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Mina Vulcan este în conti
nuă dezvoltare. Constructorii 
T.C.M.M.-ului după ce au ter
minat casa mașinii de extrac
ție a puțului 8 și turnul de 
apă — ridică in prezent aici 
noi obiective: atelierul meca
nic și turnul puțului principal 
de extracție.

In clișeu : In prim plan tur
nul de apă, iar în planul doi, 
se profilează construcția tur
nului noului puț de extracție 
al minei.

y mosT
Realizări deose
bite în cinstea 
marii sărbători

S-a împămînlenit Ia noi 
în Valea Jiului tradiția ca 

marea sărbătoare a eliberării patriei

încheierea vizitei delegației de partid 
Șl DE STAT ROMÂNE CONDUSA DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU IN R. S. CEHOSLOVACĂ

Plecarea din Praga
PRAGA 17. — Trimișii speciali 

Agerpres, Romulus Căplescu și Eu
gen Ionescu, transmit: Sîmbătă di
mineața a părăsit Praga, îndreptîn- 
du-se spre patrie, delegația de partid 
și de stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația președintelui 
R. S. Cehoslovace și a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a făcut o vizită 
în această țară.

Ora 7,30. Tovarășii Ludvik Svo
boda, președintele R. S. Cehoslova
ce, și Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., sosesc la 
reședința din FIrad a membrilor de
legației române, pentru a-i conduce 
la aeroport. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Ludvik Svoboda și Alexander Dub
cek, se îndreaptă spre compania de 
onoare a gărzii prezidențiale oare 
se află aliniată în curtea Hradului. 
Răsună acordurile imnului de stat al 
Republicii Socialiste România. Co-

mandantul companiei prezintă rapor
tul. Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
însoțit de cei doi conducători ceho
slovaci, trece în revistă compania 
de onoare.

In ciuda orei matinale, în fața 
Hradului, precum și pe traseul spre 
aeroport, numeroase grupuri de ce
tățeni au ținut să-și la rămas bun 
de Ia înalții oaspeți români. Inșiruiți 
pe străzile străbătute de coloana o- 
ficîală de mașini, ei flutură stegule- 
țe tricolore, române și cehoslovace,

fac semne prietenești cu batiste și 
eșarfe, agită buchete de flori. Con
ducătorii români și cehoslovaci răs
pund cu cordialitate entuziasmului 
cu care praghezii însoțesc trecerea 
coloanei.

Cortegiul oficial sosește la aero
portul „Rtizyne", pavoazat cu dra
pelele r de stat ale celor două țări, 
împodobit cu lozinci de rămas bun 
în limbile română și cehă.

La aeroport se află: Oldrich
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Cuvînfarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceausescu

9

Stimate tovarășe Svoboda,
Stimate tovarășe Dubcek, 
Stimate tovarășe Cernik, 
Tovarăși și prieteni,

După două zile de întîlniri priete
nești, de convorbiri sincere desfășu
rate într-o atmosferă de deplină în
țelegere, a sosit momentul să ne 
luăm rămas bun de la dumneavoas
tră, dragi tovarăși, de la entuziaștii 
locuitori ai orașului Praga, care 
ne-au primit cu atîta căldură și cor
dialitate tovărășească.

încheiem vizita tn Cehoslovacia 
frățească cu un puternic și îndrep
tățit sentiment de satisfacție: ea a 
[ost deosebit de rodnică, a confir
mat pe deplin așteptările noastre.

Convorbirile pe care le-am avut
— șl pe care le putem caracteriza 
ca deosebit de constructive — ne-au 
dat posibilitatea să abordăm, într-un 
spirit de deplină înțelegere recipro
că, probleme de importanță majoră 
pentru întărirea și dezvoltarea ra
porturilor noastre prietenești. Ele 
ne-au dat prilejul să trecem în re
vistă și să analizăm rezultatele tra
diționalei noastre prietenii și cola
borări, să explorăm cu succes noi 
posibilități de a adînci și perfecțio
na relațiile de strînsă conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România 
șl Republica Socialistă Cehoslovacă
— în Interesul și spre binele po
poarelor noastre, al dezvoltării ope
rei de construcție socialistă din cele 
două țări.

puternic convingerea — pe care am 
exprimat-o de la început — că po
poarele Cehoslovaciei socialiste sub 
conducerea Partidului Comunist sînt 
hotărîte să nu-și precupețească e- 
forturile pentru a dezvolta econo
mia, cultura și știința, pentru a con
strui neabătut socialismul.

In numele Partidului Comunist 
Român, al guvernului și al întregu
lui nostru popor, doresc să afirm 
și cu acest prilej, că popoarele fră
țești ale Cehoslovaciei socialiste, 
Partidul Comunist din Cehoslovacia 
se pot bizui pe prietenia Partidului 
și a poporului nostru. Vom face to
tul pentru ca alianța și colaborarea 
româno-cehoslovacă să fie tot mai 
trainică, să dea roade cît mai bo
gate în beneficiul țărilor și popoa
relor noastre, al întăririi forțelor so
cialismului șl păcii.

Exprimîndu-ne, totodată, convinge
rea că vizita se va înscrie ca o con
tribuție a țărilor și partidelor noas
tre la strîngerea legăturilor de prie
tenie și colaborare frățească dintre 
țările socialiste, Ia întărirea unită
ții și coeziunii sistemului mondial 
socialist și a mișcării comuniste și 
muncitorești — permiteți-mi dragi 
tovarăși să însoțesc salutul nostru 
de rămas bun cu urarea — pe care 
o adresăm din adîncul inimii Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
guvernului tării, popoarelor ceh șl 
slovac — de a obține noi șl mar! 
succese în edificarea noii societăți, 
în înflorirea șt prosperitatea Ceho
slovaciei socialiste.

La revedere, dragi tovarăși șl 
prieteni.

Ludvik Svoboda
Iubite tovarășe Ceaușescu,
Iubite tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români.

Peste cîteva minute veți părăsi
țara noastră. Vizita delegației dum
neavoastră de partid și de stat, chiar 
dacă a fost scurtă, a avut rezultate 
foarte folositoare, precum și imbol
duri pentru colaborarea rodnică pe 
viitor între cele două state și parti
de comuniste.

Am semnat un nou Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
care deschide perspective largi re
lațiilor în toate domeniile dintre Re
publica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Socialistă România. In 
cursul întîlnirilor și convorbirilor 
noastre, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, deschisă, a- 
nimate de efortul sincer de înțele
gere reciprocă, am făcut un schimb 
de păreri asupra unul larg cerc de 
probleme referitoare la evoluția in
ternă din țările noastre precum și 
Ia situația internațională.

Vizita dumneavoastră a confir
mat, din nou, că relațiile cehoslova- 
co-române se întemeiază pe bazele 
ferme ale internaționalismului socia
list, respectului Teciproc, încrederii 
și simpatiei prietenești. Am căzut 
de acord asupra faptului că adînci- 
rea în continuare a acestor relații 
corespunde nu numai intereselor 
popoarelor noastre, dar și interese
lor întregii comunități socialiste, 
contribuie la întărirea unității și for
ței acesteia.

Relațiile dintre statele socialiste 
nu constituie o categorie statică, cl

trec printr-o evoluție permanentă, 
iar datoria noastră trebuie să fie 
aceea de a le întări și îmbogăți 
permanent, de a armoniza interesele 
și nevoile specifice ale fiecărei țări 
cit sarcinile internaționale comune. 
Cu această intenție și animați de 
cele mai bune dorințe vom sprijini 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
dintre republica noastră și Republi
ca Socialistă România, vom căuta 
forme noi din ce în Ce mai efi
ciente de contacte economice reci
proce și vom întări prietenia dintre 
popoarele noastre.

