciment

ții lără stele (din 2/ 
„operațiune", 
lanta cu saci 
(1000 kg) și-au luat drumul Vulca
nului. Clenciu deja dusese tratative 
și găsise clientul oportun în per
soana lui Popovici Gheorghe. Aces
ta însă (fricosul!) a cerut „forme". 
Clenciu l-a asigurat că le are și, 
nu după mult timp (a doua zi), ! 
le-a adus. De unde? Cum? N-a 
trebuit să-și uziteze prea mult iste
țimea : a profitat de lipsa de aten-

I. DURECI 
căpitan de miliție

ce ale motoarelor realizate aici.
La încheierea vizitei a avut loc o 

demonstrație practică a diferitelor 
tipuri de tractoare abia ieșite de po 
banda de montaj.

Părăsind uzina, președintele Repu
blicii Tunisiene a felicitat călduros 
pe muncitori, ingineri și tehnicieni 
pentru realizările lor, și și-a expri
mat dorința ca România să participe 
cu oferte la competiția pentru con
strucția unei viitoare fabrici de 
tractoare în Tunisia. El a consem
nat în Cartea de onoare: „Această 
Uzină pe care am vlzitat-o oglindeș
te progresele realizate do România 
în domeniul industrializării econo
miei sale și ilustrează progresele 
tării. Cele mal bune urări ale mele 
de succes și dezvoltare pentru toți 
bat halii și femeile din România, 
care au participat și care participă 
la acest efort colectiv adniirah'i"

De. la uzinele de tractoare, co
loana oficială do mașini s-a îndrep
tat soro întreprinderea agricolă do 
stat Prejmer.

La sosire, președintele Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba, a fost 
salutat, în numele lucrătorilor Între
prinderii agricole de stat Prejmer, 
de inginerul șef Ion Hogea. Un grup 
do fele a oferit oaspeților tradițio
nala pîine cu sare, urîndu-Ic bun 
sosit în întreprinderea lor.

In salonul pavilionului administra
tiv, inginerul șef a prezentat pro
filul economic al acestei întreprin
deri, relevînd procedeele tehnologi
ce folosite în sectoarele zootehnic, 
agrotehnic și piscicol, măsurile în
treprinse pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale și sporirea veni
turilor întreprinderii.

Președintele Habib Bourguiba^ s-a 
interesat de condițiile de muncă și 
de viată ale lucrătorilor, do niodisl 
în caro le sînt asigurate pensiile de 
bătrînețe.

Au (ost vizitate apoi sectorul zo
otehnic și crescătoria de păstrăk

înainte de plecare, președintele 
Tunisiei a avut cuvinte de înaltă 
apreciere pentru felul în care ieste 
organizată întreprinderea, pentru 
succesele obținute de lucrătorii] ei, 
urîndu-le noi realizări !n activiste.

După-amiază, președintele Rjmu- 
blich Tunisiene, Habib Bourghiba, 
împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au vizitat monu
mente și cartiere de locuințe ’ din 
orașul Brașov.

Oaspeții s-au oprit mai înlîi ia 
Biserica Neagră — unul din bele 
mai reprezentative monumente ] ale 
arhitecturii gotice din țara noastră.

In continuare, au fost vizitate car
tierele cu noile construcții de lo
cuințe.

*
Joi seara, președintele Consiliului 

popular județean Brașov, Gheorghe 
Pană, a oferit un dineu, în saloa
nele hotelului „Sport" din Poiana, 
în onoarea președintelui Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba, și a 
persoanelor oficiale care îl însoțesc.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Gheorghe Pană și președintele Ha
bib Bourguiba au toastat pentru pri
etenia dintre cele două popoare, 
pentru lărgirea cooperării dintre 
România și Tunisia.

PE ȘANTIERML 
VULCAI

@ Bulevard
în asfaltare

In curind, constructorii șan 
tierului vor termina lucrările 
de asfaltare a bulevardului 
Victoriei din Vulcan — largă 
arteră de circulație făcută in 
mijlocul cartierului nou de 
blocuri „Coroeșli". Lucrările 
conduse de maistrul Dobner 
Mihai au început pe dala de 
6 iulie, iar materialul nece
sar este adus de la instalația 
de preparare a asfaltului 
„Reizen" din I.ivezeni După 
terminarea așternerii asfaltu
lui, echipele de muncitori 
vor trece la executarea racor
dului noii căi de comunicație 
cu șoseaua națională, pentru 
a crea o cale lesnicioasă de 
circulație prin cartier.

© Se tencuiește 
fațada

Construcția noului liceu, cu 
20 săli de clasă și patru la
boratoare, din Vulcan, înain
tează cu pași mari. După 
terminarea principalelor lu
crări de zidărie, brigada con
dusă de comunistul Ban Ște
fan a început tencuirea fața
dei, executarea finisări! exte
rioare a noii clădiri. Con
structorii se străduiesc să 
încheie lucrările la noua clă
dire pină la începutul anului 
școlar.

Iulian IORDACHE 
corespondent
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portret la zi
modern 
trăiește 
ci, cu 

creează

Vida Geza
Viețuind Ia hotarul dintre 

și tradițional — Vida Geza 
însă nu într-o zonă neutră 
egală pasiune, gînde.șle și
în amîndouă modalitățile sinteze ar
tistice originale.

Tihna și munca, casa și atelierul, 
locul de înțelegere și locul de ex
primare și le-a ridicat la marginea 
orașului și Ia marginea pădurii. Pe 
ușa dinspre miază-zi pătrunde Brân- 
cuși, iar prin cea dinspre miază
noapte vin cioplitorii maramureșeni 
de astăzi și de ieri... La mijloc stă 
Vida cu tot ce a făcut și ce va face.

Arta Iui Vida Geza a plecat de 
Ia sursele vieții, a trecui prin via
ță, ca un asteroid la început negu
ros, cîștigindu-și strălucirea și seîn- 
feile prin contuzii, schimbări de 
compoziție, adausuri și renunțări, ca 
să ajungă astăzi mai legată de via
ță ca orieînd.

Prinsă temperamental de real, ca 
sursă și concepție, arta lui Vida 
Geza cuprinde totuși noi experiențe 
elevate și mereu noi trepte de ex
primare. In aceste zile, sculptorul 
băimărean lucrează Ia un grup de 
16 piese, formtilîndu-și în lemn ideile 
mature ale ultimilor ani, idei pe 
care publicul Ie poate primi și în
țelege ușor, chiar dacă expresia 
lemnului modelat de mina cunoscu
tului artist nu mai păstrează atmos
fera pur realistă din primele lucrări 
de valoare, cum cunoscutul
„Dans osănesc".

Montaj audio*vizual
și căldura

(CINEMA 7 NOIEMBRIE PETROȘANI)

TH. MATFESCU
-iGH. AGIU

redactori la Agerpres

OuniHiică 14 sulie

O mare
nedeie
la

în orașul

pleci- 
unei 
pol'-

lilmul
este o

al treilea mo- 
sn tară. îmoli- 

care Ia alți 
ani și ani de

aceleași linii, mai 
pure s> mai drenfe.
Vida Geza si viitorul 
închinat lui Geht.

larn! însă, 
va !moo- 

monu-
romnoziție

Ce noapte, băieți!

PANORAMIC
TEATRAL

Secvență din Ulmul „Ce noapte, băieți 1“

gara Lugovaia
(CINEMA

RADU SELEJAN o

51 u

NOTE DE LECTOR

C. P.

la

pînă în pre-

I oricui de

piesele
de Tu-

cinsli- 
dintre

reflec- 
oxpe-

jurnal
cartea

nu a reușit, 
funcționează, 
responsabilii 

Ia fiecare 
importante

apropiat, 
se înalță 
distrugător 
puternicul

sonore ? 
adevărat, 
să satis- 
dorințele 

spectacolede 
Kovacs 

cum se 
Vitrina 

rnod a-

u- 
au 
s-a

Ia 
ar-

REPUBLICA — PETROȘANI)

„Improvizația
luxul memoriei"; 

fii ușor 
revistă

Librăria noastră — unitatea nr. 31 
Vulcan. Mare aglomerație la raionul 
de jucării și la cel de papetărie. Din 
cînd în cînd, cite un cumpărător se 
mai abate să
să consulte noutățile apărute, 
după : 
găsește 
este în 
toriale. 
am stat

presă realizată in .noastă 
a fost ..Hangița" de Carlo 
Regizorul Marcel' Borna, 
cu un mănunchi de inter-

exploatării industrl- 
cărbunelui din Valea 

Comitetul municipal 
cultură și artă și Con- 
municipal al U.G.S.R.

Întreaga fără și 
au apreciat acu- 
soluțiile scenice 

en-

realizarea planului 
cărți responsabila 
n-a făcut, după 
pe departe totul, 
este aranjată în
nici nu prezintă cărțile 

stradă nu 
un fapt 

foarte

de căiți, 
librăriei 
de cînd 
pe toți 
toate că

imobilizate fonduri

Păstrate din cele mai ve
chi timpuri, nedeile din Valea 
Jiului impresionează și astăzi 
prin frumusețea lor, prin bo
găția datinilor și tradițiilor 
populare, dar mai ales prin 
adînca 
șuralo 
unor 
munte 
niște 
nerloi 
vă'lo i 
lor. 
în 
dusele

In Valea Jiului 
asemănătoare 

pe muntele Găina 
Poiana Muieri;

populară din toa- 
aici, la această 
muntelui, di

impresionează 
frumusețea lor,

datinilor 
dar

1 lor semnificație. Desfă- 
în vechime sub forma 
lîrguri pe vîrfuri de 
și. în același timp, ca 

mărețe sărbători, aceste 
atrăgeau locuitorii din 

și de pe culmile munți- 
dornici să petreacă liber, 
alură, sa-și schimbe pro- 

necesare traiului.
se țineau 

lîrguluincrl'U 
do fele de 
Nedela din 
ora rea mai 
te, fiindcă
sărbătoare a 
dimineață începeau să se 
dune locuitorii dfn jur : 
Cimpa, Livezeni, Lonea, 
troșani, Jieț, Lupeni, Petrila, 
toți gătiți în bârne de sărbă
toare, frumoase și curate. 
După mulsul oilor, tinerii por
nea jocul, bătrînii se ospătau 
pe iarba moale, închinînd în 
sănătatea prietenilor cu 
au ciobănit împreună.

