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CENTENARUL Drum spre inima adîncului
țs a mina Uricani, faptele vor-
§ besc despre strădania colec- 

tivului de aici pentru ca în 
lupta cu adinc.ul, biruitor să iasă o- 
mul. Și ca o răsplată a eforturilor 
de fiecare zi, Incepînd din 16 iulie, 
randamentul realizat pe mină a de
pășit granița celor 2 tone/post, E.M. 
Uricani Hind astlel prima mină din 
bazin care a stabilit acest însemnat 
record.

investi- 
lucrea-

unor 
celui

CĂRBUNELUI

I Cum

I
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•'spre viitor se vorbește cu 
dirzenie și mîndrie. Obiecti
ve sînt multe, iar creșterea 

capacității de producție la 800 000 
tone/an nu permite intirzieri. Intre 
acestea se află noile artere subtera
ne prin care aurul negru se va scur
ge la ziuă.

W n biroul sectorului de 
a fii — liniște. Un om

Ză aplecat deasupra 
planuri. Intru și mă alălur
Care „discută" cu planurile. Tovară
șul Kelemen Zoltan, șeful sectorului 
investiții de la mina Uricani mă ob
servă și zîmbește. „Puțul nr. 3". 
rostește apoi, in vreme ce creionul 
se mișcă de-a lungul unor linii. Pri
vesc planul pe care este desfășurat 
conturul viitorului put de extracție 
cu schip.

Undeva, pe 
linie trasă cu 
pină unde s-a 
discuțiile care 
acesta va fi 
proiectat cu 
tie de 8090

cu un schip de 10 tone, care va a- 
lerga intre adine și suprafață cu o 
viteză de 16 m/sec. (de aproape trei 
ori mai repede decit coliviile actua
lului put aflat in exploatare) că 
fi săpat de la suprafață (cota 
metri) pînă la orizontul 280 m.

va
700

tată balast, apă și ciment, care apoi 
printr-o conductă .ajung acolo, jos, 
la cota 375 metri, unde se betonea- 
ză ultimul inel ,al .porțiunii săpate. 
Peste cîteva schimburi se va începe 
din nou înaintarea. E și vremea.- 
Greiterele care înlocuiesc zeci 
lopeji la încărcarea, rocii 
stau lingă 
title parcă

„Săparea 
ieșirea din
vestffif, este și 
nerii uricăneni. 
de săpat încă 
și de pe acum
pregătire a viitorilor șefi dc brigadă. 
Orășel Sima și lăcătuș 
după ce s-au specializat aici, 
za acum Ia săparea pufului 
raj vest. In curînd Ursache 
Tokoș Andrei și alfii își vor
iscusința la alte puțuri pe care le 
avem prevăzute in plan".

al poporului român și al
Partidului Comunist din 

călduros

toată ini- 
conduce- 

știintei și culturii,

ia cota 375 metri, o 
creionul marchează 

ajuns cu săparea. Din 
au urinat am aflat că

putui central al minei, 
o’ capacitate de exfrac- 
lone/zi, că vo fi dotat

rmăresc explicațiile șefului 
sector și-n închipuire mi 
derulează lilmul minei Uri

cani a zilei de miine, cînd primele 
■ tone de cărbune încărcate in schip 

vor vedea lumina zilei. Acest put 
va deservi partial și mina Bărbăteni. 
Si din nou închipuirea ni-1 Înfăți
șează ca pe un fluviu uriaș în care 
se revarsă albiile rîurilor negre ale 
minelor Uricani 
pun tovarășului 
la lata locului, 
gura minei. De
orizontul 509, coborîm prin puful nr. 
4. Aici, la viitorul orizont de bază 
al minei, după ce parcurgem cîtiva 
zeci de metri prin galeriile de ocol, 
ajungem la putui principal. Fac cu
noștință cu minerul Nistor Gheor- 
ghe, șeful brigăzii, care execută să
parea și betonarea puțului. Și-n vre
me ce discutăm despre muncă, des
pre ortaci, betoniera mestecă nesă-

de
se

de 
în chibiă 

un perele al rampei să- 
de somn.
acestui put, ne spune la 
mină șeful sectorului in- 

o școală pentru mi- 
In 1969 vom avea 

trei puțuri moderne, 
am luat măsuri de

Francisc, 
lucrea- 
de ae- 
Nlstor, 
dovedi

o c r o t i m
florile?

păreau ne
nou, invilin- 
devenit iarăși 
arterele ora- 
buna dispozi- 
contribuie de- 
clădirilor pri

V, A. . ' A'/ '■
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citadin

F. vară și după zilele ploioase ce 
sfirșUe, soarele ne z.imbește din 
du-ne la promenadă. Străzile au 
animale; veselia inundă din nou 
șului. Împreună cu cerul senin, la 
fie a pietonilor, la veselia străzii, 
corul optimist al urbei: fațadele
menite, covoarele multicolore de Hori de pe stra
da principală, podoaba bogată a arborilor și ar
buștilor ornamentali. Să recunoaștem: roadele 
strădaniilor „grădinarilor orașului" in înfrumu
sețarea orașului sînt evidente. Că așteptăm și 
mai mult... e altceva. Important e că avem do
vezi certe ale progresului făcut in direcția inno-

La atelierul de 
fost terminat un 
acestea va lua drumul magazinelor de desfacere 
din diferite localități din județul nostru. Printre 
produsele executate aici se află 15 garnituri mo
bilă tip „Paring", 38 bucăți mese-birou precum 
și 40 buc. dulapuri cu cite două uși.

tîmplărie al I.I.L. Petroșani a 
nou lot de mobilă care zilele

! 
I
I

Televizoare Orion
In unitățile specializate din cadrul O.C.L. Pro

duse industriale Petroșani au fost puse, ieri, în 
vînzare 30 televizoare Orion. Tot 
zinele de 
repartizate 
tru menaj.

specialitate din Valea 
numeroase articole de 
sosite din import.

ieri, ■ la mâga- 
Jiului au fost 
porțelan pen-

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a Insurecției Naționale Cuba
neze, în numele C.C.- al P.C.R., al Consiliului -de Stat, ,a'l , Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră.
Cuba, guvernului revoluționar și poporului frate cubanez un 
salul tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Poporul român urmărește cu vie simpatie și se bucură din 
ma de realizările obținute dc oamenii muncii cubanezi, sub 
rea Partidului Comunist în dezvoltarea economiei,

■ în edificarea socialismului în patria dv.
Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea profundă că relațiile 

de prietenie frățească și colaborare multilaterală statornicite între
■ Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba, vor cunoaște 

o dezvoltare continuă spre binele popoarelor noastre, în interesul uni
tății țărilor socialiste și al mișcării comuniste internaționale, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al 
Partidului Comunist 

președintele Consiliului 
Republicii Socialiste

C.C. al 
Român 
de Stat 
România

al

ION GHEORGHE MAURER ’

președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Socialiste România

bilării urbei noastre, că pe arterele orașului 
sar peste tot spatii ale frumosului. Amenajările 
din fa/a școlii nr. 4 sint grăitoare în acest sens.

Totuși, nu lipsesc nici motivele generatoare 
de insatisfacții. Să ne explicăm. In ultimele săp
tămâni grădinarii au reamenajat peluzele, zonele 
verzi de pe arterele principale. De-a lungul iti- 
nerariilor noastre citadine ne intimpină tot mai 
multe flori. Dar ce ne supără ? Intre florile fi
rave, pe covorul zonelor verzi apar mai peste 
tot „pete" ale urîtului, urmele cetățenilor fără 
simt cetățenesc : llîrtii de diferite culori și mă
rimi, de diferite proveniențe, aruncate la intim- 
plate... tocmai printre flori. Pe strada N. Bălces- 
cu au Început să apară pe peluze și coji de pe
peni. Nu putem decit regreta că avem concetă
țeni care, deși calcă cu noi zi de zi pe același 
caldarim n-au invăjat un lucru elemen
tar: să păstreze curățenia străzii, să ocrotească 
frumosul. Dar de aici se naște o întrebare : de 
ce sint lăsate aceste urme supărătoare să dăi
nuie zile și săptămini întregi? De ce nu le a- 
dună nimeni — adică oamenii salubrității — de 
r.c se mătură doar strada, trotuarele, iar petele 
urîtului sînt lăsate neatinse să degradeze frumo
sul ce ni-l oferă florile ?

I. D, î

I
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I
I
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Ieri, au sosit Ia Petroșani, cu un autotren, di
rect de la fabrica furnizoare din Iugoslavia, 
24 000 sticle de bere „Șampion". întreaga canti
tate de bere a fost repartizată pentru consum la 
restaurantele și grădinile de vară aparținătoare 
T.A.P.L. Petroșani.

De menționat căi acesta este cei de-al doilea 
transport de bere sosit în ultimele zile direct 
din Iugoslavia.

Căminul constructorilor,
renovat

La căminul constructorilor din Vulcan au fost 
terminate lucrările de renovare. După verifica
rea .și remedierea defecțiunilor la 
apă și lumină, au fost zugrăvite 
camerele, de. la parter și pînă la 
Acum, prin aportul pe care și l-au 
de zugravi conduse de Vass Iosif
rin, căminul constructorilor din Vulcan este mai 
frumos, mai primitor.

instalațiile de 
coridoarele și 
ultimul etaj, 
adus echipele 

.și Dragu Ma-

și Bărbăteni. li pro- 
Zoltan să-l vedem 
Si iată-ne ajunși la 
la suprafață pînă la

Este în pas cu cerințele

veni decît 
fala locului.

bucătă'riei, a personalului, a toale
tei lasă însă de dorit. ȘI aceasta cu 
toate reparațiile costisitoare tăcute 
de curînd.

In depozitul final de lemne de la Livezeni mecanizarea îsi spune cu 
prisosință cuvîntul.

Ajunși afară, consultăm din nou 
planuri și hărți. Deocamdată 
proiecte ale viitorului, 

colo de ele se întrezărește 
freamătul anului 1970, cînd de la o- 
rizontul 500, schipurile nu vor pri
didi să alerge către suprafață încăr
cate au aurul negru, cules din ini
ma pămîntului. din straiele 8, 9, 5, 
3. de către harnicii mineri uricăneni.

R. SELEJAN

Carate nai in mnnfii
Pniana tiscii

I
I
I
I
I
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I
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Ziua insurecției
naționale a Cubei

ACOLO UNDE
A FOST

/

de
a-

es-

PUSTIU
Podișul Pinares-de-Mayari din 

provincia Orienle a fost considerat 
întotdeauna un ținut cu un sol să
rac in substanțe nutritive. Țăranii 
aveau chiar o zicală : „La Pinares 
nu se seamănă nimic, Pinares nu 
dă nimic".

Bogăția podișului constă numai în 
fier și păduri. Orbile de pasiunea 
de cîștig, întreprinderile imperialis
te din Felton și Las-Bahamas jefu
iau fără milă aceste bogății. Au tă
iat pădurile, au exploatat prădalnic 
subsolul așa îneît, treptat podișul 
s-a transformat în pustiu.

Revoluția populară, alungind pen
tru totdeauna din Cuba pe exploa
tatorii străini, a deschis posibilități 
pentru dezvoltarea economici. A

fost elaborat un „plan de sădire 
12 milioane de pini". La chemarea 
guvernului, tineretul țării a partici
pat cu entuziasm la împăduriri, 
organizarea 
ceput apoi J 
a podișului 
clima este 
pentru cultu
rit ca Pinares-de-Mayari să se spe
cializeze în producția de roșii, pe
peni, ardei, varză, ceapă și altele. 
Planul a fost realizat.