In timpul .șederii- dunWfbaveaslră 
în capitala noastră, iubiți tovarăși 
români, ați putut să vă convingeți 
singuri, cel mai bine, de sincerita
tea prieteniei și simpatiei pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
țara dumneavoastră. Noi, în Ceho
slovacia, ne bucurăm împreună cu 
dumneavoastră de toate succesele 
pe care Ie obține România frățească 
în construcția socialismului șl vă 
rugam ca Ia înapoierea în patrie 
să transmiteți poporului român cele 
mai călduroase salutări și urări de 
bine.

Dumneavoastră, tovarășe Ceaușes
cu, și tuturor membrilor delegației 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, vă mulțumim cor
dial pentru vizita prietenească care 
ne-a impresionat profund și vă urăm 
multă sănătate și fericire personală.

La revedere, iubiți prieteni români, 
Drum bun.
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CULTURĂ — ARTĂ
Despre talent

si? Azi la Casa de cultură: „Vrei să fii nevasta mea" ?
© Note de lector

"ANCHETA" 
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înapoierea în Capitala
In cadrul vizitei am semnat îm

preună tratatul de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală dintre 
Cehoslovacia și România. Am reîn
noit, după o valabilitate de două 
decenii, un tratat ce s-a dovedit a 
fi un instrument adecvat al colabo
rării politice, economice, culturale, 
tehnico-știlnțifice dintre țările noas
tre.

Vreau să subliniez șl acum la 
plecare că vizita ne-a întărit și mai

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Praga, dele
gația de partid și de stat română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, care a făcut o vizită 
în Republica Socialistă Cehoslovacă 
la Invitația președintelui Republicii 
Socialiste Cehoslovace și a Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Virgil Trofin,

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Ion O- 
bradovici, ambasadorul României în 
Cehoslovacia.

Cu același avion s-a înapoiat am
basadorul R.S. Cehoslovace în Româ
nia, Karel Kurka.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, Chivu

COMUNICAT
privind vizita delegației de partid și de stat

a Republicii Socialiste România in Republica Socialistă 
Cehoslovacă

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste Cehoslovace și a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, în zilele 
de 15—17 august 1968 a vizitat Re
publica Socialistă Cehoslovacă o de
legație de partid și de stat română 
condusă de secretarul general el 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La convorbirile care au avut Ioc 
în timpul vizitei într-o atmosferă 
de cordialitate, prietenie și înțele

gere reciprocă au participat!’
— din partea română — Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Emil Bodna

raș, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Virgil Troiin, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Stoica, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex-
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Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdet, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai Guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali, zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și Karel Komarek, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. S. 
Cehoslovace Ia București și mem
bri ai ambasadei.

Un mare număr de bucureșteni, 
aflați pe aeroport, au făcut o pri
mire călduroasă conducătorilor parti-
dului ș;i statului nostru. Tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe
Maurer răspund' uralelor mulțimii
venite în întîmpinare. Uni grup de
pionieri au oferit flori membrilor
delegației.

(Agerpres)

de sub jugul fascist să fie întîmpi- 
nată cu realizări deosebite. Minerii, 
sondorii, lucrătorii de la I.I.I.. nu 
desmint nici în acest an tradiția.

La mina Lupeni apropierea sărbă
torii se face simțită pretutindeni. 
Convoaiele de vagonele încărcate 
cu cărbune aduc la zi, clipă de cli
pă, rodnicia abatajelor. Cele 2 020 
tone de cărbune produse peste plan 
vorbesc cu prisosință despre hăr
nicia brigăzilor de mineri care, a- 
colo jos, în abataje, sporesc zi de 
zi realizările. Sectoarele I, V, VI, VII 
și IX de la această mină și-au adus 
din plin contribuția la depășirile de 
pînă acum. Brigăzile conduse de 
Petre Constantin, Caila Gheorghe. 
Popescu Ion, Jurj Gheorghe se strl- 
duiesc și reușesc să nu fie între
cute.

OH Rezervele de cărbune ale 
noilor cîmpuri miniere.

trec înainte prin miinile sondori
lor. Sute și mii de metri de sondă
au descoperit pînă acum ascunzi
șurile bogăției din adîncurile Văii 
Jiului. Și pentru a nu rămîne în ur
ma minerilor, sondorii, acești ne
osteniți căutători do comori, au reu
șit în cinstea zilei de 23 August să 
obțină realizări pe măsura hărni
ciei lor. In 16 zile din luna august, 
secția de explorări miniere Valea 
Jiului a realizat 73 Ia sută din pla
nul lunar, obținînd astfel o depăși
re la zi a planului cu 212 ml de 
foraje, in fruntea întrecerii se află 
locațiile 5 781 și 5 982 conduse de 
către brigadierul Ștefănoîu Grigore 
și, respectiv, inginerul Cevală Gri
gore. Ca urmare a unei bune orga
nizări a lucrului, evitînd stagnările, 
locația 5 781 amplasată în cîmpul 
minier Hobiceni — Pilugu a reali
zat un spor de 91 ml foraj peste 
sarcina de plan. Locația 5 982 de la 
Răscoala — Cimpa a forat în plus 
25 ml de sondă.

Lucrătorii întreprinderii; de 
industrie locală din Petro

șani au reușit să obțină și ei re
zultate bune în cinstea zilei de 23 
August. Colectivul lor a produs pes
te plan bunuri de larg consum și 
mobilă în valoare de 120 000 lei, 
respectiv, 80 000 lei. De asemenea, 
prin utilizarea Ia maximum a capa
cităților de producție din carieră, 
s-au realizat în plus peste 1 500 me
tri cubi agregate grele de carieră.

CONSTRUCȚIILE
ȘI AMENAJĂRILE 
ȘCOLARE în vede-

Pînă în ziua cînd școlile își vor deschide festiv 
porțile, ca să primească din nou, în liniștea să
lilor de clasă, freamătul miilor de copii, n-a 
mai rămas nici o lună. Ca în iiecare toamnă și 
ca oriunde în țară, școlile Văii Jiului țin să-și 
primească „locaiarii" renovate, curate, aspec
tuoase. Conducerile instituțiilor de învățămînt 
impulsionează acum lucrările de amenajări și 
reparații pentru ca Ia 15 septembrie ordinea, cu
rățenia, prospețimea și frumusețea să domnească-n 
orice școală.

In aceste zile, cu prilejul raidului efectuat în 
școli, peste tot am văzut că se lucrează intens.

L
a Școala generală din Cîmpti 
lui Neag s-au terminat repa
rațiile, văruitul și vopsirea 

în ulei la trei dintre clase, în pre
zent lucrîndu-se la finisarea celei 
de-a patra săli. Ar mai fi necesară' 
aici amenajarea unui laborator și a 
unei săli de atelier.

L
a Liceul din Uricani, cei 36 000 
lei afectați lucrărilor de re- 
amenajare au fost folosiți ju

dicios. Reparațiile curente efectuate 
în această vară s-au materializat în 
aspectul estetic îngrijit, interior și 
exterior, al clădirii. La școala din 
Firizoni s-a efectuat, din contribuția 
voluntară a locuitorilor, electrifica
rea totală.

ub directa îndrumare a direc
torilor Cotescu Ion și Teti- 
leanu Emil, la Școala gene

rală nr. 5 Lupeni, lucrările efectua
te de I.L.L. sînt toate de bună ca
litate. Zugrăvirea unor clase, intro
ducerea pe coridoare a tuburilor cu 
neon, construirea de trotuare în ju
rul școlii și reamenajarea frumoasei 
baze sportive a școlii sînt’ princi
palele realizări de aici din perioada 
estivală a acestui an. La Școala ge
nerală nr. 4 Lupeni, însă, deși s-au 
efectuat lucrări de parchetare a cla
selor (în valoare do 36 000 lei), par
chetul din lemn verde (adus și prin 
ploaie 1) a făcut ca în prezent să se 
poată „călători" prin clase întocmai 
ca... pe valurile mării. Aici s-au 
terminat cu bine doar lucrările de 
reparații la acoperiș. Spoirea exte
rioară a școlii încă nu s-a început...