Cu timpul, pe măsură 
viața țăranului s-a legat tot 
mai strîns de cea a orașelor 

răsărit în Vale, a-

Iscroni
ceste nedei nu s-au mai des
fășurat sus, pe vîrful munți
lor, ci mal jos, la poalele lui. 
Locuitorii de la orașe au de
venit și ei participanți nelip
siți de la aceste nedei. Legă
turile strînse dintre țărani șl 
muncitorii mineri a determi
nat acel caracter nou pe care 
îl au nedeile din zilele noas
tre. In timpul regimului tre
cut, participarea muncitorilor 
la organizarea și desfășura
rea nedeilor din Valea Jiului 
trebuie înțeleasă în raport cu 
atitudinea lor socială. Aseme
nea manifestări de solidaritate 
și frăție între minerii de la 
minele de cărbuni și țăranii 
din Valea Jiului aveau loc în 
lunca de la Iscroni și Surduc, 
aproape de punctul unde se 
întilnesc cele două Jluri. Aici 
se adunau toți oamenii asu
priți din Valea Jiului pentru 
a-și revărsa în .cîntec și- joc 
amarul suferințelor îndurate.

Preluînd valoroasele tradi
ții ale acestor manifestări 
populare de amploare, organe
le culturale locale au valori
ficat sensurile majore desprin
se' din conținutul nedeilor șl 
serbărilor cîmpenești, 
zînd, în ultimii ani, în 
Etățile din Valea Jiului, 
acțiuni cultural-artistice 
râie și-au dat concursul 
mațiile de amatori de la 
Irurile sindicatelor și de 
căminele culturale.

în cadrul maniiestărilor 
prilejuite de sărbătorirea Cen- 
tenarnliii 
ale a 
Jiului, 
pentru 
silinl 
organizează, în ziua de 14 iu
lie 1968, începind cu orele 
9. o mare nedeie la Iscroni : 
„Sărbătoarea Tiilipanului", în 
lunca Jiului, în jurul arbore
lui cu flori aurii, declarat mo
nument a) naturii. In acest 
loc, în fiecare an, cînd arbo
rele îsi desfăcea florile de o 

se adunau oa- 
părțile Văii 

de-

organi- 
loca- 
mari

rară frumusețe, 
meni din toate
l i'l'f si turiști veniți de 

pentru a-si petrece cî-
ore la umbra tulipanulul. 

In ziua do duminică ’4 iulie, 
la nedoia re se va desfășura 
aio; cetățenia vor putea ur- 
mi'' spectacolul cultural-artis
tic sistinnt de formații frun- 
tasz ;de Văii Jiului și din 
carii ui județului Hunedoara, 
vor asista la diferite jocuri 
sportive tradiționale și bine
înțeles vor petrece la serba- 
Tea cîmpenească, unde înltă- 
țile comerciale vor pane în 
vînzare tot felul de produse.

Considerăm această relatare 
drop! i 
adresa 
zinulni 
a lua 
Iscroni.

Prof. Cornel HOGMAN. 
președintele Comitetului 
penîru cultură și artă

Petroșani

o invitație directă Ia 
tuturor locuitorilor ba- 
nostru carbonifer de 

parte Ia nedela de la

„Anul revoluțio 
nar 1848

Astă seară, la ora 
Clubului sindicatelor 
stantin Dicu, împreună cu un colectiv de ac
tori ai Teatrului de stat „Valea Jiului" din Pe
troșani va prezenta. în fața spectatorilor local
nici, un montaj audio-vizual intitulat „Anul re
voluționar 1848". Montajul va consta din reci
taluri actoricești pe fond muzical, proiecții de 
diapozitive etc.

18, în sala de spectacole a 
din Petrila, regizorul Con-

Coproducție italo-spaniolă, 
regizorului Giorgio Căpitani < 
spumoasă comedie polițistă.

Tinărul avocat Tony Green 
că în Spania pentru a inmina 
văduve un cec reprezenlind o 
fă de asigurare pe numele solului 
mori intr-un accident de avion. Îm
preună cu Monica, el aterizează pe 
aeroport unde sînt luali în primire 
de un șofer de taxi care părea că-i 
așteaptă. Tony nu bănuiește în ce a- 
venluri îl va antrena prețiosul cec, 
rîvnil de o mulțime de persoane mis-

terioase. Imediat ce intră in posesia 
cecului văduva este asasinată. Victi
ma următoare este cel de-al doilea 
sol al acesteia, care deținea cecul. 
Monica si Tony se tem că ucigașul, 
bănuit a ii majordomul văduvei, își 
va îndrepta atenția asupra lor. Un 
nou asasinat va fi comis, de data 
aceasta Împotriva unui bărbat in a- 
parență cumsecade, care de drept 
era ucigașul celor două victime. Au
torul celei de a treia crime nu este 
altul decil șoierul taxiului...

Continuarea pe ecran.

Vulcan 1929
Ferestrele s-au ascuns după obloane 
ca ochii unui mort
după țarină.
La răscrucea dintre strada principală 
șT ulița ce duce la mină 
cineva a răsădii un steag negru. 
Blestemele-, laolaltă cu glodurile, 
păstrează un moment de reculegere 
in vreme ce soarele 
s-a scufundai pentru o clipă 
în cel mai dedesubt 
orizont al minei.
Lătratul dinilor 
cheamă pustiul 
care insă nu îndrăznește 
să se apropie.

CBiieiutie.
Lanțurile au zornăit prelung 
și vedeniile s-au culcai 
în locurile pregătite mai dinainte. 
Muntele a icnit 
și izvoarele negre s-au dezlănțuit 
o dată cu freamătul 
mulțimii 
care-I aclamau pe 
împăratul Proletar.

,,Nunta de pc Jii". Obiectivul fo
toreporterului a surprins o imagine 
din timpul 
ansamblului 
cultural din 
Festivalului

desfășurării programului 
folcloric al căminului 

Cimpa, ținut cu ocazia 
tinerelului bunedorean

Difuzarea
W f B Bcărții

Vulcan

privească și cărțile» 
Dar, 

scurt timp, renunță. Nu 
nimic nou. Vînzătoarea nu 
stare să ofere noutăți edi- 

De fapt, în scurtul timp cit 
: în librărie nici o vînzătoare 

în acest raion.
Doriți să cumpărați cărți ? — 

este întrebarea pe care ne-a pus-o 
vînzătoarea de la raionul de pape
tărie. Responsabila unității, tovarășa 
Kovacs Margareta ne-a dat și explica
țiile necesare : „Sînt nouă în această 
muncă, lucrez aici abia de trei luni 
și nu am reușit încă să cunosc toate 
aspectele muncii. Poate din această 
cauză... în luna iunie nu ne-am rea
lizat planul la vînzarea cărților". Ex
plicațiile corespund înlr-adevăr rea
lității. Ce folos însă? Cumpărătorii 
așteaptă să fie îndrumați, ajutați 
pentru a-și procura o carte sau alta.

Un alt aspect: aprovizionarea cu 
cărțile noi care apar se lace defec-

Filmul „Nu uita... gara Lu
govaia" e o producție a stu
dioului sovietic ,,Lenfilm". 
Vara ănului 1942. In mica ga
ră Lugovaia se întretaie dru
murile a două trenuri : unul 
transportă evacuați în interio
rul țării, spre răsărit, celălalt 
se îndreaptă spre front. Astfel

întîlnește locotenentul 
Gheorghi Reabov pe Liusea, o 
tînără care de-abia terminase 
școala. Un sentiment nemăr
turisit de înțelegere, de prie
tenie se naște între ei. Bom
bardarea trenului de către a- 
viația dușmană, uciderea celor

dragi Liusiei, o aduc din nou 
pe fată în calea lui Gheorghi, 
carc-i devine dintr-odată 
gurul om 
Gheorghi 
vîrtejului 
iului prin 
de dragoste care Ie 
inimile...

sin- 
Liusea și 
deasupra 
al războ- 
sentiment 
cuprinde

In ziua de 1 
erau primite cărțile săptămîna
24—30 iunie. Se mai poate vorbi de 
noutăți în această situație ? Mașina 
Centrului de librării Deva, care face 
aprovizionarea, a trecut prin Vulcan 
dar s-a oprit doar la Lupcni.

Responsabilii standurilor de 
E. M. Vulcan : Nuța Maria și Ursa 
loan au cărți luate și neachitate de 
rnai mult timp. Aprovizionări nu au 
mai făcui do 3—4 luni. La Preparația

dornici

Coroești nu există nici 
zent un stand

Responsabila 
în cele 3 luni 
să-i cunoască 
standurilor cu 
stau
de bani.

Pentru 
vînzare la 
Margareta 
vede, nici 
unității nu 
trăgător și
noi apărute. Standuri de 
au fost organizate, deși este 
cunoscut că dau rezultate 
bune.

Este știut că oamenii sînt
de a citi, de a cumpăra cărțile noi 
apărute. Pentru aceasta este nece
sară mai multă inițiativă și mai mult 
sprijin 
multă 
re-au 
latură
atît de ușor de îndeplinit.

din partea C. L. Deva, mai 
pricepere din partea celor ca- 
fost investiți cu această titu- 
de librari. Care nn-i chiar

„Dacă pictura dialoghează cu o- 
chiul, iar muzica se adresează u- 
rechii, teatrul ne asaltează, ca șl 
viața, de pretutindeni. E o realitate 
omniprezentă cuprinzîndu-ne și în- 
globîndu-ne. Iar timpul la care se 
petrece spectacolul este mereu pre
zentul indicativ".

Cuvintele acestea, scrise de Radu 
Beligan, surprind tocmai originalita
tea teatrului față de celelalte arte. 
Fiind veșnic proaspăt, în continuă 
mișcare, jocul actorului de teatru nu 
înfruntă timpul pentru că el nu poa
te li imortalizat pe pînză sa-u în 
piatră așa cum se întîmplă cu crea
țiile plastice. De aceea unii actori 
simt nevoia să rămînă în conștiința 
generațiilor și prin creații care să 
dăinuie în timp și altfel decît amin
tirea strădaniilor lor scenice. Și a- 
tunci ei iau condeiul în mînă șl 
scriu : piese de teatru, poezii, a- 
mintiri ele. Poate acesta a fost unul 
din mobilurile de care a fost ani
mat Radu Beligan, atunci cînd a aș
ternut pe hîrtie însemnările, care au 
constituit apoi substanța cărții „Pre
texte și snbfexte". Actorul-scriitor a 
destă'nu.it hîrtiei qîndurile sale des
pre teatru, frămîntările generate de 
crearea personajelor, considerații 
despre oamenii de teatru, judecăți 
de valoare privitoare la scriitori și 
dramaturgi sau pur și simplu 
ții ale uniii om cu. o bogată 
rientă de viață.