Solul podișului a fost îmbogățit 
cu îngrășăminte chimice. Pe cîmpi: 
s-au creat rezerve de apă pentru 
irigații. Laboratorul pedologie și 
statia meteorologica create de Aca
demia de Științe ajută la refacerea

a

la 
legumiculturii. Au in- 
lucrările de valorificare 
Pinares-de-Mayari. Aici 
deosebit de favorabilă 

ira legumelor. S-a hotă-

structuril solului, Ia mărirea fertili- 
lății lui.

In afară de legume, pe podiș 
cresc și culturi pur cubane — cana- 
valia și alfalfa. Frunzele și tulpinile 
de canavalia sînt folosite ca îngră
șământ organic. Alfalfa conține mul
te proteine care se adaugă în hral- 
na celor 3 000 de vaci de rasă ale 
gospodăriei din acest raion.

La Pinares-de-Mayari se constru
iește clădirea Institutului pentru 
tehnologia solului, laboratoare, can
tine, cafenele, braserii, o sală 
spectacole, vile confortabile, se 
menajează terenuri de sport.

In prezent, Pinares-de-Mayari
te o regiune bine amenajată, plină 
de verdeață. Această victorie se da- 
torește în mare măsură muncii en
tuziaste a femeilor și tineretului. 
12 000 de membre ale Federației fe
meilor cubane au muncit pentru 
valorificarea podișului Pinares-de- 
Mayari. In ajutorul țăranilor' a ve
nit și tehnica nouă. Se pregătește 
r> școală tehnică pentru viitorii 
tractoriști și legumicultori.

Grupuri de tinere umplu coșurile 
cu roșii și ceapă. Altele împrăștie 
îngrășămîntele, stropesc legumele, 
conduc tractoare. Aici s-au creat 
toate condițiile pentru muncă și o- 
dihnă. Seara, fetele învață, organi
zează concerte de amatori.

Anul trecut, tinerii entuziaști 
cules peste 500 000 chintale de 
gume. Toate acestea de pe un 
mînt pe caro înainte țăranii nu spe
rau sa vadă crescînd nici măcar 
plante firave.

(din „Prensa Latina")

au 
le- 

pă-

igiena în unitățile 
T.A.P.L din Petroșani?

sînt 
per- 
acol 
care

Unitatea de patiserie-cofelărie Mi- 
frigiderele 

însă puțin 
halate, în 
poate, că 

creează o atmosferă

nerul: localul curat, 
funcționează, personalul 
amabil. L-am găsit fără 
tinulă de casă, crezînd 
în felul acesta.
mai familiară...

Restaurantul 
punător, curat,

Minerul : local im- 
dar la ora 9 peste

Lăsăm în urmă Hunedoara 
fierbinte, falnică și mîndră de 
menirea ei, puternică în com
petiția socialistă a producției 
de oțel. Șoseaua modernă ce 
urmează pas cu pas Cerna 
spre izvoare, ne duce către 
inima munților Poiana Ruscăi. 
Istoria a fixat acestor locuri 
caratele unui minerit glorios, 
moștenit de Ia strămoși și 
purtat spre anii înaltei civili
zații a secolului XX.

Uzina de preparare, coche
tă, prinsă ca într-un clește de 
rocile milenare, 
prin care aceas
tă zonă indus
trială se deschi-

a 
curgă 
arle- 
oțel 
Cu 
în

Astfel, un colectiv 
de maistrul Traian Fi- 
pus Ia punct o insta-

este poarta

pentru 
să 

metalul pe 
rele de 
ale patriei, 
puțini ani 
urmă, pe aceste 
locuri nu era nimic! Inteli
gența și măiestria românească 
au creat însă un elegant obi
ectiv industrial. Extras de Ia 
Teliuc și Gheiar cu un pro
cent de metal de numai 28 la 
sută, în urma unui proces de 
preparare, minereul ia drumul 
furnalelor cu peste 50 la sută 
fier. Specialiștii se mindresc 
cu faptul că această uzină este 
concepție românească, realiza
tă aproape în întregime cu 
utilaj românesc. In prezent 
este total automatizată secția 
de prăjire; peste un an vor 
fi automatizate și secțiile sfă- 
rimare și preparare.

„In munții Poiana Ruscăi se 
exploatează minereul de îier 
de pe vremea romanilor. As
tăzi — ne spunea inginerul 
Vasile Florea, directorul I.M. 
Hunedoara — întreprinderea 
noastră se întinde pe o rază 
de circa 100 de kilometri și 
are un efectiv de peste 5000 
de oameni. Anual extragem 
1 600 000 tone minereu de fier, 
o importantă cantitate de do- 
lomită, talc și steatit. In do
tarea 
intră 
siloz, 
alte

tatori. 
condus 
nișer a 
lație de captare a prafului la
executarea suitorilor în stare 
uscată. Un alt colectiv a rea
lizat desprăfuirea secției de 
prăjire".

— Poate că cititorii ziaru
lui „Steagul roșu", ar dori să 
cunoască ce preocupări are 
colectivul dv de muncă, în ce 
fel întîmpinati Ziua minerului?

„In semestrul I,J minerii din 
Teliuc au extras peste 
mai mult de

plan 
mine- 

fzer.

COORDONATE
JUDEȚENE

tehnică a întreprinderii 
mașini de încărcat 
foreze, excavatoare 
instalații moderne 
capacitate. Avem ]

cu
■ și 

de 
prin-mare

tre cadrele noastre și inven-

9 000 
reu 
In 
au 
că 
urmare, se 
cește cu 
forțele | 
înfăptuirea sar
cinilor încredin
țate. Cit pri

vește preocupările pe care Io 
avem în acest an și în viitor, 
ele sint legate de dezvolta
rea și modernizarea produc
ției. I a Gheiar se pregătește 
pentru întreaga capacitate 
mina viitorului, cum îi zicem 
noi — Gheiar est — de unde 
se va extrage în 1970 jumă
tate din producția întreprin
derii. In întreaga I întreprin
dere există preocupare pentru 
mărirea gradului d.e îolosire 
a utilajelor, pentru îmbunătă
țirea metodelor do exploata
re. Studiem acum tipizarea 
tuturor profilelor de galerii. 
In primul rînd ne preocupă 
reducerea dotației de la stat. 
In acest sens doresc să fac 
cunoscută hotărîrea colectivu
lui nostru de a renunța defi
nitiv la dotație încă în cursul 
anului viitor".

...Bătrîna Cernă ne însoțește 
pe drumul spre Hunedoara. Șl 
o dată cu ea, mai zgomotos, 
dar mai ferm, fluviul de me
tal al Hunedoarei socialiste. 
Boqați an fost munții aceștia 
din totdeauna.
insă bogățiile

noi ; le-au 
mintea și

lone 
de 

luna aceasta 
adăugat in

i' 000. Prin 
‘ mun- 

toale 
pentru

1

In 
lor

carate 
nii cu 
lor.

anii noștri 
au căpătat 

adus oame- 
cu brațele

A. NICULESCU

A

In pagina a 2-a

CULTURA ARTA
(Continuare in pag. a 3-a)

Dr. Leonida MORARU

• Pe pangBca asfaltului ce se întinde tot inaî mult pe defileul Jiului
Restaurantul 

giderelc merg.
Carul cu bere:
Igiena localului,

costă milioane de 
confort și deser- 
grija fată de a- 

mult de dorit 
Petroșani.
trecute cîteva 

Iată consta

Răspunsul nu poate 
după ce vezi situația Ia

Sînt multe aspecte prin care tre
buie judecată acti-.Agtea unităților 
de alimentație publică dintr-o loca
litate. Sub aspectul igienei, însă, fie 
cofetărie sau bufet, restaurant sau 
simplu chioșc, toate trebuie să stră
lucească de curățenie.

Incepînd cu ușa de la intrare, 
pînă la fata de masă, pînă la modul 
cum îti este oferit șervețelul, totul 
trebuie să emane grijă și bunăvoin
ță, acuratețe și civilizație. Nu 
necesare covoare plușate sau 
dele grele. Este necesar numai 
ceva care lipsește, acel ceva
să înnoiască atmosfera și atitudinea. 
Un buchețel de flori pe masă poa
te schimba • cu totul aspectul unui 
restaurant modest.

Statul nostru depune eforturi fi- 
nanciar-economice însemnate, face 
investiții costisitoare pentru înzes
trarea unităților T.A.P.L. Numai cos
tul utilajului tehnic — frigidere, 
plite de aragaz, cuptoare cu injec
tor de păcură, mașini și pompe pen
tru bere etc. — 
lei. Totul pentru
vire civilizată. Dar 
ceste mijloace lasă 
în unitățile T.A.P.L.

Am vizitat zilele
unități din Petroșani, 
țările :

Restaurantul Carpati : frigiderul 
barului, merge ; și nu merge. Bucă
tăria e curată, personalul amabil ‘și 
curat îmbrăcat. Alimentele se păs
trează cu grijă. Dar la subsol, la 
carmangerie. frigiderul mare nu 
funcționează și cantități. însemnate 
de carne de vită și de porc sînt în 
pericol de a fi degradate. Tovarășul 
Băieșu, responsabilul 
foarte îngrijorat de această 
ne spunea că reparațiile 
lor nu le-au îmbunătățit 
funcționarea, iar pe de 
durata mare de; reparație 
electrice de pe strada 
stînjeneșlc funcționarea 
și așa rHsiul de defectuoasă.

carmangeriei, 
situație, 

frigidere- 
acestora 

altă parte, 
a rețelelor 
Republicii 

frigiderelor
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STEAGUL ROȘU

ADTAAK IA Praștia de aur"
în 
din 
aur",

culorl a stu- 
Iugoslavla, 

stil western, 
de caractere

TIMPULU
acestui eveniment deosebit în acti
vitatea minieră din Valea Jiului.

Din spatele unei uși răzbate o 
voce hotărîtă cu un timbru grav sl 
maiestuos. Un veteran al adîncurilor 
îi invită pe cei prezenți în sală la 
o călătorie în timp, ce la început 
pare un basm : „De Ia pietrele 
ard, la combina pășitoare".

După o zi de muncă, grația 
Iot dansatorilor se acordează
fect cu unduirile orchestrei care a- 
companiază. Cite un mic retuș, cite 
o Intervenție și exercițiul sau dan
sul este reluat pentru cine știe a 
cita oară.

Pe nn geam deschis o voce cris- 
’alină trimite un cîntec în seara ce 
încet coboară peste orașul de mi
neri. Și cîntul zboară lin spre depăr
tări : „Slăvită fii muncă dîrză de 
miner".

care

pași-
per-

In trecerea Ireversibilă a timpului, 
numărînd bornele pe parcursul Iul, 
gîndurile se opresc din cînd în 
cînd. Cîte o privire retrospectivă 
prilejuiește zărirea upot puncte de 

. referință, fată d« care 
cere devine materială, 
pabilă. Urmărind firul 
ceri, unii îi descoperă 
în toiul efervescentei muncii crea
toare. alții se străduiesc să-î deslu
șească pulsul în adîncul minei, alții...

Trecînd pragul clubului din Lu
pani în aceste zile, în ajun de Cen
tenar. atmosfera de aici te Invită 
să-ti încetinești pașii șl să-l urmă
rești cu atenție pe acei care, d!n 
talent si dragoste pentru frumos, 
țes cîntare timpului scurs deasupra 
meleagului jian.