Școala generală nr. 1 Lupeni a 
terminat... ce a fost ușor, parcheta- 
rea tirmînd să se facă de-acum îna
inte !

rumos arată Școala' generală 
nr. 1 Petroșani. S-au termi
nat lucrările la atelierul șco-

rea deschiderii 
anului
de învățămînt

Iii, s-a. reamenajat o sală de curs 
și cea de gimnastică, s-au schimbat 
instalațiile sanitare și revizuit cele 
electrice, s-a reparat acoperișul și 
s-a . asfaltat mai mult de jumătate 
din curtea școlii..

Cam aceeași preocupare am re
marcat-o .și la școlile generale nr. 
2, 5 și 3 din Petroșani. Totul este 
terminat, ba mai mult la Școala ge
nerală nr. 3 s-a construit o maga
zie pentru combustibil, finisîndu-se 
chiar și pavoazarea 1

Conducerea Școlii generale nr. 4

Petroșani n-a urmărit îndeaproape 
stadiul lucrărilor, lăsînd totul la 
voia întlmplării și a... echipelor de 
lucrători I.L.L. conduse de Cazan 
Ion și Mathiaș Carol, care încă n-au 
terminat lucrările, deși termenul de 
predat beneficiarului era 10 august. 
Aici mai este necesară revizuirea a- 
coperișului (deși șl anul trecut s-a

(Continuare în pag. a 3-a)
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V. TEODORESCU
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Atelier mecanic 
la Livezeni

De curînd, întreprinderea de 
industrie locală Petroșani a 
deschis la Livezeni un atelier 
mecanic cu următoarele sec
ții: bobinaj, nichelai, confec
ții metalice, iorjă, lăcătușerie. 
Aici pot ii executate operații 
multiple, de îr cele mai mici 
reparații piuă la construcții 
metalice.

Filiala O.N.T. 
anunță

_ La sediul micdel din Petro

șani a O.N.T. au început în
scrierile pentru excursiile ce 
se vor organiza cu autocarele 
in zilele de 22, 23, 24 august. 
Excursiile vor avea Ioc ta Si
biu, Geoagiu, Tr. Jiu, Tisma- 
na, pe Valea Oltului, precum și 
la cabana Rusu.

Concurs „Cine 
știe, răspunde"

Conducerea Grupului de 
șantiere nr. 2 Valea Jiului 
împreună cu comitetul sindi
catului constructorilor a or
ganizat un concurs „Cine știe, 
răspunde" pe teme privind 
protecția muncii. Concursul 
are loc azi, ora 9, în sala clu
bului „Constructorul" din Pe
troșani. Participants la con
curs care vor da răspunsurile 
cele mai bune vor fi premiali.
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la Casa de cultură

DESPRE TA
Opinii din stal

re O T E

mare
mea" de Florin Vasl- 
Gheorghiu

Comedia de 
să fii nevasta 
Jiu și Rodica 
trat pină-n prezent peste 
zentații. Pretutindeni, în 
și-n orașele de provincie 
poposit această trupă 
spectacolele prezentate s-au bucurat 
de aprecierile publicului spectator 
și de elogiile presei, 
scenă a spectacolului, 
prezentat la Casa de 
Petroșani, duminică la
OTa 20, este semnată de Rodica 
țescu. Coautor al

a înregis- 
200 repre- 
București 

tn care a 
valoroasă,

Direcția de 
care va 
cultură 
ora 17 ț

i fi
din 

șl la 
Sfin- 

Florin Va-

suiu, cunoscut spectatorilor noștri, 
din reprezentațiile de acum un an 
ale Teatrului Mic cu „Amoor", de
ține și unul din rolurile principale 
alături de Victoria Mierlescu, ar
tistă emerită, N. N. Matei, laureat 
al Premiului de stat, Matei Gheor
ghiu, Constantin Diplan și Cristina 
Deleanu, creatoarea unuia din ro
lurile principale ale piesei „Ange
lo, tiranul Padovei" din stagiunea 
trecută a Teatrului de stat din Pe
troșani.

In clișeu t Cristina Deleanu.

...Trel gonguri. Luminile se 
sting.

Ne căutăm poziții mai bune 
pentru a vedea întreaga scenă, 
ne întindem gîtul înainte, ne 
lăsăm ba pe-un cot, ba pe ce
lălalt, ne mai și ridicăm une
ori puțin de pe scaun. Urmă
rim, urmărim. Mai tușim, ne 
mai uităm în stînga și-n 
dreapta, ori circular, ne strîm- 
băm puțin sau radiem de sa
tisfacție, aruncăm 
probatoare sau 
spre vecinul 
după un timp, 
dăm verdictul

— Bun spectacol!
— Mie nu-mi place...
— L-ai văzut pe actorul X ?
— Are ceva talent.
— Și Y e talentat 1
— Ași Ce zici
— Se repetă. E 

toate piesele.
— De ce-1 țin 

n-are talent ?...
TALENT I Iată 

care se cere, rare
toate meseriile, cu osebire în 
artă. Oare ne-am întrebat 
vreodată ce înseamnă talen
tul ? Există sau e un moft ?

înainte de a încerca să răs
pundem la aceste întrebări să 
luăm un exemplu foarte prac
tic și foarte ),modern" la ora 
actuală: fotbalul, această

priviri a- 
dezaprobatoare 
impasibil. Și, 
începem să ne 
asupra piesei.

In Vulcan existau cîndva mal multe brigăzi artistice de 
agitație. Multe șl bune I Șl prezentau aceste brigăzi progra
me cu regularitate. Bune programe I Se bucurau toate de 
succes. Șl ne bucuTam șl noi. Pentru că aveam ce vedea. 
Le admiram pe cele de la termocentrală, de ta mina Vul
can, de Ia toate Întreprinderile mari din oraș. Erau și pre
miate multe din ele pentru calitatea programelor susținute.

Au fost, dar nu mal sînt...
Au fost date uitării. S-au autodizolvat. Deși amatori ar 

fl. Vă garantez. Tinerii vulcănenl așteaptă însă. Așa stnt 
ei, îi stăpînește inerția 1 Dar dacă l-ar chema o „mînă , 
s-ar apropia șl nu cu timiditate de club, de activitatea artisti
că. Lucruri bune, meritorii, succese există In orice J 
niu. Lipsuri — Ia fel. Deci, există șl material faptic.

Avem, cum s-ar spune, și subiect și 
o acțiune. Mal e nevoie de cineva să 
zițiune I

Oare nu s-o găsi acel cineva ?
După

pe aici (degetul Ia inimă) șl 
iese pe aici (degetul la gură).

Talentul în artă este deci 
o ardere continuă al cărei 
combustibil reprezintă un a- 
mestec de cultură, simțire șl 
putere de evocare sau redare. 
El nu se capătă, nu se inocu
lează, nu te poți lipsi de ta
lent și nimeni n-a murit din 
pricina lui ; dacă vreți, sin
gurul mod de a acționa asu
pra lui (dar condiția 
e să-l ai) este de a-1 
de a-1 cizela.