Fără să aibă aspectul unu.i 
completat eu meticulozitate, 
conține însemnări ce se disting prin 
adîncimea si exactitatea cu care 
surprind diferite aspecte ale proble
melor în discuție. Autorul exprimă 
totdeauna păreri originale, întărite 
prin cttate sugestive și comparații 
furnizate de lecturi alese cu gust.

Voiblnd despre viitorul teatrului, 
Beligan își exprimă încrederea în 
această artă, care în pofida tutu
ror avatarurilor prin care a trecut 
și-a dovedit inepuizabila vitalitate: 
„Ori de cite ori se vorbește de cri
za teatrului sînt în-tr-un fel mulțu
mit. Penii u 
ne vele de 
Ea trebuie 
cu spaima

E necesar să-i fie frică de monștri, 
să se împotrivească, să lupte. Alt
minteri ar fi într-o primejdie reală";

Concizlunea și adîncimea în gîn- 
dire conferă însemnărilor caracterul 
unor maxime : „Improvizația este 
pentru un actor 
„Cultura unor actori poate 
măsurată dacă trecem în 
piesele în care au jucat".

Parcurgînd acest amalgam 
getări actoricești, atît 
și inteligent scris, nu 
dai dreptate lui Cam.il 
realitate Beligan nici 
E un poet plin de 
cărturar cit trei academicieni...".

de ca
de interesant 
poți să nu-l 

Petrescu : „In 
nu e actor... 

subtilitate, un

P. MUNTEANU

I 
I

Da, ați ghicit. Expresia din 
titlu aparține popularului ac
tor Constantin Tănase, anima
torul „Cărăbușului", care își 
încheia unul din cunoscutele-! 
cuplete cu revoltatul „Păi, pî
nă cînd O reluăm și noi, 
pentru a aduce în discuție o 

veche „proble
mă" : liniștea în 
sălile de specta
cole. Esle știut 
că, într-o sală în 
care pe sce
nă își desfășoa
ră programul o 
formație artisti
că, spectatorii, 
pentru a dovedi 
că participă

Ia spectacol, ascultă-n liniște, 
cu gravitate chiar. Starea de 
reculegere, de interes, 
re sînt urmărite 
rulările acțiunii 
dau certitudinea 
arată măiestria-n
pei că sint înțeleși, 
rat că spectatori, care-și ocu
pă locul în sălile noastre de 
spectacole sînt foarte diferiți : 
din medii diferite, de vîrsfe 
diferite și de pregătiri inte
lectuale variate. Toți au însă, 
după cum se știe (sau ar tre
bui să se știe), același țel — 
de a vedea un spectacol care 
să-i incinte sau față de care

cu ca- 
din sală de- 
unei piese, 
celor care-și 
luminile ram- 

E adevă-

a supraviețui, scena are 
o permanentă neliniște, 
să lie mereu confruntată 
dispariției, cu moartea

Iminentă. N-are voie să somnoleze 
și să se legene în visuri de mărire.

Lucrările care vor constitui, în 
toamna acestui an la București, te
ma unei expoziții personale, repre
zintă o serie de personaje din mi
tologia — inedită pentru public — 
a Maramureșului. „Fata pădurii", 
„Omul nopții" sau „Priculiciul de 
mină" apar într-o formă stilizată și 
expresivă la maximum nrin unghiu
rile aspre lăsate de uneltele de cio
plit, dar totodată figuri calme si de 
’nțeles urin liniile clare 
lemnului.

Cu 
mai 
dobi 
meni
de idei asemănătoare celor ’"aliate 
Ia Moisei si Careî. Ansamblul care 
va îi ridicat în centrul orașului 
Gherla, va conține ra elemente cen
trale figura marelui voievod in vi
ziunea nersonală a sculntoruhii și 
imaginea coifului reit>- descoperit 
nit demult în apropiere

Fecund si muncitor, departe de 
..dezbateri" sterile, inspirat si mo
dest. Vida Geza se va putea mîndri 
în cnrînd si cu acest 
numen! ridicai de el 
nind treptat un gînd 
confrați a rămas de
z-ip •„ c'adiul de discuții si machete.

La $.11 r $ 11 
de stagiune

Cea de a XX-a stagiune a lea- 
'rului de stal „Valea Jiului" va lua 
sfirșit miine. O scurtă privire re
trospectivă ne va da posibilitatea 
să urmărim munca depusă de în
treg colectivul teatrului pe o perioa
dă de un an.

Deschiderea stagiunii s-a iacul 
cu piesa lui Aurel Baranga, „Opi
nia publică", o incisisă satiră la a- 
dresa tuturor celor care frinează 
procesul inexorabil al înaintării so
cietății noastre socialiste.

Prezenlind, după b îndelungată 
abscnfă de pe scenele noastre, pie
sa „Făt-Frumos”, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" a dorit să reinvie pa
gini de înflăcărat patriotism, scrise 
in urmă cir decenii de sensibilul 
poet cate a fost Horia Furtună.

Comedia „O noapte furtunoasă" 
a marelui Caragiale a mai fost pre
zentată pe scena teatrului pelroșă- 
nean cu multi ani în urmă. Regizo
rul Alexandru Miclcscu și interpre
ta s-au străduit, de dala aceasta, să 
ofere publicului'-', nouă montare po
trivită cu cerințele teatrale moder
ne. liceu Popov ici, cronicarul re
vistei „Teatrul", subliniază laptul 
că „Regizorul a ridicat spectacolul pe 
linia primordială a valorificării re
plicilor, verbului. < conturării per
sonajelor".

O piesă care s-a bucurat de 
cierile publicului din județ și 
tară a fost drama lui Victor 
„Angelo, tiranul Padovei". Ea

anre- 
-din 

Hugo 
poate

fi considerată ca fiind o adevărată 
premieră pe Iară, deoarece pe sce
nele noastre nu a mai fost jucată 
de multe decenii (a lost prezentată 
doar in emisiunile „Teatrului la mi
crofon"). Despre" acest spectacol ci
tim, sub semnătura lui I.iviu Nicola, 
in „Drumul socialismului". că „Re
gizorul Constantin Dicu. împreună 
cu tin colectiv., omogen de . adori 
ne-a prezentat o partitură, în a că
rei execuție n-au existat disonanțe".

„Profesiunea doamnei Warren" 
a fost prima piesă de G. B. Shaw 
realizată pe scena teatrului pelroșă- 
nean. In vederea acestui eveniment 
a fost invitat regizorul Petre Sava 
Bâleanu, de la Radiole leviziunea Ro-

să-și manifeste (dacă e cazul) 
dezaprobarea, 
zioneze un 
de cultură 
vîrștioarea 
cului este 
pra locului 
lează. Dar,

Mergînd să vi- 
spectacol Ia Casa 
din Petroșani, co- 
majoritale a publf- 
bine edificată asu- 
pe care-I frecven- 
de la justificarea

că oricine are dreptul de a 
viziona aici spectacole și pînă 
Ia apariția într-o sală, ca aceea 
a Casei de cultură, a unor 
oameni care nu știu (sau nu 
ințeleg) să păstreze o atitudi
ne respectuoasă față de cei 
de pe scenă și față de spec
tatori, e o cale lungă. Atră
geam atenția dintr-un număr 
al ziarului nostru din iulie a- 
nul trecut, că deși totuși ne
justificat se permite inlrarea-n 
sală a întîrziaților (după 
ceperea spectacolului) 
inadmisibilă admiterea Ia

"spectacol, de orice gen ar îi 
acesta, a femeilor cil copii

in-
este

un

mână. Publicul din 
cronicarii dramatici 
ratejea montării, 
inedite, reliefarea inteligentă a
surilor, realizările unor interprefi

O piesă polițistă mult gustată a 
fost „A doua împușcătură" tsau 
„O crimă perfectă" cum a fgsl pre
zentată de creatorii pelroșănpni) de 
Robert Thomas. $i cu aceasl'p piesă 
teatrul a făcu1 lungi turnee in ju
deț Și prin fată.

Ultima 
stagiune 
Goldoni 
fmpreună
preti valoroși, a compus un specta
col spumos.

In afară de aceste premiere, tea
trul a prezentat în reluare, cu dis
tribuții în mare parte noi, 
„Visul unei nopți de iarnă" i 
dor Mușatescu și „Omul care a vă
zut moartea" de Victor Eftirr'iu.

Au mai fost realizate fragmente 
din „Procesul Horia" de Alexandru 

prezentate in fata unei mari 
populare la Alba lulia și 

dedicat Marii Rcvoliifii So- 
din Octombrie.
stagiune, a douăzeci și una, 

aniversarea a două 
activitate a Teatrului 

vederea 
nreqă-

Voit in. 
adunări 
poemul 
c ia! iste

Noua
va debuta cu 
decenii de 
de stat „Valea Jiului". In 
acestui important eveniment, 
firile au începui de mult.

Sărbătorirea teatrului va li 
tă cu două piese românești, 
care una in premieră pe tară, regi
zate de maestrul Ion Olteană de la 
teatrul „C. I. Noltara" din Bucu
rești. Tot în vederea acestui eveni
ment, vor fi amenajate expoziții 
prezenlind activitatea teatrului de-a 
lungul anilor, pliante și programe 
lestive și se va edita o cuprinză
toare monografic. Lucrările în ve
derea realizării tuturor acestor obi
ective sini in fază avansată.

In stagiunea următoare, colectivul 
Teatrului de stat „Valea Jiului" se 
va strădui să se mențină ca o pre
zentă de prim rang In peisajul cul
tura) al judefului nostru.