Mîini abile conduc dalta pe lu
ciul linoleumului, penelul se afundă 
în marea policromă de pe paletă și 
cu fiecare trăsătură se conturează 
un put, un șir de vagonete sau por
tretul unui miner. Cele patruzeci de 
lucrări închinate Centenarului 
supuse ultimelor finisări. Acest bu
chet din grădina 
depus în curînd la piedestalul tim
pului.

Poeții luminii, artiștii fotografi a- 
matorl, au ales 36 din cele mai fru
moase ode închinate minerului, mi
neritului, minei. Aceste file de isto
rie, ce oglindesc aproape un pătrar 
de veac, au fost trimise Ia Petro
șani unde alături de alte lucrări de 
acest gen vor tălmăci mesajul aces
tor neobositi și talentați creatori.

Intr-o sală, un tăcănlt sacadat per-

această tre- 
devi-ne pal- 
acestef tre- 

dimenslunlle 
muncii

sini

frumosului va fi

CARTEA
închis

sistent. In cadrul acțiunilor organi
zate de club pentru întîmpinarea 
Centenarului, sînt prezentate pro
ducții recente ale cineclubulul din 
localitate. La numai cîțiva metri 
distantă o altă încăpere, unde lu
mina nu s-a mai stins în ultimele 
zile. Echipele de filmare s-au întors 
,,de pe teren" și activitatea cinefilă 
de abia acum începe. Se montează 
prima coproducție realizată cu ci- 
neamatorii din Petroșani, închinată Tiberiu KARPATIAN

Concur s
c ine știe

w r a s p u n d e“
In cinstea Centenarului ex

ploatării industriale a cărbu
nelui, mîine după-amiază, la 
ora 18, va avea Ioc un con
curs „Cine știe răspunde" Ia 
clubul din Petrila. Tinerii con-

curenți din Petrila și Lonea 
vor face dovada cunoștințelor 
pe care le au referitoare la 
istoria Văii Jiului și perspecti
vele de dezvoltare ale indus
triei carbonifere In bazin.

Atelierul de artă plastică al clubului din Tupeni. Se conturează noi opere de artă 
inspirate din viața minerilor.
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A circuitul
o -»

cititor

Minerii
Spre seară, 
se-ntorc din adîncuri 
profiluri scăldate în pulberi, 
cu lămpașe 
prinse de umeri.
Ginditori și tăcufi, 
ei vin aruncind, 
cu fiecare clătire a mtinii, 
o umbră, 
cu fiecare clipire de pleoape, 
un gind, 
pînă ce seara 
se-ncarcă cu o nouă prezentă, 
care, 
pe lingă umerii largi, 
desfăcuti din crispare, 
arde ca o constelație vie.
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Prag
la

de noapte
Masa tăcerii

V

Producție 
dlourllor 
„Praștia de
este o comedie 
șt situații. Acțiunea se petre
ce la sfîrșitul secolului trecut, 
în perioada în care goana

>3^ O

după aur adusese în America 
oameni din toată lumea. Prin- 
trel ei se află și un sîrb Si- 
bin, sosit împreună cu un 
grup de compa-trioți în orașul 
Happytown (orașul fericit). In 
ciuda numelui său, 
era de loc fericit: 
erau terorizați

orașul nu 
locuitorii 

de bogătașul

Jf

Sam, care-i alunga de pe pro
prietățile lor pentru a Ie aca
para el.

Singurul care se opunea luî 
Sam era Bill. El nici nu bă
nuia că pe proprietatea sa se 
ascunde un' filon de aur. So-

$
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în sat în toiul luptei dintre 
doi, Slbin ia apărarea ce- 
atacat. Despre aventurile 
și desfășurarea luptei e-

sit 
cei 
lui 
lor
cranul vă va aduce noi amă
nunte.

Filmul rulează la cinemato
graful „7 Noiembrie" din Pe
troșani, între 28 iulie — 1 au
gust.

P e s c a r u
dm L »

In cadrul așezămintelor 
culturale din Valea Jiului, 
a căror activitate e subordo
nată Comitetului municipal 
pentru cultură și artă, func
ționează șapte biblioteci să
tești. 3 comunale și una mu
nicipală — la Petroșani — 
totalizînd la un loc un fond 
de cărți cifrat la aproape 
50 000. De la începutul anu
lui si pînă în prezent, la a- 
ceste
scriși 3200 cititori 
lecturat peste 28 000 
me. Pentru 
cărții în rîndul
muncii, la cele 11 
au fost organizate 
acțiuni, la care ai;

biblioteci au fost în- 
care au 

volu- 
popularizarea

oamenilor 
biblioteci 

145 de 
participat

numeroși Iubitori a! cărții.
Dintre toate bibliotecile, 

cele mat bune rezultate 
le-au înregistrat cele din Is
croni și Cimpa, care au fost 
frecventate de 330, respectiv 
325 de cititori pînă în pre
zent, împrumutînd în 
aproape 6500 de cărți și bro
șuri. O activitate bună 
desfășurat și bibliotecile din 
Dîlja Mare, Jtet și Maleia.

La biblioteca municipiului 
Petroșani au fost înscriși, în 

cu 
îrn- 

este 
citl- 
sînt 
Un

acest an, 1950 cititori 
peste 17 000 de volume 
prumutate. îmbucurător 
faptul că dintre acești 
tori, peste 50 la sută 
muncitori și tehnicieni.
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Mai stăruiește încă vie în amin
tirea tuturor minunata nedeie de la 
Iscroni. Formațiile artistice de ama
tori — instrumentiști, soliști vocali, 
dansatori, din Valea Jiului, Țara 
Hațegului ca și „Nunta de pe Jii" 
a celor din Cimpa — au înclntat 
miile de participant. Toate acestea 
s-au desfășurat pe pajiștea de lîngă 
acel monument al naturii — 
rele de tulipan.

Satul Iscroni a fost, deci, 
ospitalieră a acestui „festival" 
Iar, care desigur va deveni o 
tă tradiție. Dar, spre 
noastră, satul Iscroni nu a fost re
prezentat de nici o formație pe sce
na Improvizată ad-hoc. Oare nu sînt 
clemente corespunzătoare sau condi
ții pentru 
tică ? Nu 1 
posibilități 
alcătui un 
de dansuri însă se cere muncă 
interes peniru aceasta. Este adevă
rat că în Iscroni nu există un lo-

arbo-

gazda 
popu- 
plăcu- 

stupefactia

total

au

sprijin-substanțial a acordai 
biblioteca municlutnlui 
troșani unui număr i 
cadre didactice și 
nari care urmează 
fără frecvență ale 
cultăți și institute 
tămînt superior, 
ie-a pus la îndemînă 
și cursurile solicitate, 
ce biblioteca le-a 
tat în cadrul schimburilor in- 
terbibliotecare cu centrele 
universitare București. Cluj. 
Iași.

In ultima perioadă de 
timp, bibliotecile din cadrul 
așezămintelor culturale a că
ror activitate e subordonată 
Comitetului municipal pen-

Pe- 
de 20 

functio- 
cursurile 
unoT fa
de învă- 
Acestora 

cărțile 
după 

împrtimu-

tru cultură șl artă au orga
nizat, în cinstea apropiatei săr- 
bătoriri a Centenarului mi
neritului din Valea Jiului, o 
serie de acțiuni interesante, 
atractive, prin care au popu
larizat aspecte din viata si 
lupta minerilor Văii Jiului. 
Amintim recenzia romanului 
„Nedeia din Poiana Miresei" 
de N Deleanti, organizată 
ia Cimpa, recenzia cărții 
„Drumul spre ziuă" de Iri- 
mie Străuț — la biblioteca 
din Banița, prezentarea căr
ții „Arta populară în Valea 
Jiului" — la biblioteca d'n 
Iscroni, „Oameni și cărbuni 
în Valea Jiului" de Gen 
Bogza — la biblioteca muni
cipală din Petroșani.

Al le
dicate,
piatului eveniment, 
organiza în zilele care ur
mează la toate bibliotecile 
din Valea Jiului.

acțiuni cu cartea, de- 
de asemenea, apro- 

se vor

R. B.

\1

Easasss

apa 99Nedeia

potrivit (și ar fi

ma: numeroasă

direc- 
ajuta- 
că în 

ar-

cal 
pentru cămin și că 
manifestă interesul 
cultură.

Singura frecvență
(și aceasta supărător de zgomotoa
să) e la filme, dar atunci cînd se 
anunță cîte o conferință din partea 
Casei de cultură din Petroșani, 
popularizarea prin afișe este tîrzic 
și insuficientă. S-a recurs la proce
deul de a le încadra în pauza fil
melor, fapt care denotă o totală su
perficialitate. De ce această apatie 
și stagnare în procesul de cultura
lizare a locuitorilor din Iscroni ?

ce nu e 
asigurat
o brigadă 

echipă de tea

învățătoarea Băncilă Dora, 
toarea căminului (de 
tă în muncă?) ne-a 
curînd va lua ființă 
listică de agitație, o
tru și una de dansuri, un cor, însă... 
lipsește dirijorul (1). Oare școala de 
8 ani nu are un profesor de muzică 
care să-și dea concursul într-o pro
blemă de Interes obștesc ?

Sperăm că lucrurile se vor îndrep
ta iar anul viitor la „Nedeia tuli
panului", satul Iscroni va avea o 
prezență artistică activă.

a avea o brigadă artis- 
Elemente tinere sînt. Deci 
ar fi, dar... S-ar putea 
cor, o echipă de teatru, 

și

Dragoș DACIANU

de mult 
impro- 
la Îs- 

Nedeia 
Dar 

iscro-

Dansatorii din 
fotografie au evo
luat nu 
pe estrada
vizată de 
croni, la 
tulipanului. 
nu, ei nu-s
neni. De o forma
ție de dansuri, Is- 
craniul duce de 
mul! lipsă Sini 
membrii echipei 
de dansuri a Ca
sei de cultură din 
'etroșani.

p5’’'

Copacii, 
cu capetele pletoase 
plecate, 
cu ochii 
binecuvfntind tina, 
se-nchină, 
se roagă, 
la altarul ascuns 
sub rădăcini seculare. 
Cîmpul. 
plin de evlavie, .
se sprijină-n cerul 
care-1 fnlăn/uie.
Păsările 
și-au smuls pentru o clipă limba, 
lucind pietrei muțenia. 
La Maso tăcerii, 
luceafărul fngină 
neauzit 
vecernia.

0
desfășoară la începutul 
secol 1a Louisana. In 
an, în tradiționala zi 

pescărești,

!

® producție a studiourilor 
„Metro Goldwin Mayer"
(SUA) cu Katryn Grayson,
Mario Lanza, David Niven — 
„Pescarul din Louisana" este 
un film muzical a cărat acțiu
ne se 
acestui 
flecare
a ambarcațiunilor 
locuitorii satelor de pe țărmul 
oceanului organizează o ade- 

. vărată sărbătoare a cîntecului 
și dansului. La o astfel de 
sărbătoare, participă, întîmplă- 
tor și directorul operei din 
New Orleans, însoțit de Ml-

Radu SELEJAN Note de lector

Prietenilor mei C U <. E

soprană.
cu

AIcl 
pescarul 

frumoasăcu o
Pepe este invi-

cheline, prim 
fac cunoștință 
Pepe. înzestrat 
voce de tenor,
tat să plece la New Orleans, 
tinde începe un studiu intens. 
Vocea sa caldă, frumoasă și 
tenacitatea cu care se pregă
tește îi vor asigura o carieră 
strălucită. Despre succesul st 
fericirea lui Pepe '■ alături de 
femeia Iubită veți afla amă
nunte viz.ionînd filmul care 
rulează la cinematograful „Re
publica" din Petroșani, în pe
rioada 28 Iulie — 1 august.