Fără nici un efort 
ginație, să încercăm 
închipuim o fintînă,
ginea drumului însorit. Dacă 
această fîntînă este îngrijită, 
curățată, acoperită 
cînd în cînd 
apa, ea ne va 
rece, proaspătă 
Drumeții însetați
și-I vor sorbi apa cu nesaț.

Pasînd Imediat ideea asupra 
talentului, pus aici în discu
ție, vedem că același
s-ar potrivi și acestuia. Publi
cul se va opri și va gusta 
oricînd numai din emoția ar
tistică a talentelor curate, au
tentice, proaspete și viguroa
se.

maladie colectivă de care nu 
ne săturăm să fim „bolnavi" 
și de care sîntem bucuroși că 
suferim...

Să încercăm o argumentare: 
luați un suporter din tribună, 
dați-i ghetele cele mai noi de 
fotbal, tricoul cel mai frumos, 
mingea cea mai bună și pu- 
neți-1 să facă una din marile 
execuții tehnice ale lui Pele 
sau Eusebio și veți vedea că 
nu reușește. Firesc 1

Să-l luăm apoi pe Pele 
(presupunînd că e și un mare 
iubitor de teatru), să-l îmbră
căm în fracul cel mai impe
cabil să-l machiem splendid, 
să-i creăm un decor din cele 
mai moderne și să-l punem să 
interpreteze monologul A fi 
sau a nu fi din Hamlet, pe 
care de atîta vreme îl trăiește 
Lawrence Olivier. Nu va reu
și !

Indubitabil că talentul exis
tă și — fără a fi înțeles gre
șit de către cei care sînt si
tuați în afara artei — l-am 
putea numi fenomen. De ce î 
Pentru că el, talentul adevă
rat nu apare la toți muritorii.

Fiind întrebat odată cum ar 
putea defini talentul, marele 
actor român Ion Manolescu, 
spunea : „Drăguță, talentul e 
ceva care pleacă de aici (și 
arăta cu degetul la cap) trece

primă 
dezvolta

obiect pentru 
Ie pună în...

dome-

a face 
propo-

un cuvlnt 
se caută In

Constantin DICU 
regizor la Teatrul de Stat 

Valea Jiului" Petroșani

și din 
1 se schimbă 
da o licoare 

și plăcută, 
se vor opri

oare dacă

de Z?
același în

lucru

0

1OO de

6 august 1929

determină

7L a

R. SELEJAN

freamătul sălbatic.

E

ruguri

Lucian STROCiil

î N
de mină,

Iul liniștită și veselă poate luaIOAN CHIRAȘ

cînemato raîui

P
Curg apele și lent și tumultuoase, 
Dar, colo-n malul rupt și singuratic. 
Un trunchi de pom uscat și hieratic. 
Ca un blestem profilu-și împlîntase.

secol de Ia 
deschizătorii

Uitat pe mal — 
El, mort cum e, 
Dar, fără urmă,

nici putregai, nici scindări — 
stă vremea să-l îngroape

anii trec în rînduri...

celor 
crimă 
Dato- 
Fred-

liniștea deplină, 
ascunsele comori.

de 
co- 
ca-

dîncit de viața mizeră pe care a 
dus-o. Deznădejdea vădită n-a pu
tut Ion Păun — Pincio s-o trans
forme nicicînd în ură, revolta Iul

Din lut, spre lut legat-a gînd iernatic. 
Cînd ultimele frunze-și scuturase
Și-n plînsul toamnei reci își îngropase 
Neaslîmpărul și

Imaginea poetului este a- 
„unui ins covîrșit de spec- 
nedreptății sociale în așa 
încît n-a găsit forța necesa-

ta-
încercărilor 
suferințelor

de lma- 
să ne 

la mar-

Este dat în griji 
secret, 
Plecat 
Smith,

Și-oricît îi semăn, oricît mi-e de-aproape. 
Tot se apleacă fruntea-mi, grea de gînduri, 
Ca salcia de-asupra unei ape.

Maria DINCA

Adîncul doarme.
In oTturl — ochiuri ale trecutelor ere — 
întunericul umezea 
pereții în voie.
Cîte un ecou al vuietelor 
de de-asupra 
cobora pînă la cel mal de jos 
orizont.
Afară, „la ziuă", 
a început să se însereze. 
Și-n vreme ce nevestele 
într-o mină cu o piatră 
și-n cealaltă cu bocceaua goală 
se-ndreptau spre casă 
așteptate de prunci, 
Minerii, la lumina 
steagului roșu 
cîntau Internaționala.

Poate că toamna, 
meșter priceput, 
se va plictisi să-și cioplească 
plopii, stejarii și sălcile. 
Atunci vom veni noi 
să dăm viață copacilor, 
să ne ardem pe 
iubirile.

Prin adine boltit
Trec lumini — flăcări de'zor 
Și în
D rm

Expoziția
celor
mici

23 A i- 
generale 
organiza

in cinstea zilei de 
gust, elevii Școlii 
nr. 5 Petroșani vor 
o expoziție de obiecte execu
tate la orele de lucrări prac
tice. Vor fi expuse costume 
naționale, lucrări de tîmplă- 
rie, lăcătușerie, electrotehni
că, fotografii privind activi
tățile din școală, peisaje prin
se pe peliculă cu ocazia unor 
excursii și drumeții, precum 
și un număr însemnat de de
sene ale copiilor.

I 
i

o scrisoare de Ia
Iulian IORDACHE

Tinerilor din Cimpa Ie place cîntecul. ȘI jocul, șl dan
sul, și teatrul le plac tinerilor din Cimpa. Și să apară cit 
mai des pe scenă doresc tinerii de aici. Le place să-șl ex
pună în lumina rampei obiceiurile lor de nuntă, nealterate, 
autentice, pure. Pentru că iubesc publicul, pentru că vor să 
fie stimați și îndrăgiți de public tinerii cimpeni s-au avîn- 
tat în mișcarea de amatori. De la vîrsta preșcolară șl 
școlară li s-a format copiilor de aici dragostea pentru 
mos, pentru căminul lor cultural. Insă...

Tinerilor din Cimpa nu le place să fie uitați. Nu Ie 
ce să.- vadă la cei care-1 coordonează, lipsă de interes, 
ales din partea Comitetului municipal pentru cultură și 
nu se așteaptă 
supărați acum

Pentru că, 
aproape cinci
spre a-1 transporta 1

Pentru că la Lunca Florii, în 11 Iulie, au fost

tinerii din Cimpa la dezinteres. De 
acești artiști amatori.
cu ocazia nedeii de Ia IscronI au 

ore pe drumuri așteptînd mașina

aceea

apoi 
fru-

pla-
Mai 
artă 
stnt

fost ținut! 
promisă

OS PAUN-PINCIO
ani de la nașterea poetului

serviți în 
loc de masă cu o porție de... uitare. De aceea și-au expri
mat în scris redacției nemulțumirea lor tinerii din Cimpa. 
Și ne-au expediat un S.O.S.: „Ni se acordă sprijin sau ne... 
dezmembrăm ?". De la Comitetul pentru cultură și artă al 
municipiului Petroșani așteptăm răspunsul. Ne-ar trebui 
însă urgent!

V. TFODO^ni

Azi se împlinește un 
nașterea unuia dintre 
de drumuri ai liricii de revoltă so
cială de la curentul „Contempora
nului", 
ceea a 
tacolul 
măsură
ră de a da piept cu viața, de a se 
împotrivi prin luptă exploatării".