Constantin PASCU 
secretar literal

nnici în brațe. Intrucît cuvin 
lele nu ne-ati fost auzite s' 
ascultate îndeajuns, revenim : 
Păi, pînă cînd. tovarăși din 
conducerea Casei de cnltură, 
continuați să treceți cu vede
rea pătrunderea în sală a 
nor persoane, copiii cărora 

nevoie (cum 
întîmplat 
spectacolul
tiștilor Operei de 
stat din Iași) 
de aiăptare-n... 
public pentru 
potolirea striden
țelor 
F 
vrem 
facem

vedea
cum se poate con-

a 
reușite. Dar 
cepe, cum puteți crede că și 
micuții pot viziona liniștiți a- 
ceste spectaco’e ? Spectatorii 
inrliqnați au dreptul să ceară 
— și o fac încă o dată prin 
rîndurile de față — ca în vi
ilor să fie totalmente sistate 
astfel de...... manifestări artis
tice iniantile" intr-o sală de 
spectacole ! Este o regulă ca
re trebuie impusă și-n lăcașele 
de cultură din Valea noastră 
-- să fie liniște în sala de 
spectacole 1

V. TEODORESCU

I
I

I i.

I
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CITITORI fraudulos
„M'sterul“ cantorului

Mușchetarii
«r
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(lecțiile 19 și 20).
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PROGRAMUL II

7 februarie a c. mi-ati 
doi lucrători ai secto- 

Pelrlla. După ce au ra
mul te

au
contorului.

(Urmare din pag. 1)

ori „cheia" în
trecut la „veri
le cele din 

mi l-au demontat,

In ziua de 
trecut pragul 
mini LR.E.H. 
sucit de mai
treriipătoarelor, 
ficarea" 
mă 
că-i nevoie să-l ducă la Deva pen- 

verificare. Ce* doi „meșteri 
pe unul știu că-1 cheamă Bc- 

plecal asigui*t:du-mă că 
m ill o lună voi avea 
i loc. An trecut 5 luni, 

nu s-au mai prezentat 
i mea nici cu contor,

Am sesizat la sectorul 
LR.E.H., 

un 
ba 
că

ur-
spunîndu-mi

a unei vînzătoare de la Libră- 
din Lupeni, a luat cîteva bo-

„chimlcul" ■
For-

fru
rare
rindet C. ah 
în cel i 
forul la 
re' doi
1 v-uțnta 
fără el.
l-jle al 
purtat de la 
sounîndii-mi 
concediu, ba 
for. Așa că 
rămas nodezleqat.

Aștept un răsp 
tea conducerii se 
șanț a LR.E.H.

" din

-on- 
dar 

la 
nici 
Po

dar aici am fost 
funcționar la altul 
că coi rloî sînt în 
au plecat do la sec-

..misterul" contorului a

Constantin ZOTA
Petrila

Renume
Maqazinu] „Gostat" din strada 

Republicii se bucură de aprecierea 
unanimă a cumpărătorilor. Compor
tarea vînzătoarel Rău Valeria aruncă 
însă o lumină neplăcută asupra ma
gazinului.

Zilele trecute am cumpărat mai 
multe produse printre care și 30 dc 
ouă din care unul era spart. Cerînd 

se schimbe, vînzătoarea m-a 
pe un ton care m-a jignit, 

șl obiceiul de a servi prefe- 
cumpărătorii, am solicitat

să mi
repezit
Avînd
rențial
condica de reclamatii dar mi-a fost 
refuzată.

Mă întreb : care mai este rostul 
acestei condici ?

Margareta ATANAS1U
i Petroșani

greu, 
mai,

ție 
ria 
nuri în alb, a trecut cu 
prețul și cantitatea și... gata 1 
me în regulă 1

începutul nedovedindu-se 
au continuat. In noaptea de 31
procedînd identic ca-n prima încer
care, au sustras 800 kg ciment pe 
care urma să-l vîndă unui oltean 
din Gorj. Totul a mers ca „pe roa
te..." de cauciuc 1 Pină la ultima 
cursă...

Ultimul transport din cele planifi
cate în acea noapte s-a dovedit a 
fi înlr-adevăr... ultimul. Organele 
de miliție le-au descoperit îndelet
nicirea. Și i-au „poftit" la discuții. 
Care, ca orice discuții, s-au și sis
tat!. Acum urmează propunerile de 
răsplătire a faptei săvîrșite. Răspla
tă după faptă ! Cei trei „prieteni", 
mușchetari ai cîștigului ilicit, își vor 
primi pedeapsa. „Goana după cîștig 
ne-a determinat să Intrăm în păcat" 
— mărturisea unul din ei. Adevă
rat ! Această inconștientă aventură 
nocturnă, această „goană" nebu
nească după cîștiguri necinstite, im
proprie oamenilor contemporaneității 
noastre socialiste, se cerc pedepsită. 
Exemplar chiar 1 Acești indivizi 
riculoși care atentează la bunul 
tulu'. sădind legile țării,

căuta, cu concepțiile lor în rîndu- 
rile oamenilor cinstiți. „Vînzătorul" 
averii statului, paznicul Marin Ște
fan care a înlesnit, cu bună știință 
(miluit fiind) furtul „en gros" va 
suferi și el rigorile legilor penale.

Acum, cinci mai mult ca oricînd 
se pune un accent deosebit pe în
tărirea legalității socialiste, pe apă
rarea avutului obștesc și a norme
lor de conviețuire socială, aceste 
discrepanțe, aceste inoportunități 
flagrante se cer pedepsite cu aspri
me.

>z

po
sta*
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1797 — A murii poetul Icnă- 
Văcărescu.
1888 — A avut loc greva ge- 

i a tipografilor din București 
po-

© 
chită

@ 
nerală 
pentru revendicări economice și 
litice (80 de ani).

@ 1904 — S-a născut poetul 
scriilo-til chilian Pablo Neruda.

și

10.00 Curs de limba engleză
11,00 TV pentru specialiști.
11.30 închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 TV pentru elevi. Consultații Ia limba română. Analiza 

literară (clasa a VlII-a).
Drumuri și popasuri
Buletinul circulației
Curs de limba spaniolă
La porțile cunoașterii — 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Actualitatea in agricultură.
Studioul muzical.
Reflector.
Film artistic : „Omul cu ricșa".
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PROGRAMUL I

18,00
18,20
18.30
19,00
19.30
19.50
20,00
20.30
21,00
21,15
22.50 Telejurnalul de noapte- 
23,00 închiderea emisiunii.

— emisiune 
rutiere.

(lecția a 
emisiune

turistică.

'i

însemnări de călătoriew

24-a).
pentru tinerel.

1

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Jurnal agrar; 6,00—8,25 Muzică și 
actualități ; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia preferată; 
.9,00 Buletin de știri ; 9,05 La micro
fon, melodia preferată ; 9,30 Unda 
veselă (reluare); 10,00 Cîntece de 
Radu Paladi; 10,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova ; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Inșir-te mărgărite le- 
misiune pentru copii); 11,25 Pagini 
celebre din opere; 12,00 Avanpre
miera estradei nocturne; 12,30 In- 
tîlnlre cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic;
13.30 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,00 Muzică din opere; 
14,15 Călătorie în istoria civilizație 
(emisiune pentru 
14.40 Cîntece și 
15.00 Buletin de 
teo-rutier; 15,15
15.30 Automobil Club ;
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
16.20 Orchestra braziliană Luiz Ar
ruda Paes; 16,30
specială : Perlele Bucegilor. 
reportai de Sanda Plelraru ; 
Memoria pămînluhii 
17,35 Muzică populară 
dc Aurelia Fătu-Răduțu și Toni lor- 
dache ; 
Știință, 
Noutăți 
Dylan ;
opera „Falstaff" de 
Radiogazeta de seară ; 
lodie pe adresa dumneavoastră ; 
20.00 Buletin de știri ; 20,02 Cronica 
literară de Valeriu Râpeanu; 
Cîntece și jocuri; 
ția compozitorului 
lesei; ;
21,00 Romanțe; 
— muzică ușoară 
22,00 Radiojurnal, 
logic. Sport ; 22,20 
Salvatore Adamo ;
poetic; 23.01 Melodii do dans; 23,40 
Muzică populară ; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—6,00 Estrada nocturnă. 
Buletin de știri și meteo-rutiere la 
orele 1.00, 2,00 și 4.00.

tinerii ascultători); 
jocuri populare; 
știri. Buletin me- 
Melodii populare;

16.00 Radic-

CU JIUL ÎN CONGO 00
Corespondentă

Radio- 
17,15 

românesc;
interpretata

7,00 Cîntece și jocuri populare; 
7,30 Buletin de știri. Buletin meleo- 
rutfer; 7,45 Cîrrtă fanfara; 3,Q0 Mu
zică populară ; 8,10 Tot înainte le- 
misiune pentru pionieri); 3,30 Bule
tin de știri ; 9,00 Pagini din opera 
„Carmen" de Bizet; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 In călătorie cu mu
zica ușoară; 10,30 Emisiune muzi
cală pentru școlari ; 10,55 Concert 
de estradă; 11,30 Din folclorul mu
zical al popoarelor ; 12,00 Buletin, 
do știri. Buletin meteorologic; 12.30 
Selecțiuni din 
țiganilor", de Johann Stra-uss ; 
Recital Caterina Valente 
Francesco ; 13.30
bănățeană; 14.00 
tin meteo-rutier; 
prînz : t5,00 D:n 
melodii, cele mat 
Caleidoscop r.mziral ;
Stefania Stere; 16.30 O operă în 30 
de minute : Povestirile 
de Offenbach ; 17,00
Buletin meteorologic ; 
dc dragoste de Aurel
Radu Serban ; 18.30 Itinerar turistic 
românesc; 18,50 Două piese inter
pretate la saxofon ; 13.55 Buletin de 

Concert de muzică 
limbii române 
din 10. VII); 

concertului de 
rimfonice a Fi- 
Enescu"

meteorologic ; 
opereta „Voievodul 

' 3.00 
și Silvi® 

Muzică rzopii'arS 
Rad'oii/i nai. Rulo- 
14 98 Concert de 

~oîe mai frumoase 
frumoase; 15 30 

'6,15 Gîntă

lui Hoffman" 
Radiojurnal. 

17,15 Cîntece 
Giroveanu și

știri; 19,00 
populară ; 19,30 Odă 
(reluarea emisiunii 
20.00 Transmisiunea 
închidere a stagiunii 
larmonicii „Georae
29 iunie) ; 20.50 Buletin de 
20,55 Manuscris radiofonic; 
Mica serenadă în Sol major 
orchestră de coarde 
22,30 Muzică ușoară ;
jurnal ; 23,07 Melodii
24,00 Parada ritmurilor; 
Buletin de știri. Buletin meteo-rutier.