A K I
de N. IORGAIn casa care urcă, 

prietenii mei scriu scurte poeme 
pe tocurile ușilor, 
pe tencuiala proaspătă, 
pe pervazurile care așteaptă apele 
geamurilor albastre...
Cînd stelele-s tot mai uimite 
si mai aproape.
și-n curgerea cărora 
se scaldă fata nouă 
a orașului 
și munții-s surprinși 
de forța prietenilor mei.

recent 
operă 

de citi-

Cugetări, apărut 
Tineretului, este 
accesibilă masei 
este oglindită gîndirea și
profundă a unuia dintre

P Volumul
A tn Editura
X valoroasă,
v torl. In el
U cugetarea
A cei mal de seamă cărturari ai nea- 
A mului românesc, a omului și savan- 
\ tului Nicolae Iorga, a ideologului și 
\ istoricului Nicolae Iorga. Spiritul său 
Y ascuțit de
A o serie de
A’ cu privire 
X politică.

v X Așa după cum mărturisește prefa-
tatoru' cărții, Barbu Theodorescu,

loan CHIRAȘ

o

observație dă răspuns la 
probleme legate de viață, 
la morală, artă, știință,

rin intermediul unui a- 
Mffl preciat numismat local
“ am avut posibilitatea să
cunoaștem preocupările artis
tice ale Teofilei Teodorovici. 
o pasionată creatoare de fru
museți inedite. Cu prilejul u- 
neî vizite, gazda ne-a arătat 
cîteva din obiectele pe care 
le-a lucrat în ultimii 
văzut astfel diverse 
înfățișind motive
sculpturi în lemn cu incrustații 
de

goblenuri și incrustați!. Toate 
aceste obiecte trădează o în
delungată activitate secondată 
de un veritabil talent.

— De cînd a început 
pasioneze o asemenea 
tate ? am întrebat-o pe

— Lucrez din 1925. Am de
prins primele taine de Ia un 
profesor cu care 
un timp. După 
străduit să învăț 
mărind minunata
populară și căutind să-mi

să vă 
activi- 
gazdă.

ani. Am 
broderii 

naționale,

realizate din mărgele. Inten
ționez să încerc o tehnică nouă 
pentru mine — sculptură com
binată cu pirogravură.

— Ce proiecte aveți 
viitor ?

— Doresc să realizez 
ctirînd o expoziție cu
obiecte și cu multe altele 
care le-am lucrat cu ani 
urmă. Am primit propuneri în 
această direcție 
sei de cultură

Am mulțumit

pentru

mărgele și sidef, împleti-

am învățat 
aceea m-am 
singură, 
noastră

cit de 
aceste 

pe 
in

ur-
artă
îm-

din partea Ca- 
din Petroșani, 
gazdei pentru

Pasiune și migală
din rafie, fețe de pernăluri

brodate și croșetate, șervețele 
cu modele lucrate pe pînză, 
ouă acoperite cu mărgele, așe
zate în așa fel încît să înfă
țișeze diverse motive popu
lare, goblenuri etc.

Sculpturile sint lucrate în 
lemn de măr, nuc, cireș, plop 
sau tei. Ne-a atras atenția în 
mod deosebit lingura de lemn 
de cireș cu coadă sculptată 
chip de balaur, broderiile 
mărgele de diferite culori 
mărimi, casetele în formă
carte, împodobite cu incrusta- 
(ii de mărgele și sidef.

Am remarcat, de asemenea, 
căușul, mojarul pentru mujdei 
garniturile de ouă de mărimi 
diferite, tăvile de lemn cu

ase-

două 
1930 
dală

în
prima 
și apoi un

vor-

în 
în 
Și 

de

bogățesc tehnica prin diverse 
procedee noi.

— Ați expus vreodată 
menea obiecte ?

— Da, am participai la 
expoziții colective; 
și-n 1931, obținînd 
diploma de onoare 
premiu în bani.

— La ce lucrați în prezent ?
— Am pe masa de lucru 

mai multe obiecte printre care 
se numără o tavă de lemn 
incrustată pe care voi monta 
un goblen înfățișind o gospo
dărie momîrlănească, un ba- 

lemn, înfățișind un 
femeie, o garnitură 
diferite mărimi, tot 
mai multe broderii

amabilitatea cu care ne-a 
bit despre pasiunea sa, pentru 
momentele de delectare pe 
care ni le-a prilejuit contactul 
cu atîtea mărturii ale pasiu
nii, migalei și talentului șl 
i-am promis să revedem a- 
ceste lucruri în atmosfera fes
tivă a expoziției.

Pasiunea pentru 
doamnei Teofila 
ne-a amintit de
cîndva de Romain 
„Să creezi valori materiale și 
spirituale înseamnă să învingi 
moartea".

cugetările lui Nicolae torc 
rut prima dată în 1905 
Gînduri și sfaturi ale un 
oricare altul, apoi într-o r 
ttmă ediție augumentată 
intitulată simplu si mod 
țări.

Deși scrise cu uiulți an 
cugetările lui Nicolae lorț 
trează nealterală prospeții 
goarea. Semnificativă în 
este chiar prima 
se deschide volumul : „Veselia omu
lui e ca 
înalță dii 
altă cug 
„Fă-ți dai 
fi cineva 
suți".

Vorbind despre relațiile 
mefnbrli societății, scriitorul 
„Dăruiește semenilor tăi măcar zîm- 
betul de toate zilele I Și inima ta se 
va încălzi de dînsul de la o vreme". 
Referindu-se la firile închise, la ini
mile reci, gînditorul Nicolae Iorga 
conchide: „Sînt inimi la care-și 
află drumul numai cuțitul". In cu
getarea lui Nicolae Iorga, egoistul 
este înfățișat ca un om mărginit, fă
ră nici o afecțiune sufletească.

Concepția scriitorului despre via
ță și lume se bazează pe dreptate 
și adevăr științific, afirmînd că: „In 
cetatea dreptății tale poți fi ucis; 
învins însă nu".

Format la școala poporului pe ca
re l-a cunoscut atît de 
Iorga s-a dovedit a fi 
moralist. Etica gîndirii 
meiază pe principiile 
și morale sănătoase, bazată pe 
că, cinste, dreptate și adevăr, 
va cugetări 
sens : „Cînd 
văd sapa în 
găsește bine

om ca 
i și ui* 
i 1911,

Cuge-

ill mă.I tn
ga își păs- 
mea si vi- 
acest sens 

cugetare, cu care

or: ea nu se 
itede". Sau o 

de adevăr: 
Totdeauna va 
vadă : tu în-

dintre
spune :

sînt sugestive în 
chemi la muncă, 
mină”;

sorelief în
■ portret de 

de căni de 
in lemn, și

frumos a 
Teodorovici 
cele spuse 

Rolland :

C. PASGL)

M. MUNTEANU

„Biruința nu e ca 
caută pe nimeni aJ

cugetările sale, au
la om, la formarea

bine, Nicolae 
un desăvîrșit 
sale se înte- 
unei educații 

mun- 
Cîte- 
acest 
să-ți

„Norocul nu se 
decît în casa unde se 

muncește"; „Munca plătește, norocul 
face pomană"; 
norocul; ea nu 
casă".

In multe din 
torul se referă
caracterului și plămădirea conștiinței 
acestuia. El spune: „E o mare pri
mejdie să fii mulțumit de tine în
suți"; „Sînt succese ce te înjosesc 
și înfrîngeri ce te înalță"; „Unii nu 
pot mesteca și vor să muște".

Volumul Cugetări al Iui Nicolae 
Iorga oferă cititorilor o lectură plă
cută, instructivă și educativă totodată.

Rusalin BALȘAN
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Este în pas cu cerințele 

igiena în unitățile 
T.Â.P.L. din Petroșani?

Valea Jiului pentru a Ie arăta oa
menilor norocul care-i ocolește ori 
îi pîndește Ia tot pasul sau pentru 
a le prezice viitorul. Bineînțeles, 
după ce în prealabil se interesa de 
la vecini cum trăiesc, cîți copii au.

(Urmare din pag. 1)

frumoasele covoare plușate se dă
dea cu mătura. In aer pluteau nori 
de praf. Unui asemenea local i-ar 
prinde bine un aspirator. Bucătăria 
curată, frigiderul vitrină funcționea
ză normal, personalul îmbrăcat în 
halate curate, alimentele se păstrea
ză cu grijă. Doar frigiderul de la 
bar nu funcționează; deci de bău
turi răcoroase nici vorbă.

KCflB

se anunțuri, confecționate din mase 
plastice, și care au costat scump, 
care invită în mai multe limbi vi
zitatorii și turiștii să guste berea 
rece sau preparatele proaspete pen
tru ca intrînd în unități să constați 
că berea e caldă iar prospețimea 
preparatelor de bucătărie este în
doielnică.

Sezonul de vară e în toi. Din pă
cate însă... și nepăsarea în unele 
unități ale T.A.P.L. din Petroșani e 
în... floare.

După concepția Măriei Oprișa din 
Lupeni, preluarea cu mandat a unei 
unități înseamnă a-ți asigura un cîș- 
tig frumos prin ciupeli și speculă. 
Cum a devenit mandatară a bufetu
lui nr. 55 din Bărbăteni a început 
să demonstreze „ce știe". Băutura 
n-o mai măsura cu țoiul, ci îi ve
nea mai la îndemînă s-o vîndă „la 
ochi". Paharele cu băutură, ce-i tre
ceau prin mină, aveau fiecare o 
lipsă la gramaj de 10—20 ml. Dacă 
înmulțiți această cantitate cu numă
rul de consumatori dintr-o zi, apoi

cu numărul de zile dintr-o lună, 
veți vedea că nu-i de loc neglija
bilă cantitatea de băutură care se 
transforma în bani... luați cu japca 
de la clienți în decurs de numai 30 
de zile. Aceste socoteli și Ie-a fă
cut, desigur, Oprișa Maria dinain
te. Un „amănunt" însă i-a scăpat: 
afacerile necinstite au un epilog, a- 
desea nu prea plăcut. In cazul man
datarei Oprișa „epilogul" va fi sta
bilit în instanță.

V-a ghicit 
norocul?

Ghiocel Natalia din Ciopeia (Ha
țeg), mare „ghicitoare", a venit în

Ia ce evenimente se așteaptă cei la 
care urma să le dea în cărți. Cîți- 
va naivi au crezut în basmele Na- 
taliei. Drept recunoștință pentru „ve
ridicitatea" cu care le prescrisese 
viitorul i-au acordat „ghicitoarei" 
bani, haine și mîncare. Ce mai. 
Ghiocel era în... floare ! Intr-o zi 
însă, în timp ce-și oferea serviciile 
la două familii din Uricani și Petri- 
la, în schimbul a 200 lei, au dat 
peste ea organele de miliție.

Acum Ghiocel Natalia așteaptă să 
i se ghicească și ei (cît mai exact) 
„norocul" care s-o îndrepte spre 
sala pașilor pierduți...