Poezia lui este, firesc deci, o măr
turie clară, evidentă a faptului că 
neputînd să vadă în proletariatul, 
căruia 1 s-a alăturat cu entuziasm, 
forța în continuă ascensiune, Pin
cio n-a putut nici cum să se deba
raseze de pesimismul copleșitor, a-

£533 KS33 E3EE E3Î23 EE&S 3S3S

fiind pasivă. Șl dacă opera sa, des
tul de redusă ca întindere, rămîne 
în patrimoniul literaturii noastre, 
aceasta se datorește vizibilului 
lent manifestat de poet, 
de a da glas în poezie 
celor mulți șl asupriți.

Toate acestea nu ne

însă a-1 considera pe Ion Păun-Pin- 
cio un reprezentant de seamă al lite
raturii române de acum 80 de ani. 
Chiar dacă a scris o poezie, uneori 
melancolică depresivă, cu rădăcini în
fipte puternic în romantism, alteori 
realistă, exprimînd năzuințe și as
pirații — pe scara valorilor litera
turii române Pincio ocupă un loc 
de mijloc, modest.

Și aceasta nu datorită, cum se 
credea cîndva, „marii lui derute, 
marilor lui visuri sociale nebuloase, 
neîmplinite", ci datorită creației pe 
care o moșton'm de Ia el, de nivel 
mediu.

C ă r j i Disc u r i
V. T.

căutata colecție „Bi- 
pentru 
înscriu
Greene

toți", ultimele 
numele lui 

și Albert Ca- 
cuprise: „Un 

mutilare" (Greene), 
„Ciuma", plus cî-

© In 
blioteca 
apariții 
Graham
mus. Romanele 
caz de 
„Străinul", 
teva eseuri și nuvele (Camus).

© Un alt disc cu înregis
trări recondiționate^ 
moara lăsată de „regele tan-

din co-

O secvență din „Freddy, lovește tu întîi".

Freddy este eroul unei serii 
filme de spionaj daneze, în care 
micul se îmbină cu suspensul 
racteristic genului.

Copilăros, simpatic, gata orlcînd 
să facă mici farse nevinovate, Fred
dy este un pașnic agent comercial. 
Preocupat să-și plaseze marfa, el 
descoperă că este amestecat fără 
voie într-o afacere periculoasă : 
lansarea unor rachete distrugătoare 
asupra punctelor strategice incluse 
în planul unul misterios și temut 
doctor Pox. Freddy nu bănuiește că 
a devenit pionul unui plan secret, 
că tocmai el a fost desemnat să-l li
chideze pe doctorul Pox și că viața

•

$ v e s »
turnură tragica.
Iul Smith, veritabil agent
care trebuie să-l instruiască. 
Ia Stockholm împreună cu 
Freddy observă că misiunea 
laturile el plăcute: trebuie 
legătura cu o importantă membră 
organizației secrete — Sonja 
care, la rîndul ei, a primit ordin 
să-I suprime pe Freddy. Spre sur
prinderea tuturor, întîlnirea 
doi tineri nu se încheie cu o 
ci cu deplina Iot înțelegere, 
rită trucurilor lui nevinovate, 
dy reușește să scape de Kolick — 
omul de încredere al lui Pox — lă- 
sînd impresia unul agent versat.

Ne-a vizitat Jules Verne țara?
Intr-un număr anterior al ziarului 

„Steagul roșu", medicul Viorel Mo
raru semna articolul „Monumente 
uitate. De ce?" în care își expunea 
punctul de vedere cu privire la ce
tatea Colț, din vecinătatea cursului 
Rîului Mare. Este adevărat, însem
nările denotă o temeinică cunoaște
re, din partea autorului, a monu
mentelor istorice din județ și a 
unor locuri cu semnificații istorice. 
Semnatarul articolului greșește însă 
cînd afirmă că romancierul Jules 
Verne ar fi vizitat cetatea Colț și 
că toate amănuntele redate de a- 
cesta în romanul „Castelul din Car- 

privind obiceiurile poporului 
și precizia descrierilor pei- 

fi fost cuie- 
în persoană, 
că 'Scriitorul

Ioseph 
publicist

Redus, 
aceste

Marie, 
și fi- 

geo- 
locuri,

apoi le-au des-

cîte s-a scris — 
și o prietenă o-a avut

Transilvania și pose-

păți", 
nostru 
sajelor Văii Jiului, ar 
se de
Susțin aceasta pentru

însuși scriitorul

Vladimir Colin afirmă undeva că 
Jules Verne s-ar fi documentat din 
lucrările francezilor 
baron de Gerando, 
lozof și a lui Elisee 
graf, care au vizitat
au cunoscut în decursul vizitei obi
ceiurile localnicilor 
cris amănunțit.

De altfel — după 
Jules Verne 
riginară din
soarea unui castel amplasat undeva 
prin aceste locuri. S-ar putea ca a- 
mintirile acestei prietene să fi 
constituit principalul izvor de inspi
rație al autorului care a descris cu 
deosebită simpatie pe români

Presupunerea că J. Verne a vizi
tat în persoană aceste locuri de
scrise în 'roman devine și mai ne-

verosimilă amintindu-ne faptul că 
ziarele și diferitele publicații, exis
tente pe acea vreme în Transilva
nia, nu pomenesc nimic în acest 
sens. Or, un eveniment ca atare nu 
ar fi putut fi trecut cu vederea de 
către gazetarii 
ce gazetar s-ar 
onorat semnînd 
brul romancier.

vremii. De.sigur, orl- 
fi simțit deosebit de 
un Interviu cu cele-

Simion CETEAM

N.R. Publicînd aceste rînduri, 
subscriem Ia cele afirmate de tov. 
Simion Cetean, 
altfel și la 
dicului V. 
din tot ce 
temă, nu a 
Așa că...

cum am făcut-o de 
publicarea notațiilor me- 

Moraru. Pentru că nimic 
s-a scris, pe această 

fost făcut cu certitud'ne.

I
I
I
I
I

I
I
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© „Fericire întîmplăfoare" 
se intitulează romanul Gabrl- 
ellei Roy — o zugrăvire cu 
realism și tandrețe a penibi
lei vieți duse de o familie 
din Montreal șl o redare amu
zantă 
goste

a aventurilor de dra- 
ale unei fete simple.

In Editura pentru litera- 
universală au apărut 

volume de „Nuyele și
tură 
două 
povestiri" ale ultimului clasic 
al literaturii ruse, 
nin.

® Din creația românească 
actuală vă recomandăm cartea 
lui Lucian Cursaru, apărută-n 
Editura tineretului, „învingă
torii păreau obosiți"

© Pentr-u (copii I
volum
Mitru,
lumea copiilor: este intitulat:
„In țara legendelor".

Ilustrat de 
cu destinație

goului — Cristian Vasile (în 
clișeu). Discul cuprinde și 
neuitata, nemuritoarea „Zara- 
za".

© Apreciata Interpretă a 
briliantelor folclorice olte
nești, Maria Cornescu (în cli-

șeu) a înregistrat, pe discul 
EPC 932, „Nu știu,dealul s-a 
lungit", „Suie neică, suie dea
lul", „Neicuță să 
minți" și alte cîteva

Alexandru
precisă —

nu mă
melodii

Note de lector

Recentul roman al scriitoru
lui Marin Preda ni-I prezintă 
din nou pe autorul Morome- 
ților angajat decisiv în ex
plorarea actualității, urmărind 
viața, destinul și problematica 
omului contemporan.

După Risipitorii, roman care 
a provocat aprinse discuții 
contradictorii, Marin Preda 
se detașează de mediul țără
nesc, surprinzînd, în Intru
sul, fapte și oameni de pe un 
mare șantier. Viziunea și op
tica autorului . sînt acum al
tele : sînt o replică dată lite
raturii contrafăcute pseudoe- 
roice, aduc o imagine 
care prezintă realitatea 
vărată, fără omisiunea 
erori sau drame omenești.