13 00 Buletin de știri ; 
tehnică. fantezie;

de muzică ușoară cu
18,35 Momente comice 

Verdi ;
; 19,30 O

13.02
13,20 
Bob 
din

19,00 
me-

(din 
știri ;
21.10 

pentru
de Mozart ; 

23,00 Radio- 
maqaz.in ; 
0,55—1,00

...Dar, iată-ne angajați intr-o nouă 
confruntare cu fotbalul congolez. 
După cileva tatonări, ne găsim ca
dența și imprimăm jocului un ritm 
vioi. Congolezilor le convine de 
minune jocul rapid. Avem în iață 
o echipă la fel de bună cu cea de 
duminică. De altfel, 6—7 jucători 
au evoluat și în primul meci Împo
triva noastră. Dar Jiul este... dez
lănțuit. Cu un Achim în mare for
mă, cu Ionescu, Libardi și Popescu 
mai holărîți ca aricind, stăpinim to
tal jocul. Meciul a fost foarte fru
mos. Jiul a prestat unul dintre cele 
mai bune Jocuri din ultimii 
tribuna oficială primim 
Publicul este entuziasmat, 
sărbătoare pentru noi. Una 
zile in care ai ocazia să 
plin din cupa succesului. Da 1 Pen
tru că am condus cu 2—0! Pentru 
că Achim și-a etalat întreaga gamă 
a măiestriei sale! După acest meci 
am ajuns la concluzia că jucătorii 
jiuliști formează deja o echipă sini 
constituifi ca un colectiv sudat care 
va trebui să-și spună mai convin
gător cuvîntul, citit în campionatul 
României, cit și în alte focuri in
ternaționale. Libardi, Peronescu, Tal- 
pai — aceste „pachete" de calități 
— completate de mai tinerii lor 
coechipieri, du făcut ca îniierbîn- 
tatul. public congolez să scandeze, 
la fiecare 
gea, acel 
ziasmului

ani. Din 
felicitări. 
E zi de 

din - acele 
gușii din

uităm, că jucam cu idolii lor. înche
iem meciul cu scorul de 2—1.

Presa, radioul, televiziunea tării 
gazdă — aduc elogii echipei noas
tre. Noi însă ne continuăm progra
mul cotidian. Vizitele, festivitățile 
excursiile, fac ca timpul să se scur
gă cu repeziciune. Al treilea joc 
era programat la Pointe Noire, du
minică 23 iunie, cu reprezentativa 
regiunii. Distanta dintre Brazzaville 
și Point Noire — 520 km — am 
parcurs-o în ziua de 21 iunie.

Pe această rută facem cunoștință 
cu adevăratul continent 
vana, jungla, o lume pe 
noșteam doar din cărțile 
fie acum ni. se perindă

insă 
via- 
po- 
sâ 

prin

african. Sa- 
care n eli
de geogra- 

aievea prin
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20,12 
crea- 

Kl rcu- 
copii ;
tineri

fala ochilor. Jungla e fantastică, de 
proporții imense, cu o vegetație lu
xuriantă și un colorit de paradis. 
Frumusețile neasemuite nu pot 
atenua condițiile încă grele de 
ță de pe continentul negru, in 
fida imenselor lui bogății. Dar, 
ne continuăm drumul. Trecem
Douilla, al treilea oraș al tării, și, 
spre seară, ajungem in primul port 
al Congoului. Gazdele ne primesc 
cu căldură, sînlem înconjurați cu a- 
ceeași atenție și simpatie. A doua 
zi, vizităm orașul și portul. Chiar de 
la primul contact — o mică dezilu
zie : stadionul are terenul denivelat, 
fără gazon. Ne aștepta deci un meci 
în condiții mai grele.

(Sfîrșitul însemnărilor în nu
mărul viitor).

Prof. Mircea PASCU

20,30 Din 
Nicolae

20.55 Noapte bună,
21,25 Pentru

•de pretutindeni; 
Buletin meteoro- 
Zece minute cu 

22.30 Moment

l’ETROȘANl 7 Noiembrie: Ce 
noapte, băieți! Republica: Nu ■ uita... 
gara Lugovaia ; LONEA — Mine
rul : El Dorado ; 7 Noiembrie 
poveste uimitoare; VULCAN: 
bunare.a haiducilor; LUPENI 
Muncitoresc : Jandarmul 
York ; Cultural : Oscar.

(Urmare din pag. 1) la Lunca Florii MINISTERUL MINELORI

Stația de cercetări
pentru securitatea minierăIn 5 zile

20000 de flori PE T ROȘ AN 1

următoarelor posturi:scoaterea Ia concurs a

ȘEF SECȚIE (inginer securitatea mini in er) pentru

îmbunătățireaȘEF SECȚIE (inginer miner) pentru

miner) salvare minieră— secția experimentală pentruȘEF SECȚIE (inginer
cercetare metan, praf cărbune și de-ȘEF LABORATOR (inginer miner)

munciiȘEF SECTOR CERCETARE — pentru
PRINCIPALȘTIINȚIFIC

— laboratorul cercetare aeraj
PRINCIPALȘTIINȚIFIC

avarii-focuri.— laboratorul cercetare
ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL

depune cererile de înscriere, pînă la data de 20 iulie 1068, Ia

psihofiziologia

al co- 
partid,

1

— secția experimentală 
nieră

— sectorul cercetare pentru determinarea cau
zalității accidentelor.

— secția experimentală 
condițiilor de muncă

fază in care aveau min- 
„o... iee" expresie o enlu- 
și satisfacției. Șt, să nu

Candidații la concurs vor
Institutului de cercetări miniere din Petroșani str. Dr. Petru Groza nr. 32—34, însoțite de 
prevăzute de regulamentul privind recru tarea, promovarea și atestarea cadrelor de cerce- 

științifici din unitățile de cercetări din Republica Socialistă România (publicat in extras.

anunță

ORICÎND

— pentru 
gazare

Petro- 
cu e- 
Petrila 
un du-

Sg

Wilhelm, prim-secretar 
miletului o-ășenesc de 
președintele consiliului popular 
provizoriu. Mobilizăm toate 
forțele pentru ca întregul o- 
raș să întimpine într-o ținută 
demnă împlinirea a 100 de ani 
de minerit în Valea Jiului.

In mai toate cartierele Lu- 
peniului se lucrează intens. In 
apropierea Școlii generale nr. 
1 prinde contur o mică dar 
cochetă bază sportivă, la care 
își aduc contribuția și elevii 
și părinții lor. Au luai o mare 
extindere zonele verzi în car
tierele 80 de case și I.obștein.

Numai pe una din străzile 
orașului au îost aduse, spre 
exemplu, 80 camioane cu pă- 
mînt vegetal. In partea de sus 
a I.npeniulni, spre Bărbăteni,

în locul unor gropi apar acum 
zone de verdeață.

De Ia T.onea sosesc noi și 
noi transporturi de flori. Nu
mai în perioada 5—10 iulie în 
lupeni au fost plantate 20 000 
fire de flori.

O dată amenajate, zonele 
de verdeață devin obiectul a- 
tenției locuitorilor orașului. In 
programul de seară al multor 
cetățeni tineri și vîrstnici in
tră acum ca o preocupare co
tidiană udarea florilor și a zo
nelor verzi din dreptul locu- 

-onsiliul 
luat mă- 
instalații 
să func-

inței ior. In plus, 
popular al orașului a 
sura montării unor 
de aspersinne. care
ționeze fără întrerupere în 
parcurile si zonele verzi ale 
I upeniulni.

Săptămânal. nospodarii ora
șului se întâlnesc și stabilesc 
noi măsuri pentru înîrurause- 
tarea localității. Există dorin
ța vie ca Ia împlinirea unui 
secol de existență a industriei 
miniere a Văii Jiului orașul 
care găzduiește cea raa* mare 
exploatare carboniferă din ța
ră să fie mai tînăr ca oricînd.

Zile de canicula.

DUMINICĂ Î4 IULIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi vre
mea ? Gimnastica de învio
rare.

8.40 Pentru copii și școlari. Noile 
aventuri ale echipajului Va) 
Vîrtej: „In peștera blestema
tă"' (reluarea ambelor serii).

9.40 Tv. pentru elevi. Consultații 
Ia matematici (în ajutorul ce
lor ce se pregătesc pentru e- 
xamenul de bacalaureat).

10,00 Ora satului.
11.30 Tv. pentru specialiștii din a- 

gricultură.
12,00 De strajă patriei. Emisiune 

pentru militari.
12.30 Telejurnalul de prînz.
12,45 închiderea emisiunii de dimi

neață.
15.30 Zig-Zng — telemagazin dumi

nical. In cuprins: Transmi
siuni sportive — ora 10,00 
Caiac-canoe „Regata Snagov" 
(finale).

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Telesport.
20,10 Cronica duminicală.
20,15 Teatru în studio: „Domnul 

de Pourceaugnac" — Comedie 
balet dc Molie re.

Perioada de vacanță s-a în
cheiat. Lotul 
troșani și-a 
sub bagheta 
Titus Ozon, 
al sportului, 
fotbaliștii de 
în pregătiri 
Lunca Florii,
programul de 
vom transmite

echipei Jiul Pe- 
reluat pregătirile 
noului antrenor 
maestru emerit 
De cîteva 
la 

la
Jiul se 
cabana 
Vești 

pregătire vă
în curînd.

de la 
despre

De ce absențe 
în campionatul de fotbal 
rezervat copiilor ?

După cum era pianiiicat, duminică 
7 iulie, a jînceput campionatul mu
nicipal de Jotbal al copiilor. Acest 
campionat, rezervat celor mai mici 
fotbaliști trebuia să aibă o desfășu
rare fără goluri în organizare, toate 
asociațiile sportive vizate urmînd 
să participe cu echipele lor, să cre
eze condiții optime pentru antre
namente și întîlniri. Dar iată că, 
din prima etapă, s-au semnalat o 
serie de neprezentări la jocurile 
programate. Printre acestea amintim 
absența Mineralul Vulcan la 
șani, pentru a susține jocul 
chipa Jiul II, a Preparatiei 
la Lonea. Aici a fost de fapt
blu forfait deoarece nu s-a prezentat 
nici măcar echipa gazdă !

Este știut faptul că forul de spe
cialitate a întreprins o serie de ac
țiuni menite să contribuie 
voltarea fotbalului în țara 
apelând în această
factorii. S-a preconizat, astfel 
asociațiile sportive să acorde 
atenția și grija echipelor de 
și juniori, acest izvor nesecat, 
tru creșterea și promovarea 
montelor talentate.