P. BREBEN
Bufetul din hale: aspect care ne

cesită o serioasă îmbunătățire. Cu
rățenia lasă mult de dorit. In locul 
acestei unități s-ar putea plasa ma
gazinul Gostat din centru, care se 
sufocă din lipsă de spațiu deși a- 
duce cetățenilor Petroșaniului lu
cruri bune și ieftine.

::::5J!î

Bufetul Jiul : murdar pe toată li
nia. Alimentele sînt ținute în fri
gidere care nu funcționează. Intre- 
bînd pe barmană de cînd nu mai 
lucrează frigiderele, mi-a răspuns 
cu seninătate că nici nu mai ține 
minte de cînd (!).

'n asemenea situații se întreabă 
o ml: ce rost mai au acele frumoa-

FOTOCBITICA
„Bogat" sortiment de... ambalaje

Vizitați cu încredere maga
zinul cu autoservire nr. 12 
din cartierul Aeroport — Pe
troșani 1 In afara produselor 
alimentare pe care le oferă 
din abundentă, magazinul mai 
oferă privirilor și un bogat 
sortiment de ambalaje din 
producție indigenă și import. 
Zilnic magazinul este aprovi
zionat cu lăzi de diferite mă

rimi și calități. Mașinile de 
transport, ■ după ce descarcă 
mărfurile la magazin, se îna
poiază in depozit, fără lăzi, 
(deși depozitul IRVA se află 
in aceeași curte cu depozitul 
O.C.L. Alimentara). Dacă tre
burile vor merge tot așa, în 
curînd magazinul va dispune 
în preajma sa, de un al doi
lea depozit de ambalaje.

TELEVIZIUNE
VINERI 26 IULIE

10,00 TV pentru specialiști. Ciclul „Medicină" (re
luare).

10.30 închiderea emisiunii de dimineață

17.30 TV pentru elevi. Consultata la limba română — 
gramatică clasa a Vlll-a.

18,00 Drumuri și popasuri — emisiune turistică.
18.20 Buletinul circulației rutiere.

18.30 Curs de limba spaniolă — reluarea lecției a 2-a.
19,00 Albatros — revistă literară pentru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.

19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Actualitatea în agricultură.
20.20 Studioul muzical.
20,40 Cărți și autori. Poezii de Grigore Hagiu.
21,00 Reflector.
21.15 Mimul artistic „Pe gheata subțire" (seria a ll-a) 

producfie a studiourilor sovietice.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 Închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I:

ra

5,00 Buletin de știri; 5,05 —G,00 Pro
'S., gram muzical de dimineață; 5,30 

Buletin de știr',; 6,00—8,25 Muzică 
și actualități; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 Buletin de știri; 9,05 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Unda 
veselă (reluare); 10,00 In excursie 
— program de cîntece; 10,30 Emisiu
ne muzicală de la Moscova; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Inșir-te măr
gărite (emisiune pentru copii); 11,25 
Pagini din opere; 12,00 Muzică u- 
șoară; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 13,20 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 14,15 Expediție 
pionierească. Concursul final. Ziua 
a Vl-a; 14,40 La microfon Ana Bă
lăci și Traian Straton; 15,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier; 15,15 
Muzică populară; 15,30 Automobil- 
club; 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,30 Corespon
dență specială. Vîrstele Mureșului. 
Însemnare de Ștefan Luca; 17,15 
Memoria pămîntului românesc (re
luare); 17,35 Argeșule, Argeșel — 
cîntece și jocuri din Muntenia; 18,00 
Buletin de știri; 18,02 Știință, teh
nică, fantezie; 18,20 Noutăți cu Udo

SÎMBĂTĂ 27 IULIE

Jiirgens; 19,00 Radiogazeta de sea
ră; 19,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,02 Cronică literară; 20,30 Muzică 
ușoară de Gherase Dendrino; 20,55 
Noapte bună, copii; 21,00 Romanțe; 
21,25 Pentru tineri, muzică ușoară 
de pretutindeni; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; • 20,20 
Formația Richard Oschanitzki; 22,30 
Moment poetic; 23,00 La balul de 
sîmbătă seara; 23,40 Muzică popu
lară; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
6,00 Estrada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere la orele 1,00 
2,00 și 4,00.

PROGRAMUL II:

7,00 Din cîntecele și jocurile sa
tului ; 7,30 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; 7,39 Muzică; 8,00 Jo
curi populare; 8,10 Tot înainte (e- 
mlsiune pentru pionieri); 8,30 Bule
tin de știri; 9,00 Fragmente din o- 
pera „Pescuitorii de perle" de Bizet; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Melodii

de Aurel Giroveanu; 10,55 Revista 
melodiilor; 11,30 Album folcloric; 
12,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 12,30 Selecțiuni din ope
reta „Marea ducesă de Gerolstein 
de Offenbach; 13,00 Avanpremiera 
estradei nocturne; 13,30 Melodii 
populare; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Concert de prînz; 
15,00 La cabană — muzică ușoară; 
15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 Mu
zică ușoară cu interpretul Pierre 
Odar; 16,15 Noi înregistrări de mu
zică populară cu Nelu Orian; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
17,15 Concertul soliștilor: Gigi Mar- 
ga, Cristophe și Iva Zanicchi; 18,30 
Itinerar turistic românesc; 18,50 Me
lodii de Marius Mihail; 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Cîntec și joc; 19,30 
Odă limbii române (reluare); 20,00 
Melodii, melodii; 20,30 Album de 
melodii populare; 21,00 Buletin de 
știri; 21,05 Manuscris radiofonic. 
Dem Psatta despre teatrul radiofo
nic; 22,33 Vă invităm la dans; 23,00 
Radiojurnal; 23,07 Melodii-magazin; 
24,00 Carnavalul ritmurilor; 0,55— 
1,00 Buletin do știri. Buletin meteo- 
rutier.

ETAPĂ PE ȚARĂ

A „CUPEI MINERUL"
începute în 15 iunie, cu etapa pe 

asociații, întrecerile sportive dotate 
cu „Cupa Minerul", organizate în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
apropiata sărbătorire a Centenaru
lui exploatării industriale a cărbu
nelui în Valea Jiului, au ajuns Ia 
faza finală pe țară.

De-a lungul celor patru etape — 
pe asociații sportive, pe orașe, pe 
județe, pe zone — întrecerile au 
reunit un mare număr de sportivi 
care, în săli și pe stadioane, și-au 
disputat cu ardoare șansele, au lup
tat pentru înregistrarea unor rezul
tate cît mai bune.

Acum, înaintea finalei, pregătirile 
s-au intensificat. Sportivii Văii Jiu
lui, oalificați pentru etapa finală în 
întrecerile de zonă de la Tg. Jiu, 
alături de sportivii gorjeni, sînt ani
mați de dorința de a nu permite 
plecarea „Cupei Minerul" în alt 
județ decît Hunedoara. Ei știu că 
întrecerile finale nu vor fi ușoare, 
că vor trebui să lupte din răsputeri 
cu reprezentanții județelor Cluj,

SÎMBĂTĂ 27 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Ea va ride; Republica : Zile de 
vară; LONEA — Minerul: 
Capcana; 7 Noiembrie: înno
rară trecătoare; VULCAN: 
Topkapii LUPENI —■ Muncito
resc: Juana Gallo; Cultural: 
Balul de sîmbătă seara; URI
CANI : Cum să furi un milion.

Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramu
reș și Tulcea care, la rîndul lor, 
doresc să se prezinte cît mai bine 
pregătiți.

La Consiliul municipal Petroșani 
al U.G.S.R., gazda finalei pe țară 
a „Cupei Minerul", a avut loc o șe
dință de lucru, în cadrul căreia s-au 
discutat amănunte privind organiza
rea întrecerilor, asigurarea echipa
mentelor și a bazelor sportive în 
cele mai bune condițiuni de con
curs, numirea arbitrilor și a persoa
nelor răspunzătoare de organizare.

încă de iert, atleții, handbaliștii, 
voleibaliștii și popicarii Văii Jiului, 
care alcătuiesc lotul județului Hu
nedoara, au început antrenamentele 
cu grad de efort sporit, pentru a 
putea atinge forma maximă pînă la 
data concursului. La rîndul lor, an
trenorii, instructorii voluntari, orga
nizatorii au pornit la amenajarea 
bazelor sportive pe care se vor des
fășura întrecerile finale, repararea 
vestiarelor stadionului Jiul din Pe
troșani și a arenei de popice din 
Petrila, confecționarea de embleme, 
stegulețe, vitrine pentru expunerea 
unor trofee și insigne sportive de 
către unele asociații fruntașe din 
Valea Jiului, popularizarea întrece
rilor și mobilizarea la ele a unul 
număr cît mai mare de spectatori.

Așadar, în 3—4 august, în preaj
ma sărbătoririi Centenarului mine
ritului din Valea Jiului, și în cins
tea acestei sărbători, cei mai buni 
sportivi-mineri din șase județe ale 
țării, la disciplinele atletism, hand
bal, volei și popice se vor întrece 
pe bazele sportive din Petroșani șl 
Petrila într-o competiție de am
ploare — finala pe țară a „Cupei 
Minerul".

Dumitru GHEONEA

CALENDARUL ZILE!
VINERI 26 IULIE

® 1916 — A murit Nicolae Teclu, chimist roman du 
renume mondial.

® 1936 — A avut loc Congresul sindicatelor C.F.R.-iste 
de la Brașov.

@ 1962 — A murit pictorul Ion Țuculescu.
@ 1856 — S-a născut dramaturgul englez George Ber

nard Shaw.
© 1953 — „Ziua insurecției naționale" in Cuba. Sărbă

toare națională.
® 1956 — A fost adoptată hotărirea cu privire Ia națio

nalizarea „Companiei Canalului de Suez".

Consiliul Popular

Provizoriu 

al municipiului 

Petroșani

Secția financiară
ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ TUTUROR PROPRIE

TARILOR DE CLĂDIRI DOMICILIAȚI PE RAZA ORA

ȘELOR PETROȘANI, LUPENI, VULCAN, PETRILA ȘI 

URICANI CĂ SÎNT OBLIGAȚI SĂ SE PREZINTE LA 

SERVICIILE FINANCIARE ALE ORAȘELOR MENȚIO

NATE MAI SUS, ÎN RAZA CĂRORA ESTE SITUAT 

IMOBILUL, PENTRU A RIDICA ȘI COMPLETA DE

CLARAȚIILE DE IMPUNERE A VENITURILOR DIN 

ÎNCHIRIERI CARE SE VOR EFECTUA POTRIVIT 

LEGII NR. 10/1968.

Declarațiile astfel completate se vor depune Ia servi

ciile financiare ale orașelor de domiciliu pînă la data de 

5 august 1968. 4

Nedepunerea Ia „termen a declarațiilor de impunere se 

sancționează potrivit legilor fiscale în vigoare.

Secția de distribuire 
a energiei electrice

VALEA JIULUI 
PETROȘANI 

anunță
consumatorii din raza orașului Petroșani, cu excepția 

celor din cartierele Carpați, Aeroport și colonia C.F.R., că 
duminică 28 iulie a.c., între orele 6—16 se va 
întrerupe alimentația cu energie electrică în vederea efec
tuării unor lucrări de modernizare a rețelei electrice.

întreprinderea
de locuințe și localuri 

PETROȘANI 
angajează :

— ȘEF SERVICIU ELABORAREA DOCUMENTELOR LA 
CENTRALA I.L.L. PETROȘANI.

Condiții: Diplomă de inginer (arhitect) și 6 ani vechime.

— MAISTRU CONSTRUCTOR LA SECTORUL I.L.L. 
LUPENI.