Tematica romanului Intru
sul se apropie de aceea a 
romanului Risipitorii, eroul 
fiind înzestrat cu candoare și 
generozitate cu sentimente 
simple și profunde, cu trăiri 
sufletești specifice adolescen
tei.

Călin Surupăceanu apare 
ca un personaj dificil. Să fie 
el vinovat că nu este accep-

exclusivitate 7 
întrebare nu

de
Răspun- 

poate fi 
In orice 
un „in

acțiuni nu 
colectivitate, 

frumoase

Marin Preda
construit 
insuportabilă 
„Intrus" pen
să! care, din

nouă 
ade- 
unor

tat în 
sul la 
stabilit cu precizie, 
caz, eroul rămîne 
trus", ale cărui 
sînt admise de
ele apărînd prea 
pentru a fl Incluse în rîndul 
faptelor cotidiene.

Romanul debutează cu o 
destăinuire foarte semnifica
tivă a lui Călin Surupăceanu: 
„Știu că de azi înainte voi 
începe drumul de întoarcere 
al vieții mele și că va fi atît 
de lung încît mă gîndesc dacă 
n-o să-l scurtez singur; n-am 
nici 30 de ani. Asta ține doar 
de puterea amintirilor mele". 
Această introducere îi dă au
torului posibilitatea să nareze 
la persoana întîi, reconsti
tuind prin gura eroului 
treaga-i biografie, toate 
tîmplările sale.

Actul de eroism al Iul, 
lin, cînd salvează un om 
la un accident, este privit 
suspiciune. Chiar soția 
Maria, pe care o scăpase 
ghearele unui bădăran, ) 
înțelege și din acest moment

în- 
în-

viața în orașul 
de el 11 apare 
Călin devine un 
tru concetățenii
considerente știute numai de 
ei, nu-I acceptă fără ca aces
tea să fie înțelese de cel ex
pulzat. După ce luptă în za
dar cu toți și cu toate, eroul 
părăsește orașul marilor sale 
trăiri, îndreptîndu-se f.pr-e 
un liman, poate mal liniștit 
poate tot așa de zbuciumat.

Romanul rămîne în esență 
o angajare a dezbaterilor mo
rale, etice și sociale. Eroi ca 
Dan, Sorana, Costache, repre
zintă personaje tipice pentru 
o epocă plină de frămîntări 
sociale cu o problematică 
ideologică concretă șl de mul
te ori contradictorie. Au a- 
cești eroi puritatea lor sufle
tească nealterată ? Sînt el vi- 
novați sau nu de drama lui 
Călin ? Aceasta nu ne-o spu
ne scriitorul. El redă lucruri 
sincere, fără să-i fie frică de 
adevăr, lăsînd cititorilor drep
tul de judecată și de sentință.

Titu CORNEA
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a clădirea Liceului industrial 
Petroșani lucrările de amena
jare sînt în ultimul stadiu.

S-a mărit numărul claselor Ia 9. Nu
este însă început încă lucrul la ex
teriorul clădirii. Cel de-alct au deo
camdată... promisiuni de Ia I.L.L.

PORTRET

la o aniversare
18 ale lunii, 
aniversează 30 
că în fabrică, 
jat ca lăcătuș

Există oameni alit do îndră
gostiți șl pasionați do profe
sia pe care o exercită incit, 
adînciți în muncă și căutări

Braitigam Ignat 
de ani de mun- 
Cînd s-a anga- 
la „Viscoza" a-

(Utmare din pag. 1)

Fațada clădirii noi a Liceului din Vulcan.

reparat), a cornișelor șl burlanelor 
de scurgere, repararea Instalațiilor 
sanitare, a magaziilor (necorespun
zătoare). La Școala generală nr. 6 
Petroșani încă nu totul e pus la 
punrt. S-a terminat doar spoirea pe
reților (atît de murdari anul trecut, 
deși școala e nouă). Mal sînt însă 
geamuri sparte, clanțe stricate și... 
o bucată de carton în loc de neam 
Ia intrarea elevilor (I).

Deși de mal multi ani se fac do
cumentări șl se întocmesc devize, 
în curtea Liceului Petroșani nu se 
construiește în nici o vară nimic. 
De ce ? Pentru că... e plină de căr
bune șl lemne. Grupul II construc
ții are aprobat un deviz, în valoare 
de 20 000 lei, pentru a construi aici 
o magazie pentru combustibil. CInd 
însă se va face, nu se știe...

Și Grupul școlar minier Petroșani 
se pregătește pentru deschiderea nou
lui an școlar. Localul școlii e în 
parte zugrăvit. Dar, Ia căminul din 
strada Ilie Pintilie, lucrările (în va
loare de 150 000 lei) contractate cu 
I.L.L. Petrila... stau. Mal precis nici 
n-au început încă ! Din cauză de ne
înțelegeri, se zice! La școlile nr. 1, 
5 șl Ia Liceul din Petrila lucrările 
de reamenajări se află în ultima

fază. In curînd totul va fl gata pen
tru... asaltul elevilor.

onsiderăm că beneficiarul (In
spectoratul școlar al munici
piului șl conducerile școli

lor) ar trebui să Impulsioneze în a- 
ceste zile munca de punere la punct 
a școlilor. Și nu numai pentru ter
minarea la timp a lucrărilor la spa
țiul exclusiv școlar ci și la celelal
te lucrări din școală. O întrebare 
acum, către I.L.L. (pentru că în fie
care vară procedează identic) : Cînd 
veți avea de gînd, oameni buni, să 
vă fineti de cuvînt ? De ce promi- 
teți dacă nu puteti lucra în ritmul 
stabilit ?

Oricum, recepția localurilor școli
lor nu trebuie să depășească 1 sep
tembrie.

Este imperios necesar acest lucru.

cîte ceva, care să ușureze 
munca, să sporească producția 
de fire și să aducă fabricii e- 
conomii. Inovațiile și raționali
zările sale au făcut ca secția a 
III-a să obțină rezultate din 
cele mai bune.

Timpul nu stă pe loc, dar 
nu stau nici oamenii. Si iată-l 
pe Braitigam, în anul 1963, 
numit șef al atelierului auxi
liar al fabricii. Cînd spui au
xiliar te gîndești fără să vrei 
la o secție neproductivă. Dar 
de munca acestui mănunchi de 
oameni conduși de Braitigam 
Ignat depinde bunul 
întregului proces de 
ție din fabrică. Fi 
reparațiile planificate 
secțiile, de priceperea 
legată functionarea 
mașinilor de aici.

Pe biroul șefului 
auxiliar al F.F.A. 
Lupeni se află o 
pllcală. Braitigam 
cum se
vește o schiță, 
șublerul 
mulțumit. Rotorul pompei an- 
liacide. cu o capacitate 
1 000 litri pe minut,

E 
de 
nu

mers al 
produc- 
execulă 

în toate 
lor este

normală a

atelierului 
„Viscoza" 

piesă com- 
Ictnat, după 

i clișeu, pri- 
măsoară cu 

si apoi zîmbește

vede din

)

TELEVIZIUNE

10,00

10.30
12,00
12.30
13,00
13,15
15,00
17.00

I 7 30

19,30
19,50
20,15

21,30

23,20
23,30
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Ora exactă. Cum va fi vremea ? G’mnasli- 
ca de înviorare.
Pentru școlari — Ex-Terra '68.
Tv. pentru elevi. Consultații la matema
tici (bacalaureat).
Ora satului.
Tv. pentru specialiștii din agricultură. 
De strajă patriei.
Telejurnalul de prînz. 
închiderea emisiunii de dimineață. 
Zig-Zag — telemagazin duminical.
Aspecte de la finalele campionatelor euro
pene de canotaj academic. Transmisiune 
de la Griinau — R.D.G.
Fotbal : Dinamo București 
rad. Transmisiune de la 
mo. In pauză : Aspecte de 
pionatelor europene de canotaj academic. 
Telejurnalul de seară.
Telesport.
„Cîntă, dansează, tinerețea". Transmisiune 
de pe litoral.
Fi]m artistic „Operațiunea Crossbow" 
producție a studiourilor engleze. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

— Vagonul A- 
Stadionul Dina- 
la finalele căm

Adunătură cu țuică

In cartierul Bărbăteni din 
Lupeni e mare „bairam" sau 
„chirvai“ cum vreți să-i spu
neți. De fapt cei care au or
ganizat tămbălăul li zic adu
nătură cu țuică șt joc.