In Valea Jiului a existat și cu 
ani în urmă o oarecare preocupare

la dez- 
noastră 

direcție la toți 
ca 

toată 
copii 
pen
ele-

fată de creșterea tinerilor jucători. 
Din pepinierele proprii au fost pro
movați o serie de jucători care au 
ajuns să activeze în echipe de ca
tegorii superioare și chiar să repre
zinte fotbalul românesc în diferite 
confruntări internaționale. Ei 
cunoscuți de iubitorii fotbalului 
Valea Jiului și nu e cazul să le 
cităm numele. Ori, 
pune un accent mai mare ca oricînd 
pe munca cu copiii, de ce asociații
le noastre sportive nu înțeleg 
cum so cuvine sarcinile ce le 
vin ?

Considerăm că încă se poate 
cupera din timpul pierdut dacă 
asociațiile sportive, ale căror echi
pe nu s-au prezentat la meciurile 
din prima etapă, vor privi cu 
seriozitatea acest campionat 
să depisteze tinerele talente, 
pînd cu etapa a doua, din 14 
sperăm ca la startul întrecerii toa
te echipele să răspundă prezent.

Iată rezultatele jocurilor disputa
te în prima etapă :

Jiul I — Minerul Aninoasa 7—0; 
Minerul Lupeni I — Minerul Lupeni 
II 4—2.

acum etnd

toată 
menit
Ince-
iulie,

S. BÂLOI
instructor C.M.E.F.S.

CERCETĂTOR
(inginer miner)
1 CERCETĂTOR 
(inginer miner)
1 CERCETĂTOR
(inginer miner)

sediul 
actele 
tători
în Buletinul oficial al R.S.R., partea a IlI-a nr. 4 din 8 ianuarie 1958).

Concursul se va ține la sediul Institutului în ziua de 29 iulie 1968 și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile regulamentului sus menționat. Informații suplimentare se pot obține 
zilnic de la Stația de cercetări pentru securitatea minieră din Petroșani telefon 1837.

21.45 Opus nr. 3... Pocus nr. 3 bis. 
sau „Despre vise și visători" 
de Valeriu Lazarov.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 Închiderea emisiunii.

LUNI 15 IULIE

17.30 Pentru noi iemeiie.
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba iranceză (lec

ția 1) (reluare).
19,00 Dimineața maturității — emi

siune pentru adolescenți.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20.00 Din Sibiu pîn'la Brașov. Pro

gram folcloric susținui de ar
tiști amatori.

20.20 Ce-a/i dori să revedeți ? Cîn- 
lă Marcel Amont.

20.45 Tele-Univcrsifatea.
21.20 Film artistic : „Cenușă și dia

mant". O producție a stu
diourilor poloneze.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 Închiderea emisiunii.

MARȚI 16 IULIE
17.30 Tv. pentru elevi. Consultații 

Ia matematici (clasa a VIII-a).

18,00 Tv. pentru specialiștii din in
dustrie.

18.30 Cuts de limba engleză (lecția 
1) (reluare).

19,00 Pentru cei mici — iilmul „To- 
lănici".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: „Thieiry la 

Fronde".
20,26 Opinia dumneavoastră...
20,45 Transmisiune în direct,
21,00 Seară de teatru — Arina Chris

tie de Eugen O'Neill.
22,40 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

MIERCURI 17 IULIE
10,00 Tv. pentru specialiștii din in

dustrie.
10.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Pentru cei mici. Ala-bala... pe 

upă — Transmisiune de la 
Ștrandul Tineretului

18,00 Telecronica economică.
18.30 Curs de limba germană (leo 

fia 1) (reluare).
19,00 Emisiune pentru tinetei.
19.30 Telejurnalul de seară.

urnii
TELE

IIZI8III
pentru 
săptămma 
viitoare

19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Soliști de muzică populară. 

Cîntă : Maria Slerian, Petre 
Săbădeanu, Nicolae T rol in și 
o formație instrumentală con
dusă de Florian Economu.

20.15 Transfocator.
20.45 Studioul Artistului amator. 
21,00 Avanpremieră.
21.15 Telecinemateca — Pickpocket.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 18 IULIE

10,00 Telecronica economică.
10.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Tv. pentru elevi: Consultații 

Ia fizică (în ajutorul celor ca
re se pregătesc pentru exa
menul de bacalaureat).

18,00 Tv. pentru specialiști.
18.30 Curs de limba rusă (lecția 1) 

(reluare).
19,00 Studioul pionierilor. Expediție 

de vacantă la Turnu Roșu.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologie.
20,00 Film serial: Vikingii.
20,26 Artă plastică — Delacroix.
20.45 Varietăți pe peliculă.

21,00 întrebări la care s-a răspuns, 
întrebări la care nu s-a răs
puns încă.

21,00 Teleglob. Emisiune de călă
torii geografice — Orașe po
loneze.

21,55 Ecran literar — revistă Tv.
22.25 Mari interpret!: Violonistul 

Isac Stern (ll).
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 19 IULIE
10,00 Tv. pentru specialiști.
10.30 închiderea emisiunii de di

mineață.
17.30 Tv. pentru elevi. Consultații 

la limba română (gramatică, 
clasa a VllI-a).

18,00 Drumuri și popasuri — emi
siune turistică de Gh Epuran.

18.20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs dc limba spaniolă (lec

ția 1) (reluare).
19.00 La porțile cunoașterii — emi

siune pentru tineret.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Actualitatea în agricultură.
20.20 Studioul muzical — Cultura 

muzicală de-a lungul timpu
lui : Chopin.

20,40 Dialog despre cultură: Pu
blicul așteaptă filme româ
nești de succes (11).

21.00 Reflector.
21.15 Film artistic „Judecătorul de 

minori".
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

SfMBĂTĂ 20 IULIE

17.30 Pentru copii — Lanterna ma
gică.

18,00 Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă.

18.30 Mult e dulce și frumoasă.. 
emisiune de limba română.

19,00 Pentru școlari „Cupa de cio
colată".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Vom reveni peste... 6 luni! 

Drumul unei sesizări.
21,10 Film serial „Campionii".
22,00 Spectacolul de închidere a 

celui de-al IV-lea Concurs in
ternational de balet „Vama 
'68". Transmisiune directă.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.
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Documentele adoptate 
de Conferința mondiala 
a juriștilor 
pentru Vietnam

Festivitățile din 
R. P. Mongolă

I
Franceze

Convorbiri între delegațiile

PARIS. — La Grenoble a luat sfîrșit Conferința mondială 
a juriștilor pentru Vietnam la care au participat 150 de dele
gați, din 40 de țări. La conferință a luat parte și o dele
gație a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de 
sud. Din țara noastră a participat Ștefan 
cretarul general 
listă România.

al Asocia(iei juriștilor din
Costăchescu, se-
Republica Socia-

con
dus

In documentele adoptate de 
ferintă se declară că războiul 
do Statele Unite în Vietnam „este 
t>n război agresiv, o crimă împotri
va independentei și existenței po
porului vietnamez." care se află atât 
In sudul cît și în nordul tării în 
autoapărare legală. Conferința a con
statat dreptul inalienabil al poporu
lui vietnamez la independenta na
țională, suveranitate, integritate na
țională, precum și unitatea seculară 
și indivizibilă a națiunii vietnameze.

Partiicipantii la conferință subli
niază că războiul agresiv dus de 
S.U.A. în Vietnam constituie o „în
călcare a principiilor fundamentale 
ale dreptului international contem
poran, îndeosebi a dreptului la su
veranitate, integritate și independen
ță a popoarelor, a dreptului popoa
relor de a-și alege regimul politic, 
economic și social". Conferința con
sideră, printre altele, că „agreso
rul american nu poate pune așa-nu- 
mite condiții de „reciprocitate” pen
tru încetarea agresiunii sale împo
triva 11. D. V'elnam".

conferinței, opi-

Vietnamul de sud

In documentele 
nia publică mondială este chemată 
să ceară guvernului Statelor Unite 
încetarea imediată și fără condiții a 
bombardamentelor aeriene și navale 
și a tuturor actelor de război îm
potriva R. D. Vietnam și încetarea 
războiului de agresiune în Vietnamul 
de sud.

Luînd cuvîntul la o conferință 
presă, fostul ministru al apărării 
Indiei, Krishna Menon, 
cuvînt al conferinței, 
documentele conferinței 
tfficato în unanimitate, 
niat că din aceste documente se 
degajă trei concluzii principale: 
condamnarea pe plan juridic a a- 
gresiunii americane; constatarea fap
tului că agresiunea americană în 
Vietnam capătă adesea forme de ge- 
nooid; afirmarea juridică a dreptului 
la nesupunere pentru cetățeni ame
ricani care refuză să lupte în Viet
nam.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
documentele adoptate la conferință 
vor fi transmise tuturor guvernelor.

de 
al 

de 
că 
ra-

purtător 
a arătat 
au fost
El a subli- 

documente

ULAN BATOR. — Joi, oa
menii muncii din R. P. Mon
golă au sărbătorit a 47-a a- 
niversare a Revoluției Popu
lare.

In Piața Suhe-Bator din ca
pitala țării, unde a fost pro
clamată libertatea și indepen
dența Mongoliei, a avut loc 
parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii. Luînd 
cuvântul înainte de paradă, 
generalul colonel J. I.hagva- 
suren, ministrul pentru proble
mele Armatei Populare a re
levat că succesele obținute de 
R. P. Mongolă în cei 47 de 
ani de la revoluție constituie 
o mărturie a politicii juste a 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, rodul muncii pli
ne de abnegație a poporului 
mongol.

La tribună se aflau Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secrelar 
al C.C. at P.P.R.M.. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, și alți condu
cători de partid și de stat.

Manifestări sărbătorești au 
avut Ioc în toate orașele R P- 
Mongole.