Condiții: Diplomă de maistru. 7
'i

. —ADMINISTRATOR FOND LOCATIV PETROȘANI.
Condiții de angajare : Studii medii și 3 ani vechime in 

funcții administrative sau 7 clase elementare șl 6 ani 
vechime.

— ȘOFER LA SECTORUL I.L.L. LUPENI.

Condiții: Carnet de conducere pentru vehicule de ca« 
tegoria B—C.

Informații suplimentare se pot lua de la serviciul per
sonal al întreprinderii, str. Mihai Viteazul nr. 9, telefon 
1147.

DUMINICĂ 28 IULIE
8.30 Ora exactă. Cum va fi 

vremea ?
8,10 Pentru copii. Ex-Terra 

’68.
9.15 Film serial: Calul Fury.
9,40 Tv. pentru elevi. „Con

sultații la matematici" 
(bacalaureat). T ema : E- 
cuații algebrice.

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

agricultură.
12.15 De strajă patriei.
12.45 Telejurnalul de prinz.
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
15.30 Zig-Zag — lelemagazin 

duminical.
17,00 Atletism : Campionatele 

internaționale ale Româ
niei. Transmisiune de la 
Poiana Brașov.

18.30 Deschiderea Festivalului 
mondial al tineretului și 
studenților de la Sofia. 
Transmisiune în direct

20,00 Telejurnalul de scară.
20.15 Telesport.
20.30 Micro-varielăți.
20.45 Cronică duminicală.
20,50 Film artistic: „Prinț și 

Cerșetor".

22.50 De toate, pentru toți... 
melomanii.

23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

LUNI 29 IULIE
17.30 Pentru noi îemeile.
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză 

(reluarea lecției a 3-a).
19,00 Alma-Maler — emisiune 

pentru studenți.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meleorologic. 

Publicitate.
20,00 Muzică populară româ

nească.
20.15 Ce-ați dori să revedeți ?
20.30 Tele-Universitalea.
21,00 Festivalul mondial al ti

neretului și studenților 
de la Sofia.

22.50 Vacanță pe porlaliv : Pe 
strune de vioară.

23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

S MARȚI 30 IULIE
17.30 Tv. pentru școlari: Con- 

sultații la matematici 
(clasa a VIII a). Tema: 
Rezolvarea problemelor 
cu ajutorul ecuațiilor.

18,00 Tv. pentru specialiștii 
din industrie.

18.30 Curs de limba engleză 
(reluarea lecției a 3-a).

19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnalul de scară.
19.50 Buletin meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Film serial : Thierry la 

Fronde.
20,26 Studioul mic. „Poveste 

studențească" de Mihaii 
Sorbul.

21,00 Festivalul mondial al ti
neretului și studenților 
de la Solia.

22.50 Varietăți pe peliculă.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

MIERCURI 31 IULIE
10,00 Tv. pentru specialiștii 

din industrie.
10.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru cei mici.
18,00 Telecronica economică.
18.30 Curs de limba germană 

(reluarea lecției a 3-a).
19,00 Pentru tinerel. „Tinere 

speranțe".
19.30 Telejurnal! de seară.
19.50 Buletinul me oro't 

Publicitate.

HUI
T I L E- 

miumi

20,00 Maeștri ai circului.
20.15 Transfocator.
20,45 Avanpremieră.
21,00 Festivalul mondial al ti

neretului și studenților 
de la Sofia.

22.50 Seară de romanțe.
23,05 Telejurnalul de noaple.
23.15 închiderea emisiunii.

JOI 1 AUGUST

10,00 Festivalul mondial al ti
neretului și studenților 
de la Sofia.

12,00 Telecronica economică 
(reluare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Tv. pentru elevi. Con
sultații Ia fizică (baca
laureat).

18,00 Tv. pentru specialiști.
18.30 Curs de limba rusă (re

luarea lecției a 3-a).
19,00 Studioul pionierilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial : Vikingii.
20,26 întrebări la care s-a răs

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

21,00 Film artistic: Cum se

reușește în dragoste.
22.30 Rezumat filmat de la Fes

tivalul tineretului de la 
Sofia.

22.50 Vacanță pe portativ.
23,10 Telejurnalul de noaple.
23.20 închiderea emisiunii.

VINERI 2 AUGUST
10,00 Tv. pentru specialiști. 

Ciclul „Medicină".
10.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Tv. pentru școlari. Con

sultații la limba română 
(clasa a VIII-a).

18,00 Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică.

18.20 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Curs de limba spaniolă 
(reluarea lecției a 3-a).

19,00 Brățara de aur — emi
siune pentru tineret. 
„Răspunderea vitezei".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film artistic: „Băieții de 

la Tonomat".
21.30 Reflector.
21,45 Studioul muzical.

22,05 Dialog despre cultură.
22.30 Rezumat filmat de Ia Fes

tivalul tineretului de la 
Sofia.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ 3 AUGUST
17.30 Pentru cei mici. Lanter

na magică.
18,00 Stadion — emisiune de 

actualitate sportivă.
18.30 „Mult e dulce și frumoa

să..." emisiune de limbă 
română.

19,00 Pentru tineretul școlar.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Vom reveni... peste șase 

luni.
21,10 Film serial: Răzbunătorii.
22,00 Emisiune muzical-distrac- 

tivă.
22.30 Rezumat filmat de la 

Festivalul tineretului de 
la Sofia.

22.50 Varietăți filmate.
23,15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.
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A fost aprobai proiectul
nouiui tratat romano-cehoslovac

pentro 
dezarmare

FRAGA 25 (Agerpres). —
Agenția CTK anunță că în 

ziua de 25 iulie, la Praga a a- 
vut Ioc o ședință a (guvernului 
R.S. Cehoslovace, prezidată de 
O. Cernik, președintele guver
nului.

Pe ordinea de zi s-au aflat 
principiile proiectului de lege 
privind reabilitarea extrajudi
ciară, precum și unele proble
me economice și politice ex
terne.

In legătură cu principiile 
proiectului de lege privind rea
bilitarea extrajudiciară, guver
nul a subliniat că, potrivit noii 
legi, vor fi anulate măsurile 
care nu au corespuns legilor 
sau au limitat în mod ilegal 
drepturile cetățenești.

Guvernul a aprobat proiecte
le completate ale statutelor

dioulni și televiziunii 
slovace. Consiliile nou 
vor trebui să-și aducă contri
buția la creșterea calității ac
tivității artistice și publicistice 
a radioului și televiziunii ce
hoslovace, dezvoltarea influen
tei asupra opiniei publice.

In cadrul ședinței de joi a 
guvernului cehoslovac, a fost, 
de asemenea, discutat și apro
bat proiectul nouiui Tratat de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre R.S. Ceho
slovacă și Republica Socialistă 
România, apreciind ca acesta 
corespunde dorinței de a con
sfinți prin tratat actualele și 
viitoarele relații de prietenie 
cu Republica Socialistă Româ
nia.

Adeziune deplină față 
de poziția conducerii 
P.C. din Cehoslovacia

GENEVA 25 (Agerpres). 
La Geneva au continuat 

crările Comitetului celor 
state pe.ntru dezarmare, 
cursul ședinței de joi, repre
zentantul Statelor Unite, Wil
liam Foster, a făcut propunerea 
ca țările nenucleare să benefi
cieze de serviciile puterilor nu
cleare, pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașni
ce prin intermediul Agenției 
Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.), deși artico
lul 5 al tratatului de neproli- 
ferare prevede obținerea unor 
asemenea servicii pe baza unor 
acorduri bilaterale.

In același timp, reprezen
tantul american a remarcat că 
tehnologia folosirii pașnice a 
energiei atomice nu se află 
decît intr-un stadiu incipient 
și că urmează să fie întreprin
se eforturi considerabile pen
tru ca aceasta să devină un 
instrument eficace pentru in
dustrie.

Presiunea forjelor patriotice 
asupra Saigonului este în creștere

SAIGON 25 (Agerpres). -
Agențiile de presă relatea

ză că în ultimele 24 de ore au 
continuat luptele între forțele 
patriotice și trupele america- 
no-saigoneze în mai multe re
giuni din Vietnamul de sud. 
Astfel, într-o plantație de cau-

PRAGA 25 (Agerpres). —
Presa din Cehoslovacia in

formează că pe adresa redacții
lor ziarelor continuă să soseas
că numeroase scrisori și re
zoluții adresate Prezidiului C.C. 
al P.C.C. sau personal tovară
șului Alexander Dubcek în ca
re cetățenii, colectivele de oa
meni ai muncii din întreaga 
țară își exprimă sprijinul față 
de politica internă a conducerii 
de partid și de stat, și față de 
poziția adoptată în legătură cu 
scrisoarea celor cinci partide 
comuniste și muncitorești parti
cipante la întîlnirea de la Var
șovia.

„Impulsul de a se porni pe 
noua cale a fost dat de către 
P.C. din Cehoslovacia, și prin 
aceasta partidul și-a cîștigat 
adeziunea și sprijinul nostru 
deplin" — se spune în scrisoa
rea salariaților de la întreprin
derea „Hidroproiekt" din Bra
tislava. „Vrem să trăim ca ce
tățeni liberi și în mod liber 
ne pronunțăm pentru alianța 
cu celelalte țări socialiste. Ne 
dăm seama că prietenia și a- 
Iianța noastră cu Uniunea So
vietică este deosebit de nece
sară pentru Cehoslovacia, însă 
această prietenie va fi și mal 
puternică dacă va fi bazată pe 
o absolută egalitate. Sperăm 
că prietenii noștri din țările so
cialiste frățești ne vor înțelege 
și vor recunoaște dreptul nos
tru de a hotărî singuri in tre
burile noastre", se spune în 
scrisoare.

„Comuniștii se bucură în pre
zent de sprijinul tuturor cetă
țenilor — scriu muncitorii Uzi
nelor chimice din Zăluzi. Este 
vorba de un sprijin și o încre
dere sinceră, cinstită, cîștiga- 
tă de politica promovată as
tăzi de noua conducere, întru 
totul corespunzătoare interese
lor noastre" — relevă scri
soarea.

In scrisoarea Consiliului 
cultural din regiunea Olomouc 
se subliniază: „Sîntem de pă
rere că niciodată, de Ia zilele 
tragice ale Miinchenului, po
porul nostru n-a fost atît de 
unit și n-a stat cu atîta fermi-

fate alături de conducerea sa 
ca acum. Sîntem în mod ferm 
de partea conducerii P.C.C., ii 
acordăm tot sprijinul în efor
tul de a asigura condiții pen
tru dezvoltarea continuă a so
cialismului în țara noastră, de 
a menține și întări alianța cu 
celelalte țări socialiste și de a 
apăra în același timp dreptul 
popoarelor noastre de a li sin
gure stăpîne în tara lor și de 
a-și hotărî singure soarta".

Rezoluția celor aproape 8.000 
de muncitori de la Uzinele 
„Tatra" din Koprivnice relevă 
printre altele : „Sprijinim efor
turile forțelor progresiste din 
Cehoslovacia în frunte cu ' A 
Dubcek. Sprijinim pe deplin și 
respectăm dezvoltarea relații
lor bune, prietenești cu statele 
socialiste frățești, cu condiția 
fundamentală de a se discuta 
de la egal la egal, respectîn- 
du-se întru totul suveranitatea 
noastră de stat".

RHODESIA

Intensificarea acțiunilor partizanilor
SALISBURY 25 (Agerpres). 