Trancă nu e invitat, pentru 
că nu face parte din „grupul 
vesel". Se duce și cască și el 
gura de trecere de timp. In 
joc o vede pe cumnată-sa... 
Sare și ne-nvîrte de parc-ar 
fi mușcat-o o viespe. Vă- 
zind-o așa săltăreață și Jucă
ușă unul dintre organizatori, 
Stoican, îi zice c-o ia la joc. 
Trancă sare au gura:

— Las-o, Stoic ine, nu vezi 
că-i năroadă ?

— Năroadă, 
năroadă da cu 
alții joacă 1 Gu 
mine de ce n-ar 
juca, că doar 
n-am riie ? I

— N-oi 11 a- 
vînd tu rîie dar 
nici frumos nu ești, așa 
bine și nu-fi mai fă de 
cu ea dacă-ți spun l

Cumnata 
minte ar fi 
învillilă și 
de frică să 
cu Trancă, 
casă, nu mai vru nici în rup
tul capului să mai joace. Stoi
can, de loc șt inimă albastră 
începu s-o „brîncuiască" și o 
scoase din joa pentru atitu
dine nesportivă față de orga
nizatori.

Cu chiu, cu val, Trancă își 
smulse cumnata din mîinile 
huliganului, și o conduse 
frumușel acasă. După ce-și 
lepădă haina, că-l luase cu 
călduri, se întoarce la joa șt 
mi-l luă în primire pe Stoi
can.

— Ascultă mă, ce avuseși 
cu cumnată-mea ?1

— Cu ea n-avusei nimic, 
mincați-aș ochii, da amu am 
cu tine că-ți băgași nasul în 
petrecania noastră I

Si dăil Șl dăi I Sunau pal
mele pe obrazul lui Trancă 
de amuțise pînă și toba mare 
și gurduna. Lui Trancă 
că nu-i 
dea că 
s-apuce 
serios, 
scoase 
făcuse obrazul omului ca pl- 
parca. Mai luă și ea vreo 
două înghionteli după care se 
refugiată în casa unui vecin, 
să scape de păruială.

Stătu Trancă, cit stătu, pînă 
se gîndi că s-o ii liniștit tur- 
batu de Stoican și dădu 
iasă afară. N-apucă însă 
facă doi pași că Stoican ră
sări ca din pămînt și mi-l luă 
din nou în primire. Bietul 
Trancă, de voie, de nevoie, o 
luă la fugă de-i sfîrîiau căl
câie și nu se opri pînă acasă

■ u

de unde nu 
doua zi.

luai ieși uină a

s-a termina! de

cutat impecabil, 
deoarece piesele 
erau aduse 
din import.

Există în
a
„Viscoza" 

Printre acestea 
acela de a face o

pînă

de 
este exe- 
satisfăcut 
arest fel 
de mult

observa 
trece timpul. Asupra lor 
lasă parcă amprenta nici 
destul de mulți la nil- 
încrustați pe răbojul vre- 
Un asemenea îndrăgostit 

și pasionat de meseria Iui 
este și tovarășul Braitigam 
Ignat, șeful atelierului auxiliar 
al F.F.A. „Viscoza" Lupeni.

A venit Ia fabrică într-o zi 
de august din anul 1938. In

novatoare, 
cum 
nu-și

vea 19 ani, acum are 19 îm 
pliniți.

Anul 1952. Lăcătușul Bralli 
gam Ignat a fost trimis la o 
școală de specialitate din Bu 
curești. După un an de îmbo 
gățire a cunoștințelor teoreti
ce s-a reîntors în fabrica lui 
dragă. A fost numit în funcția 
de maistru mecanic în secția 
a III-a textilă. Inima îi dă 
mereu ghes născocească

planul organizării 
producției și a 

și allo 
se

științifice 
muncii la 
obiective, 
numără și
mică turnătorie de fontă pro
prie care să deservească 
brica. Cubiloul va avea o 
paritate de 300 kilograme 
oră. E un nou obiectiv
care și-a propus să-l atingă 
acel ce aniversează azi 30 de 
ani de muncă la F.F.A. „Vis
coza" Lupeni.

fa- 
ca- 
pe 
pe

D. CRIȘAN

Radio
LUNI 19 'AUGUST

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață ; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți ; 8,25 Moment poetic. De
dicații partidului; 8,80 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată;
9.30 Revista literară radio; 
10,00 Muzică instrumentală r 
10,10 Cadran cultural; 10,25 
Cîntăreți ai plaiurilor noastre; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
La ocarina, Ion Gîrbăcen;
11.15 Program de cîntece pio
nierești; 11,30 Arii din opere; 
11,45 Sfatul medicului; 12.00 
Concert de valsuri; 12,30 In- 
lîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic ; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară ; 
14,00 Cîntă taraful din Făget, 
jud. Timiș; 14,15 Expediția 
transmite...! ; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier;
15.15 Radioracheta pionierilor; 
15,40 Mari ansambluri româ
nești de cîntece și dansuri — 
ansamblul „Perinița"; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,20 Muzică 
populară cu Maria Firulescu ;
16.30 Tribuna radio; 17,15 An
tena tineretului ; 17,45 Selec- 
țiunl din estrada nocturnă; 
18,00 Buletin de știri; 18,02
Orizont științific; 18,20 Melo
dii populare; 18,40 Muzică 
din opere; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00
Buletin de știri; 20,05 Rampa; 
20,20 Soliști de muzică popu
lară : Achim Nica și Silves
tru Lungoci ; 20,40 Formația 
Alexandru Avramovici; 20;55 
Noapte bună, copii; 21,00 Mu
zică ; 21,05 Teatru radiofonic. 
„Securi pentru funii". Scena
riul radiofonic de Vasile Re- 
breanu ; 21,55 Muzică; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Frumos 
ești București — muzică |u- 
ș.oară; 22,30 Moment poetic;
22.35 Simfonia în Re major de 
Luigi Cherubini; 23,02 Jazz; 
24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă. Bule
tine de știri șl meteo-rutiip'c 
la orele 1,00, 2,00 șl 4,00.