MIȘCAREA
DIN ITALIA

R. S. F. Iugoslavia și R. A. U.
Corespondentul Ager-

Joi 
noii 
sub 
de-

vîrstă

PARIS.
pres, Georges Dascal, transmite ; 
a avut loc ședința inaugurală a 
Adunări Naționale Franceze, 
președinția decanului de vîrstă. 
putatul tppolytte Ducos (în
de 87 de ani, ales în departamentul 
Haute Garonne), care a rostit dis
cursul de 
lame ntare
au ales ca președinte pentru în
treaga legislatură (cinci ani) pe Jac
ques Chaban Dolmas, care a fost și 
președintele Adunării Naționale di-

Astăzi (vinei!) și mîine 
Adunarea va desemna Bi- 
și va alege diferitele c«- 
lucru.

deschidere a sesiunii par- 
extrabrdinare. Deputății

zolvate. 
(sîmbătă), 
rotii său 
misii de

Lucrările propriu-zise ale sesiunii 
extraordinare a Adunării Naționale 
vor începe la 16 Iulie și se vor în
cheia Ia 25 iulie. Pe agenda lucră
rilor figurează: amnistia generală 
pentru fapte în legătura ou războiul 
din Algeria, ratilicarea ordonanțelor 
privind securitatea socială și votarea 
unor credite suplimentare pentru bu
getul pe 1968.

BELGR-AD. — La Brioni au aVut 
loc convorbiri între delegațiile R.S.F. 
Iugoslavia și Republicii Arabe Unite, 
conduse de președintele losip Broz 
Tito și Gamal Abdel Nasser.

In cursul convorbirilor, relatează 
agenția Taniug, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la situația din

Apropiat și posibilitățile do 
unei soluții politice a crl- 

conflictul arabo-

Orientul 
găsire a 
zei provocate de 
israelian.

Agenția informează că vineri va 
fl dat publicității comunicatul co
mun cu privire la convorbirile din
tre cei doi președinți.

Ordmea de zi a conferinței
fărifer nenycfeare

NEW YORK. — Comitetul celor 
zece națiuni care se ocupă cu pre
gătirea conferinței țărilor nenucleare 
de la Geneva ce va avea loc luna

se tină ta nivelul miniștri- 
externe. Potriv-it unor surse

GREVISTA

viitoare a propus ca lucrările aces
teia să 
lor de
diplomatice, comitetul pregătește o 
agendă mai largă pentru această 
conferință internațională, care va a- 
vea loc între 29 august și 28 sep
tembrie.

ATENA. — Agenția France Presse 
anunță că în ultimele zile, numărul 
arestărilor unor personalități civile 
și militare din Grecia a sporit a- 
jungînd, după părerea observatori
lor, la aproximativ 100, Autoritățile 
din Atona refuză să dezmintă sau 
să confirme aceste arestări, care vă
desc o recrudescentă a acțiunilor 
împotriva opoziției în ajunul publi
cării noului proiect de constituție. 
După cum s-a anunțat, acest proiect 
va fi supus unui referendum 
cursul lunii septembrie.

Printre personalitățile 
află, potrivit unei liste 
agenția France Presse,
Paridis, fostul comandant al corpu
lui II! de armată, oare s-a raliat 
în decembrie anul trecut „contralo-

arestate 
difuzate 
generalul

în

viturii de stat" organizate de regele 
Constantin pentru a îndepărta regi
mul „coloneilor". Au fost de ase
menea arestați generalul de briga
dă 
N.
Și 
V.
nizatiei 
Pavlos Zannas, 
nuia dintre 
ultimului guvern Venizelos, 
si avooatii Kraleros loannu 
liris Dodes. Ultimii doi — 
tați de a avea relații 
tia „Apărarea democratică" — figu
rează împreună cu Fiilias, înlr-un 
grup de 14 persoane care vor fi 
judecate în curînd do tribunalul mi
litar.

„coloneilor", 
arestați

Foriklis Domestlhas și colonelul 
Papatlra’nasiu care au participat 
ei la puciul regal, economistul 
Filias, considerat oa șef ai orga- 

,,Apărarea democratică", 
comerciant, fiul u- 

principalii miniștri ai 
precum 
și So- 

suspec- 
cu organiza-

A încetat întreaga activitate productivă la Ro
ma și în provincia Lafium

puterile 
de vot.
înscrise

nucleare

pe ordi- 
se află :

Acfiuni întreprinse 
de detașamentele F N. E,

Frontului Na- 
mai multe re

de sud. Lupte 
înlr-o regiune

SAIGON. — in cursul după-amie- 
zi-i de miercuri și joi dimineața au 
continuat acțiunile militare întreprin
se de detașamentele 
țional de Eliberare îr 
giuni din Vietnamul 
grele au avui loc 
situală la aproximata
urbia Saigonului, Cholon. După ce 
au atacat, forțele patriotice s-au re
tras. Lupte de hărțuire s-au desfă
șurat în toată regiunea ce înconjoa
ră capitala sud-vielnameză, unde se 
află puternice concentrări ale deta
șamentelor F.N.F. De asemenea, în 
provincia Quang Nam în apropiere 
rl ■ localitatea Da Nang, s-au înre
gistrat lupte între trupele saigoneze 
și patrioti. Agențiile de presă men
ționează că trupele saigoneze 
ferit pierderi 
de luptă. In 
loc lupte nu 
.Can Th o, Ia 
Saigon, între 
gone/, și mai 
triolilor.

Totodată, 
gențiile de

ne de tip B-52 au continuat raidurile 
de bombardament în jurul Saigonu- 
Iui și al orașului Hue, care sînt 
practic înconjurate de forțele pa
triotice. Dar după cum transmite a- 
gentia France Presse — bombardie
rele americane au aruncat încărcă
tura la întîmplare fără să atingă 
obiectivele vizate.

ROMA. — Corespondentul Ager- 
pres, Giorgio Pastore, transmite: In 
noaptea de miercuri spre joi, la ora 
24,00 a încetat întreaga activitate 
productivă în capitala Italiei și în 
provincia Lațtum. Un număr de 
250 000 de oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură au declarat 
grevă, revendicînd încetarea conce
dierilor, reprimirea la lucru a șome
rilor și realizarea unor lucrări de 
sistematizare în domeniul hidrolo
gic și geologic, în vederea îmbu
nătățirii situației agriculturii. In 
cursul zilei de joi a fost blocată ac
tivitatea 
industria 
chimică, 
fectii, în 
tierele de construcții, precum și în 
gospodăriile agricole.

In cursul dimineții a avut loc o 
demonstrație care a pornit din Piazza 
Esedra, parcurgînd principalele străzi 
ale orașului. Demonstrația a fost în
cheiată cu un miting, la Collosseum, 
în cadrul căruia s-a hotărât ca dele
gații ale oamenilor muncii să pre
zinte revendicările acestora Minis
terului pentru participarea statului, 
Ministerului Muncii, conducerii co
munale și

Această 
deosebită 
ultimii 20 
proclamată
de cele trei mari centrale sindicale 
— Confederația Generală a Muncii 
din Italia, Confederația Italiană a 
Sindicatelor Libere și Uniunea Italia
nă a Muncii.

altor organe oficiale, 
acțiune are o importantă 
datorită faptului că, în 

de ani, este prima grevă 
la Roma, în mod unitar,

Aproape toate țările lumii au fost 
invitate să participe Ia conferința de 
la Geneva, unde 
nu vor avea drept

Printre punctele
naa de zi a conferinței 
asigurări efective privind securitatea 
țărilor n.enucleare, stabilirea de zone 
denuciearizate, măsuri urgente și 
concrete pentru dezarmare și con
trolul asupra armelor nucleare, a- 
ranjamente privind inspecția inter
națională în legătură cu eventua
litatea fabricării și răspândirii ar
melor nucleare, programe pentru co
operare și dezvoltarea pașnică a e- 
nergiei nucleare.

Rezoluția plenarei
C. O. al P .C. Francez

PARIS. — Corespondentul Ager 
pres, Georges Dascal, transmite: 
Ziarul „L'Humanite" din 11 iulie a 
publicat o rezoluție adoptată de re
centa plenară a Comitetului Central 
al P.C. Francez cu privire la rezul
tatele alegerilor parlamentare fran
ceze din 23 și 30 iunie.

Rezoluția subliniază sarcinile
viitor ale Partidului Comunist Fran
cez, relevînd necesitatea de a duce 
o amplă campanie de explicare în 
rîndul maselor de alegători a eve

de

nimentelor dm mai-lunie. De aseme
nea. se subliniază necesitatea întă
ririi alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și cu țoale 
păturile antimonopoliste; alianța cu 
intelectualii și studenții capătă în 
prezent o importantă cresclndă se 
spune în rezoluție.

In încheiere, în documentul adop
tat de plenară se subliniază: că în 
timpul evenimentelor din mai-iunie, 
Partidul Comunist Francez, a primit 
23 000 de noi adeziuni.

au su- 
în oameni și material 
același timp, au avut 
departe fio localitatea 
130 km sud vest de 
trupele regimului sai- 
multe grupe ale pa-

după cum relatează a- 
prosă, avioane america-

® —

Contramandarea 
unui miting 
electoral 
la Los Angeles

în toate întreprinderile din 
metalurgică, chimică, pelro- 
alimentară, textilă, de con- 
fabricile de ciment, pe șan-

britanică

A doua explozie solară

9

După alegerile din Japonia

a-
a

vene- 
semn 
taxei

ar
lu-
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NEW YORK. — Robert Doeker, 
șeful serviciilor meteorologice ale 
Ministerului Comerfului al S.U.A., 
a anunfal că radiocomunicafiile 
putea ti perturbate in Întreaga

Cartea Albă"

Greva 
gondolierilor 
venefieni

VENEȚIA. — Gondolierii 
ticni au declarat o grevă în 
de protest împotriva creșterii
de circulație pe unul din principa
lele canale venețiene. Oficialitățile 
locale sînt îngrijorate, deoarece gre
va este declarată în plin sezon tu
ristic.

apărați

„COSMOS—231

z • •

Mari inundații 
în Pakistan

RAWALPINDI. — Ploile torențiale 
care s-au abătut în ultimele săptă
mâni asupra Pakistanului au provo
cat mari inundații în regiunea de 
est a tării. Aproximativ un milion 
de oamenii din regiunea sinistrată au 
rămas fără adăpost. Terenurile agri
cole au fost inundate pe o suprafață 
de peste 500 000 de acri. Au fost 
avariate numeroase șosele și rețele 
de telecomunicații.

me ca urmare a tur lunilor solare 
izbucnite luni și mărfi. Tulburările 
ar putea dura citeva zile.

Cea de-a doua explozie solară a 
avut Ioc mărfii la ora 14,07 G.M.T., 
și a fost cauzală de explozia unor 
mase de gaze cu temperaturi extrem 
de ridicate.
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MOSCOVA. — Agenția TASS 
nunță că în Uniunea Sovietică 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-231". Aparatajul 
științific instalat Ia bordul satelitu
lui funcționează normal.