In urma intensificării acțiuni
lor partizanilor în Valea flu
viului Zambezi, autoritățile ra
siste de la Salisbury au lan
sat în luptă avioane de bom
bardament — anunță agenția 
Reuter. In felul acesta, au fost 
dezmințite afirmațiile ministru
lui de interne din guvernul

Iui Ian Smith potrivit cărora 
acțiunile patrioților africani ar 
fi de o mică amploare.

După cum se știe, alături de 
forțele de securitate ale regi
mului rasist, în Valea fluviului 
Zambezi sînt dislocate și de
tașamente ale politiei sud-afri- 
cane, care participă efectiv Ia 
luptă împotriva patrioților rho- 
desieni.

ciuc din provincia Loc Ninh, Ia 
aproximativ 100 km nord de 
Saigon, au avut loc violente 
ciocniri între o unitate a for
țelor speciale mixte america- 
no-saigoneze și detașamentele 
F.N.E. In timpul luptelor au in
tervenit tancuri, artileria și a- 
viația tactică a S.U.A. După 
cum relatează agenția France 
Presse, este pentru a treia zi 
consecutiv cînd se desfășoară 
lupte în acest sector.

In același timp, presiunea e- 
xercitată de forțele patriotice 
sud-vietnameze asupra 
nului este în continuă 
re. Numeroase grupuri 
trioților care încercau 
trundă în oraș au fost 
late miercuri seara în
biile Saigonului. Pentru a le 
opri înaintarea au intervenit 
cîteva unități ale trupelor sai- 
goneze și artileria americană. 
Luptele s-au desfășurat la o 
distanță de aproximativ !0 km 
de suburbia Saigonului, Cho- 
lon.

Saigo- 
crește- 
ale pa
să pă- 
semna- 
subur-

BOLIVIA: TENSIUNEA CONTINUA
SE AGRAVEZE

Principalele 
direcții ale 
politicii irakiene

•LA PAZ. — Coresponden
tul Agerpres, V. Oros, trans
mite : La a patra zi'de Ta de
clararea stării de asediu în 
Bolivia, tensiunea din aceas
tă țară continuă să se agra
veze. In ciuda aplicării mă
surilor de stare excepționa
lă, incluzînd masive raiduri 
polițienești, arestări și depor
tări ale fruntașilor opoziției, 
noi manifestații antiguverna
mentale au fost semnalate în 
capitală și în alte centre ur
bane.

Răspunzând chemării lansa
te de Federația națională a 
studenților bolivieni, stu
denții din La Paz au ocupat 
Universitatea, care este în 
prezent înconjurată de deta
șamente ale politiei. Un nu
măr de 14 din cei 42 de de- 
putați acuzați de a fi stimu
lat demonstrațiile antiguver
namentale, au fost trimiși sub 
pază militară în lagărul de 
concentrare Madidi. Surse de 
presă informează că numărul 
persoanelor arestate în La 
Paz se ridică la peste 400.

Continuă cu intensitate spo
rită represiunile împotriva li
derilor opoziționiști din „Parti
dul național revoluționar de 
stînga", „Mișcarea națională 
revoluționară" și „Falanga 
boliviana". O nouă încercare 
din partea unui grup de de
monstranți de a ocupa postui 
de radio din Cochabamba a 
fost împiedicată de politie și 
armată. Anterior, acest post 
de radio fusese ocupat de un 
grup de persoane înarmate, 
care timp de 20 de minute au 
transmis proclamații, chemînd 
la răsturnarea guvernului. 
Deși regiunea minelor de co
sitor Catavi și Siglo Veint” 
se află de cîteva luni 
control militar și aici 
semnalat o serie de tulbu
rări.

Președintele țării, Rene Bar
rientos, a lansat miercuri — 
într-un discurs — un atac pu
ternic împotriva a ceea ce a 
numit „cercurile reacționare 
din Chile" și împotriva unor 
personalități politice din a- 
ceastă țară. Un nou factor de

sub 
s-au

criză a 
politică 
zintă în 
pă ce s-a anunțat intenția 
cepreședintelui țării, Luis 
dolfo Siles Salinas, de a 
misiona. Acesta este în 
zacord cu președintele Bar
rientos asupra recentelor a- 
restări operate în rîndurile 
membrilor parlamentului, sus- 
ținînd că arestările sînt ile
gale, Intrucît deputății bene
ficiază de imunitate parla
mentară.

Actualele evenimente din 
Bolivia sînt folosite de ad
versarii generalului Barrien
tos în scopul 
lupta pentru 
desfășoară, în 
de mai mult 
este exploatată 
deosebit 
viană", 
dreaptă, 
ționează 
Candia, 
al forțelor armate, 
dent notoriu la postul 
ședințe.

R.A. Yemen:

Reuniune a șefilor de triburia

SANAA 25 (Agerpres). — După cum anunță din Sa
naa agenția Associated Press, în cadrul unei reuniuni 
a șefilor de triburi care s-a desfășurat în provincia Abbs 
din nord-vestul Yemenului, s-a căzut de acord asupra 
înrolării a 10.000 de soldați, care să se alăture armatei 
regulate republicane.

Conferința șefilor de triburi a hotărît să adreseze 
un apel țărilor islamice și arabe, să facă demersuri pe 
lingă Arabia Saudită în vederea încetării amestecului 
acestei țări în treburile interne ale Yemenului.

Una din rezoluțiile conferinței cere închiderea f on- 
tierelor din nordul țării unde Yemenul se învecinează 
cu Arabia Saudită.

apărut în panorama 
haotică care o pre- 
prezent Bolivia du-

vi- 
A- 

de- 
de-

de a precipita 
putere 
formă 

timp.
cu

de „Falanga boli- 
partid de extremă 
In același sens ac- 
și generalul 
comandantul

ce se 
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BAGDAD 25 (Agerpres). 
Abdel Razzak El Navef. șeful 
noului guvern irakian, a expus 
în cadrul unei conferințe de 
presă, principalele direcții ale 
politicii actualei conduceri a 
Irakului.

După cum a precizat el, „vor 
fi luate toate măsurile pentru 
restabilirea democrației și pen
tru pregătirea de alegeri libe
re, în vederea constituționali- 
zării vieții politice irakiene".

Premierul irakian s-a oprit, 
de asemenea, asupra problemei 
minorității kurde, arătînd 
noua conducere va pregăti 
plan în acest domeniu, 
participarea mai multor
niștri kurzi în guvern va asi
gura succesul eforturilor de
puse de conducerea statului.

Referindu-se la problema 
conflictului din Orientul Apro
piat, El Nayef a declarat: 
„Sîntem hotărîți să facem tot 
ce putem pentru a înlătura 
urmările evenimentelor din 
iunie 1967. In această privin
ță, Irakul e dispus la o coo
perare efectivă și multilatera
lă cu celelalte țări arabe".

In cadrul aceleiași conferin
țe, primul ministru irakian s-a 
oprit amănunțit asupra proble
mei dezvoltării 
tării subliniind intenția 
vernului de a acționa 
un plan pregătit de „Consiliul 
comandamentului revoluției" 
pentru salvgardarea interese
lor tării.

In relațiile sale externe, Ira
kul va respecta toate acordu
rile încheiate pînă la recenta 
schimbare a conducerii, a de
clarat noul premier, și va men
ține cele mai bune raporturi 
cu țările arabe și cu toate 
țările prietene.

economice a 
gu- 

după

Cariera politică a senato
rului Edward Kennedy lace 
în aceste zile obiectul a nu
meroase speculații. întreba
rea pe care și-o pun multi 
observatori este dacă ultimul 
supraviețuitor al celor patru 
frafi Kennedy va participa la 
alegerile prezidențiale din 
noiembrie, pe aceeași listă 
cu Hubert Humphrey, în ca
zul în care astualul vicepre
ședinte al Statelor Unite va 
reprezenta culorile Partidului 
democrat, sau dacă el va re
fuza candidatura la postul 
de vicepreședinte pentru a-și 
păstra locul în Senat, 
pufin pînă Ta alegerile 
1972/

Numărul celor care 
favorabili unei candidaturi a 
lui Edward Kenndy a crescut 
considerabil de la asasina
rea fratelui său Robert, opi
niile acestora fiind confirma
te săptămîna aceasta la Cin
cinnati. unde a avut loc con
ferința națională a guverna- 

■ lorilor americani. Mai 
guvernatori democrat i 
pronunțat în favoarea 
semnării lui Edward Kennedy

cel 
din

sînt

multi 
s-au 
de-

SOFIA 25 (Agerpres). La 
24 iulie s-au deschis la Sofia 
lucrările plenarei C.C. al P.C. 
Bulgar. Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulqar. a 
prezentat un raport „Cu pri
vire la direcțiile principale ale 
dezvoltării continue a sistemu
lui de conducere în Bulgaria". 
In raport se arată că una din 
trăsăturile caracteristice ale 
dezvoltării sociale de după 
plenara 
al P.C. 
tendința 
fectiona 
conducere a construcției 
cialismului. Aplicarea cu 
secvență a principiului noului 
sistem de conducere a econo
miei naționale constituie fac
torul cheie în crearea 
puternice stimulente 
ce, în desfășurarea 
tehnico-știintifice în 
meniile vieții.

Etapa actuală, se 
raport, face necesară trecerea 
la perfecționarea continuă a

• conducerii de stat. Astfel, în 
sistemul Adunării Naționale 
este necesar să ia ființă un 
organ eficient, capabil să re
zolve acele probleme pe care 
Adunarea Națională nu poate 
să le soluționeze nemijlocit 
într-o anumită perioadă.

Un asemenea orqan poate 
fi Consiliul de Stat, care tre
buie să aibă funcții executive 
directoare în principalele pro
bleme ale conducerii tării. 
Este necesar, de asemenea, să 
se acorde Tribunalului Suprem 
și Procuraturii Generale drep
tul inițiativei legislative.

T. Jivkov a relevat că ple
nara din aprilie a C.C. al

caracteristice 
sociale de 

din aprilie 1956 a C.C. 
Bulgar o constituie 
partidului de a 

continuu sistemul

unor 
economi- 
revoluției 
toate do-

arată în

P.C.B. a stabilit căile urnei 
puternice dezvoltări a econo
miei și culturii, a ridicării 
permanente a nivelului de trai 
al poporului, perfecționării 
relațiilor sociale. dezvoltării 
continue a democrației socia
liste în toate domeniile vieții, 
sporirii rolului creator al oa
menilor muncii, al diferitelor 
personalități în stabilirea și 
rezolvarea sarcinilor fundamen
tale ale dezvoltării. O preo
cupare de prim ordin a parti
dului o constituie lărgirea si 
îmbogățirea conținutului și 
formelor democrației socialiste, 
lupta împotriva rutinei și con
servatorismului, împotriva măr
ginirii și șablonului. Este ne-

cesar să se îndeplinească ho- 
tărîrea privind delimitarea func
țiilor organelor de partid, de stat 
și economice, creșterea rolului 
organelor și organizațiilor de 
partid în conducerea politică.

Raportul a subliniat apoi 
necesitatea elaborării progra
mului Partidului Comunist 
Bulgar, care să oglindească 
experiența acumulată în con
strucția socialistă, cuceririle și 
experiența luptei de clasă și 
în același timp să deschidă 
o perspectivă clară dezvoltă
rii continue a tării pe calea 
socialismului și comunismului. 
Programul va fi prezentat spre 
aprobare Conqresului al X-lea 
al P.C. Bulgar.

Vastă campanie pentru 
salvarea de la moarte
a 6 milioane dc Noirczi

LAGOS 25 (Agerpres). Cru
cea Roșie Internațională a 
lansat o vastă campanie pen
tru salvarea de 
sute de mii de 
suferă de foame 
ostilităților din 
corespondentul agenției Fran
ce Presse. Echipele Crucii Ro
șii au fost concentrate în re
giunile unde populația se 
într-o situație tragică și 
me în zona fostei capitale 
freze, Enugu, în regiunea 
sud-est a provinciei 
în sectorul Uyo-Ikot Ekpene.

la moarte a 
oameni care 
ca urmare a 
Nigeria, scrie

află 
anu- 
bia- 

de 
Biafra,

Enugu ar urma să devină un 
fel de „cap de pod" în cazul 
în care va fi creat un cori
dor pentru asigurarea trans
portului alimentelor destinate 
celor peste 6 milioane de bia- 
frezi caro suferă de foame. 
Disproporția dintre numărul e- 
cllipelor Crucii Roșii si numă
rul victimelor războiului este 
enormă, fiecărui salvator 
venindu-i 
tiv 15.000 
teaptă ca 
trimise în 
lovite de

In capitala niqeriană au fost 
stocate aproximativ 2.000 tone 
de alimente și medicamente. 
Crucea Roșie va trimite în ur
mătoarele zile 
Pînă la sfîrșitul 
tămîni urmează 
de asemenea. în 
nave scandinave

re-
în arijă aproxî'ma- 

de persoane. Se as- 
noi echipe să fie 
curînd în regiunile 
război.

noi ajutoare, 
acestei săp- 
să sosească. 

Nigeria patru 
cu ajutoare.

„CORIDORUL 
CARITĂȚII”

NIAMEY 25 (Agerpres). — 
In cadrul convorbirilor de la 
Niamey, reprezentanții nige
rieni și biatrezi au realizat un 
acord inițial în ceea ce pri
vește delimitarea „coridorului 
carității", cum a fost denumit 
culoarul prin care urmează să 
primească ajutor populația Bia- 
frei. Traseu! a fost fixat între 
Enugu și Ogojola, două impor
tante orașe biafreze: de fie
care parte a drumului o distan
ță de la trei pînă la cinci mile 
urmează să fie demilitarizată.

Acord
italo-algerian

ALGER 25. Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmi
te : Societatea algeriană de 
transport și comercializare a 
hidrocarburilor ..Sonatrach", 
societate de stat, a semnat cu 
firma italiană „Snam-Proqetti" 
un acord privind construcția 
unei conducte de gaz metan 
care va uni zăcămfntul saha
rian de la Hassi R'Mel cu por
tul 
de

Republica Sud-Africana

ii»;

O In cadrul emisiunii „Mari poeți ai lumii", posturile de 
radio argentiniene au transmis poemul lui Eugen Jebeleanu 
„Surîsul Hiroșimei", în interpretarea celebrei artiste argentiniene 
Berta Singerman. In introducere, a fost prezentată opera și per
sonalitatea cunoscutului poet român.

Skikda. situat pe coasta 
est a Algeriei.

Urmările apartheidului

❖ Reprezentanții celor două comunități din Cipru — Glaf- 
kos Cleridis, președintele grec al Camerei Reprezentanților, și 
Rauf Denktaș, președintele Camerei comunale turce — și-au în
cheiat joi prima serie a convorbirilor începute cu cinci săptămini 
in urmă. In comunicatul comun se arată că s-a constatat o 
„identitate de vederi asupra unui număr de probleme in timp 
ce în altele nu va fi greu să se găsească un teren comun". Re
prezentanții celor două comunități din Cipru se vor întîlni din 
nou la 29 august.

PRETORIA 25 (Agerpres). — Potrivit unor date sta
tistice oficiale, publicate la Pretoria, salariul lunar me
diu al unui muncitor african din Republica Sud-Africa- 
nă, a fost în anul 1967 de peste cinci ori mal scăzut 
decît salariul mediu al unui muncitor alb. Deosebit de 
scăzut este salariul muncitorilor africani din Industria 
minieră, unde un om de culoare primește de 17 
puțin decît un alb.

Veniturile muncitorilor agricoli africani sînt 
reduse, îneît este greu de stabilit exact cit 
ei să cîștige. In numeroase cazuri, oamenii de
nu primesc nimic pentru munca lor decît dreptul de a 
trăi în continuare pe ferma stăpînului lor. După cum se 
știe, în virtutea legilor rasiste acești muncitori pot fi 
oricînd exilați.

ori mai

atît de 
reușesc 
culoare

sasa
|

<» Comitetul Central al partidelor socialist și social-demo
crat unificate (P.S.I.—P.S.D.I.), a ratificat în ședință plenară pro
punerea Direcțiunii de a convoca primul congres al P.S.I.-P.S.D.I. 
la Roma, în zilele de 23—27 octombrie a.c.

<> Fostul președinte al Braziliei, Janio Quadros, a fost ares
tat joi în localitatea Guaruja, din ordinul ministrului justiției, 
anunță agenția Reuter, citind știri difuzate de posturi de radio 
braziliene. In iunie anul curent, după ce s-a înapoiat dintr-o 
călătorie in străinătate, Quadros și-a anunțat intenția de a rein
tra în viața politică.

Hias Kyriakopoulos, profesor la Facultatea de drept de 
la Universitatea din Salonic, a fost numit ministru al justiției în 
guvernul grec, 
demisionat.

înlocuindu-l pe loanis Triantafylopoulos, recent

Va candida Edward Kennedy ?
drept candidat la vicepre- 
ședintia Statelor Unite. Sa
muel Shapiro, guvernatorul 
statului Illinois, a declarat că 
în cazul in care ar fi repre
zentat de un „tandem" 
Humphrey-Kennedy, Partidul 
democrat ar fi „imbatabil" 
la alegerile din noiembrie. 
Aceeași părere o are și John 
McKeithen, guvernatorul sta
tului Louisiana, care consi
deră că democrații nu ar pu
tea consolida candidatura lui 
Humphrey decît alăturînd nu
melui său pe acela al sena
torului din 
setts.

La rîndul 
declarat că 
aibă drept partener pe „Ted" 
Kennedy. Dar el a subliniat 
în mai multe ocazii și a rea
li rmat acest lucru luni seara 
la televiziune, că nu-l va in
vita pe Kennedy să intre 
în cursa electorală alături de 
el deci! în cazul cind sena-

torul însuși va dori acest lu
cru și își va exprima în mod 
public liotărîrea sa.

In sprijinul ideii de a se 
propune candidatura iui Ed
ward Kennedy la postul de 
vicepreședinte al S.U.A. se

COMENTARIUL 
ZILEI

are nevoie de 
este cum să-l

viitoarele săp- 
Edward

statul Massachu-

său, Humphrey a 
ar fi bucuros să-l

afirmă că el ar putea să con
tribuie în mai mare măsură 
la lichidarea divergentelor 
profunde existente în sinul 
Partidului democrat cu privi
re la unele probleme cum ar 
li războiul dus de
în Vietnam. Unele persona
lități consideră că 
lui Edward Kennedy pe lista 
democraților ar apropia cele 
două aripi ale

S.U.A.

numele

partidului. Ca

Kennedy, 
delegația 

la

o dovadă sînt prezentate rezul
tatele unor sondaje ale opi
niei publice In care se arată 
că acest fapt ar aduce parti
dului In noiembrie cu 3 pînă 
la 8 la sută mai multe vo
turi. După părerea agenției 
United Press International, 
Humphrey nu numai că îl 
dorește pe Kennedy pe ace
eași listă, dar 
el. Problema 
convingă.

Oricum, in 
tămîni,
care va conduce 
statului Massachusetts 
Convenția democrată de la 
Chicago. între 20 și 30 au
gust, va trebui să ia o hotă- 
rire. Pentru moment, „Ted" 
Kennedy se abține să facă vreo 
declarație publică. El se află 
tacă in faza consultărilor cu 
prietenii și consilierii 
politici. Grupul acestora 
re cuprinde aproximativ 
de persoane, printre care

săi 
ca-
20

Ro-

beri McNamara, Arthur 
Schlesinger și Theodore So
rensen, a avut luni a înde
lungată consfătuire la Hyan
nis-Port. Se crede, potrivit 
unor informații, că prietenii 
lui Kennedy au profitat de 
această ocazie pentru a în
cerca să-l convingă să nu 
se angajeze în bătălia ale
gerilor prezidențiale.

Oricare ar fi punctul de 
vedere la care se va ralia 
Kennedy, în zilele următoa
re, un lucru este lotuși si
gur: La Chicago se va vorbi 
mult despre el. Intr-adevăr, 
fostul guvernator Michael 
Disalle. senator din partea 
statului Ohio, a anunțat că 
va lua inițiativa la Conven
ția Partidului democrat de a 
propune pe senatorul Ken
nedy, drept candidat al parti
dului la postul de vicepreșe
dinte.

Dar. indiferent de hotărlrea 
ce va fi luată, loji observa
torii sînt de acord că există 
pufine șanse ca tînărul se
nator să se retragă definitiv 
din viata politică.

A. NICOLESCU

i

4> Pentru 
ales membru 
avocat din Hamilton (provincia Ontario), în vîrstă de 46 de ani, 
a depus miercuri jurămîntul în fața membrilor Camerei Comu
nelor canadiene.

prima dată în istoria Canadei, un negru a fost 
al Parlamentului. Lincoln McCaulay Alexander,

Tribunalul electoral panamez a confirmat alegerea în 
funcția de președinte al statului Panama a lui Arnulfo Arias. 
El a ieșit învingător în alegerile prezidențiale de Ia 2 mai a.c., 
deși reprezentanții guvernului i-au contestat victoria. Arias este 
în vîrstă de 66 de ani 
oară.

și ocupă această funcție pentru a treia

Henry Jungens, 
la spitalul St. Luke din 
țat un purtător de cuvint al spitalului. Echipa de chirurgi, con
dusă de doctorul Benton Coolev, a efectuat operația asupra fui 
Jungens marți, la numai trei zile după ce un alt bolnav, Fred 
Everman, a primit inima unei donatoare care a încetat din 
viață in urma unei afecțiuni la rinichi. La rîndul său, Everman 
se află într-o stare excelentă și poate umbla singur prin ca
meră.

cel de-al 7-lea pacient operat de inimă 
Houston (Texas), se simte bine, a anun-

Escadra de nave militare sovietice care a făcut vizite de 
prietenie in mai multe țări din Asia și Orientul Apropiat, s-a 
înapoiat joi la Vladivostok, anunță agenția TASS. Crucișătorul 
„Dmitri Pojarski" și nava antisubmarin „Steregusci", au făcut 
vizite în porturi din India, Ceylon, Irak, Pakistan, Yemenul de 
sud, Somalia, Iran. Călătoria a durat peste 4 luni.

<S> Curtea penală din Roma a hotărît achitarea cunoscutului 
producător de filme, Carlo Ponti, și a soției acestuia, celebra 
stea italiană de cinema, Sophia Loren, acuzați de bigamie și, 
respectiv, complicitate Ia biaamie. Curtea pune astfel capăt unui 
proces de cinci ani. Carlo Ponti s-a despărțit de prima sa soție 
in 1950, dar căsătoria lor mai era încă valabilă în Italia, unde 
divorțul este interzis. El a divorțat totuși în Mexic și s-a căsă
torit cu Sophia Loren.
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