VW

LONDRA. — Joi a tost djată pu
blicității la Londra, în cadiul unui 
raport prezentat de guvern în par
lament, o nouă „carte albă" 'în pro
blemele apărării, oare completează 
hotărîrile de principiu anuritate în 
Cartea Albă din 22 februarie a. c. 
In noul documerft se precizează că, 
în concordanță ou măsurile de e- 
conomie initiate în februarie de gu
vernul britanic, „au fost definitivate 
planurile privind replierea forțelor 
britanice din Golful Persic și Ex
tremul Orient pînă la sfîrșitul anulai 
1971", precum și planurile de des
ființare a unor baz. aer'ene î>n mo
mentul cînd forțele aeriene vor ii 
înzestrate cu avioane avînd aripi 
cu geometrie variabilă. Cartea Al
bă, care prevede în detaliu și alte 
măsuri de economie, expune, pe de 
altă parte, măsuri destinate întăririi 
poziției militare britanice în cadrul 
vesl-european al N.A.T.O. In ciuda 
reducerilor de cheltuieli militare -i- 
nuntale, Cartea Albă preved" ră 

‘Marea Britanic va pune la depozi
ția N.A.T.O. importante forțe teres
tre, aeriene și navale. Subliniind ho- 
tărîrea Marii Britanii de a juca un 
rol cît mai important pe planul mi
litar vest-european, Cartea Albă a- 
rată, printre altele, că sistemul sin 
de rachete ,.Polaris" trebuie să de
vină „singurul 
pean în forța 
NATO.". Ca 
rii forțelor
N.A.T.O.", Cartea Albă prevede „nu 
numai întărirea potențialului mili
tar al alianței N.A.T.O., dar și „so
lidaritatea politică a țărilor europe
ne membre ale N.A.T.O.".

cornua »

Vicepreședin- 
rîumphrey, a 
ng electoral 

miercuri la 
se anunțase 

i mii de per- 
demonstreze

Angeles, după c< 
număr de cite', 
intenționau să 

împotriva războiului
în Vietnam, 
de cuvînt 

declarat că 
se datorește

al lui 
această 
faptului

LOS ANGELES, 
lele S.U.A., Hub 
contramandat un 
programat să aib 
Los
că un 
soane 
cu acest prilej 
dus de S.U.A.

Un purtător 
II umphrev a 
contramandare
că vicepreședintele are gripă. Dar, 
primarul orașului Los Angeles, 
muel Yorty, 
„în acest
vorba de o gripa diplomatică". Yorty 
a declarat 
doială că 
faptul că 
rostească
loc o manifestație 
10 000 de oameni 
boiului în Vietnam.

Sa- 
a exprimat părerea că 

caz s-ar părea că este

TOKIO. — Corespondentul Ager- 
pres, FI. Țuiu, transmite: Rezulta
tele definitive ale alegerilor pentru 
reînnoirea unui număr de locuri în 
Camera Consilierilor a Dietei japo
neze nu au adus schimbări deose
bite în viața politică a Japoniei. 
Considerate ca un sondaj politic ge
neral in problema larg discutată a 
securității tării, 
totodată că între 
există puncte de 
privind politica 
fală de Tratatul
pono-american. Socialiștii, după cum 
se știe, cer abolirea tratatului și 
adoptarea unei politici a „neutrali
tății neînarmate". Partidul Komeito 
se pronunță pentru anularea totală 
a prevederilor tratatului dar nu în 
1970, ci în următorii cîtiva ani, timp

■> : ’ țWUW

că nu există nici o în- 
Humphrey se temea de 

în timp 
discursul,

ce trebuia 
urma să 

întrunind 
împotriva

să-și 
aibă 

peste 
răz-

ele au evidențiat 
partidele opoziției 
vedere deosebite 

actualului guvern 
de securitate ja-

SITUAȚIA DIN BRAZILIA
întreaga 

reprodus deda- 
muncii, Jarbas 
căruia, agrava- 
braziliene „va

RIO DE JANEIRO.
. presă braziliană a 
rațiile ministrului 
Passarinho, potrivit 
rea crizei politice
duce tara la o dictatură de dreapta”. 
Passarinho a dezmințit zvonurile 
privind crearea unei junte militare 
sub conducerea sa, afirmîndu-și lo
ialitatea față de președintele tării, 
Costa e Silva. El a subliniat însă 
că modul de a trata recentele de
monstrații studențești la care a 
recurs președintele tării, „nu a avut 
asentimentul forțelor armate". Pas
sarinho a adăugat că cercurile ex-

treiniste de dreapta „ar putea să 
stabilească o dictatură veritabilă" 
în tară.

Ministrul muncii s-a declarat gata 
să-și prezinte demisia apreciind că 
o remaniere a guvernului trebuie 
să constituie un prim pas „spre so
lutionarea crizei în curs".

După cum relatează agenția France 
Presse, declarațiile lui Passarinho au 
făcut senzație în cercurile politice 
braziliene. Se consideră că mareșa
lul Costa e Silva va fi obligat în 
scurt timp să ia măsuri menite să 
dea satisfacție „elementelor liniei mi
litare dure".

în care să fie desființate în primul 
rînd bazele militare americane de 
pe teritoriul japonez. Socialiștii de
mocrat adoptă aproximativ același 
punct de vedere, cu deosebirea că 
ei se pronunță pentru abolirea tra
tatului în a doua parte a deceniului 
viitor și cer ca trupele americane 
să staționeze pe teritoriul japonez 
numai „în caz de urgență". După 
cum s-a mai anunțat, Partidul Co
munist din Japonia se pronunță cu 
hotărîre pentru abolirea tratatului,, 
propunînd în același timp măsuri 
care să ducă la crearea unei Japonil 
neutre avînd dreptul de autoapă
rare, pentru care scop să fie menți
nute un număr limitat de forțe ar
mate.

Din analizarea rezultatelor alege
rilor reiese că totalul voturilor ob
ținute de partidele de opoziție se 
apropie sensibil de cele ale liberal- 
democratilor. In acest context, ob
servatorii politici de la Tokio con
sideră 
nu a i 
avută 
ră în 
rilate.

Cum 
nu au 
listele

Nașterea unor surori 
siameze în Togo

LOME. — O femeie din statul a- 
frican Togo, ă dat naștere unor su
rori siameze. Este cel dinții caz de 
acest gen semnalat pină acum in 
Togo. Medicii vor încerca în zilele 
următoare separarea celor două su
rori.

revista Jeune Alrique ilustrează cifric pre-Hartă publicată de
zenfa torfelor militare americane in diferitele fări ale continentului 
asiatic, respectiv, în Extremul Orient și în partea sud-estică. Astfel 
in Coreea de sud se găsesc 55 de mii de militari și 11 baze mili
tare, in Tailanda, 43 000 oameni și 10 baze, in Japonia și Okinawa 
aproape 100 000 militari și 20 de baze. Prezenta acestor torfe militare, 
la mii de kilometri de S.U.A. vădesc cu claritate cum S.U.A. în
cearcă prin forfa armelor, prin intermediul liotei din Pacific de 
250 000 oameni, să-și impună supremația.

eleraent 
strategică 
efect al 
britanice

vesl-euro- 
nucleară a 
„concenlrli- 

în zona

că Partidul liberal-democrat 
obținut totuși în confruntarea 
cu opinia publică mină libe- 
problema tratatului de socu-

alegeri, în afara mo- 
mai sus, nu sînt con- 
consecință, se apre- 
fi nevoie ca în 1970,

însă la alegerile de duminică 
votat nici toți cei înscriși pe 
electorale, se pare că rezul

tatul acestor
tivelor arătate 
eludente. In 
ciază aici, va 
cînd va trebui să fie menținut sau
abolit tratatul japono-american, să 
fie organizate alegeri generale pen
tru Camera Reprezentanților (Came
ra Inferioară).

ș

@ DJAKARTA — După cum 
anunță ziarul armatei indone
ziene '„Angkalan Bersendjata", 
în cursul unor ciocniri care 
au avut loc luna trecută in 
regiunea Bli(a,r din estul Insu
lei Java ar1 Ii fost ucis uriul 
din liderii Partidului Comunist 
din Indonezia aflat în ilegali
tate, Cloaii IHutapea.

® SANTIAGO DE CHILE.,— 
Manifestările organizate în o- 
rașul Chilean Constitucion pen
tru aniversarea zilei de naște
re a unei femei, care se spune 
că împlinea vîrsta de !40 de 
ani, s-au transforma! în doliu 
după ce ea a decedat chiar în 
timpul petrecerii. Femeia, lo

T8RI in Statelea comandat 
calculatoare electronice 
a-I ajuta la ținerea în 
a... operațiunilor sale ii-
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cuiloare a unui sat indian, a 
lăsat 85 de descendenți, prin
tre care fiica ei cea mai mică 
este în vîrstă de 93 de ani.

@ RIO DE JANEIRO. — Cei 
18 948 000 saci de cafea — un 
sac are o greutate de 60 kg 
— exportați de Brazilia în pe
rioada iulie 1967 — iulie 1968 
reprezintă un record neegalat 
încă în acest secol. Valoarea 
cafelei exportate se ridică la 
32 milioane de dolari, anunță 
un purtător de cuvînt al Insti
tutului brazilian al cafelei.

@ DAR ES SALAAM — O 
autostradă iu lungime de 154 
km, care va lega direct capi
tala Tanzaniei, Dar Es Salaam, 
de Nairobi, capitala Ketsyei, a 
fost inaugurată oficia! miercuri. 
Prin darea in folosință a aces
tei importante artere rutiere, 
comunica/iile dintre cele două 
țări se îmbunătățesc considera
bil, facilitînd dezvoltarea 
merțului și 
conomice.

® NEW 
Said Bin

co- 
a schimburilor e-

YORK. — Șeicul 
Sultan din Abu

Dhabi 
Unite 
pentru 
ordine
nanciare.

® PNOM PENH. — Guver
nul regal al Cambodgiei a 
adresat Tailandei o notă de 
protest împotriva unui nou act 
de agresiune comis de o uit- 
tale lailandeză asupra unui 
post de frontieră. In document 
se arată că aproximativ 100 
de soldați tailandezi au atacat 
cu arme automate și aruncă- 
tore de mine postul de fron
tieră Venqkuen din provincia 
Battambang.

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani 40369