PROGRAMUL II

7,00 Melodii populare; 7,30 
Buletin de știri. Buletin me- 
tco-rutier; 7,40 Muzică ; 7,45 
In sunet de fanfară ; 8,00 Cîn
tă Dumitru Bălășoiu ; 8,10 Țot 
înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,30 Buletin de știri; 
9,00 Caleidoscop muzicbl;
9.30 Muzică de cameră de 
Franz Schubert; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Muzică u- 
șoară de Florin Bogardo și 
Vasile V. Vasilache; lCj,30 
File de legendă; 10,55 Muzică 
de estradă; 11,15 Cîntă An
gela Zii ia șl Ionel Miron ;
11.35 Soliști și formalii artis
tice de amatori; 12,00 Bule
tin de știri. Buletin meteoro
logic; 12,10 Varietăți muzica
le; 13,00 De toate pentru totii 
13,55 Muzică ușoară ; 14,00
Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
lier; 14,0.3 Concert de prînz; 
15,00 Melodii din filme; 15,30 
Din folclorul muzical al po
poarelor; 15,45 Cîntă Aura 
Urziceanu și Richy Nelson ;
16.15 Piese distractive; 16,20
Sfatul medicului ; 16,25 Con
cert de estradă ; 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic;
17.15 Arta clavecinistă de-a
lungul secolelor; 18,00 Melo
diile tinereții; 18,15 Fii slă
vită, Românie — program de 
cîntece; 18,25 Amfiteatru li
terar; 18,50 Muzică; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Doine 
și jocuri populare; 19,30 Frag
mente din opera „Cavaleria 
rusticană" de Mascagni; 20,05 
Discuri Electrecord i 20,30 
Ora specialistului. Știința 
conducerii întreprinderii; 20,50 
Formația Ion Calistrache; 
21,00 Buletin de știri; 21,05 
Voci, orchestre, melodii; 22,10 
Cîntece șl jocuri populare;
22.30 Concert serenadă ; 23,00 
Radiojurnal; 23,07 De la pre
clasici la moderni; 23,43 Se- 
lectiunl din opera „Werther" 
de Massenet; 0,10 Jazz; 0,55 
—1,00 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier.

și din poarlcl-n poartă plnă 
găsesc unele adrese. De ce ? 
Unele din străzile orașului nu 
mai pot fi identificate pentru 
că le-au dispărut tăblițele cu 
denumirea. Citeva plăcute au 
fost acoperite cu vopsele: 
cînd s-au zugrăvit casele.

In strada Victoriei, un bi
nevoitor (Pădureanu loan), a 
improvizat o tăbliță din lemn, 
pictată cu roșu. Dc ar apărea 
iar pe fiecare stradă tabla cu 
denumirea acesteia am avea 
prilejul să consemnăm aceas- 

vlctorie a edili- 
pînă una 

la por- 
să

tul pentru ziua respectivă i 
se consumase. La întrebarea 
taxatoarei „cine mai e fără bi
let Vasilică a băgat capul 
„între urechi". Dar cînd con
trolorul Vasile Pușcu a cerut 
biletele la control, Arieșan 
era... in pom. „Poale-l duc" 
— se glndea. Nu l-a dus. Con
trolorul l-a invitat să ia bilet. 
Nu s-a supus, l-a fost reținut 
abonamentul. In stafie, Intr-un 
moment de neatenție al con
trolorului, Arieșan i-a băgat 
mina în geantă și a smuls trei 
sferturi de abonament. Un sfert 
a rămas controlorului. In (drep
tul miliției Vulcan, șoferul 
Maleiaș Ion a opri! autobuzul 
și Arieșan a trebuit să-l 
meze pe controlor. Aici i 
întocmit un proces verbal 
contravenție șl constatare
mind ca Arieșan să plătească 
amenda: intre 20—150 Ici. 
Cînd te scumpești la țările..

Intr-o dimineață ploioasă, 
mașina salvării aduce la spi
talul din Lupeni pe Curtuzan 
Petru, om trecut de 60 de ani. 
La camera de urgentă I se 
stabilește imediat diagnosti
cul. A urmat o intervenție 
chirurgicală dificilă. Medicii 
Dalman K. și Abramovlci L. 
și-au dovedit însă 
tea. Șl umanismul, 
fost salvat. Cînd 
complet însănătoșit, 
bătrînul Curtuzan s-a prezen
tat la cel care l-au redat să
nătatea adresindu-le un sim
plu „mulțumesc"!. A fost un, 
mulțumesc încărca' de stimă 
și recunoșlinfă.

Pentru 
îmbunătățirea fi 
deservirii 
populației

Conducerea cooperativei meșteșu
gărești „Retezatul" din Hațeg se 
preocupă îndeaproape de lărgirea 
gamei de sortimente șl de continua 
îmbunătățire a deservirii populației. 
Planul de măsuri întocmit de curînd 
prevede înființarea unor noi secții 
ca 
re 
ce 
De
lărgi sfera activității prin coopta
rea de noi membri cooperatori. Este 
vorba, în special de secțiile: tîm- 
plărie, lenjerie, fierărie, construcții, 
marochinărie; frizerie. Secțiile vor 
dotate cu utilaje noi, moderne.

dexlerita- 
Omul a 

a plecat, 
din spital.

'a drept... o i 
for petri Icni, 
alta, ar fl o 
Iile orașului 
intîmpinați de

Sau, 
soluție : 
străinii 
ghizi.

Vă trebuie
barcă *.ur

s-a 
de

Petrecerea 
mult. Cei sare au luat parte 
au șl uitat-o. Numai Trancă 
și Stoican își mai amintesc de 
ea. Primul, cel puțin și astăzi 
își mai freacă obrajii. Ba mai 
mult, ca să nu rămînă moar
tă seara aceea cînd a făcut 
pe „încasatorul" l-a dat pe 
învinuitul Stoican ia comisia 
de Împăciuire de pe 
măria din Lupeni.

La primele două,, 
înțeles 

i că după cum a 
ținui 
teala 
vreo
me. Pentru 
pretindea 1 500 
lei. Adică una 
bucată palmă 
- 150 lei. S-o 
că-l vremea de

cele de reparat Instalații sanlta- 
șl de încălzire, Instalații electri
de rașclietat și curățat parchetul, 
asemenea, unele secții își vor

ur-

lingă pri-

sd viz f-
Si

cumva 
de legume
Vasile Alecsan- 
irebuie să vă 
o barcă. Ciad 

Iar 
ciz-

fi

iiu s-au : 
Trancă zicea

înfățișări 
nicicum.

el soco- 
ar ii
zece

Nicu SBUCHEA
Hațeg

in ziua aceea (7 august a.c.) 
Arieșan Vasile, făcea al trei
lea drum cu autobuzul de la 
Lupeni la Coroești. Abonamen-

Străzi anonime
Străinii sosiți in Petrila tre

buie să întrebe din om în om

Dacă dorifi 
'ați unitatea 
fructe din sir. 
dri (Petroșani) 
luați neapărat
plouă, legumele plutesc, 
vlnzătorul se salvează-n 
mc. Ș-apoi sc gindeșle 'înde
lung la cei care au amenajat 
magazinul cu citeva palme 
sub nivelul trotuarului:

F. V.

FOILETON

că fă 
lucru

altălui Trancă
avut ar fi tras o 
cu Stoican, dar 

nu dea de bucluc 
la care stătea în

- • - i mai 
venea să creadă. Cre- 
ălalalt glumește. Pin' 
să vadă că-i lucru 
sări nevastă-sa și-l 

dintre pălmi, că 1 se

să 
să

luat 
pal- 
asta

ceva bani pe 
Pe de altă 

nu recunoștea 
capului c-ar fi

cu năroada de 
sau eu obrajii

Înfățișare, ce a 
ziua de 25 iulie,

că mal, 
100—200. 
mal, mal 
vina da- 
lăsat din

Văzînd cum stau Iugtu- 
comisia i-a invitat în 

de așteptare, dîndu-le 
de gîndire o Jumătate

fi glndtt omul 
pus de-ale gurii pe iarnă și 
n-ar fi stricat 
lingă salariu, 
parte, Stoican 
nici in ruptul 
avut treabă 
cumnată-sa 
Iul Trancă.

La a treia 
avut loc in
Trancă nu-și mai freca obra
jii șl o lăsase mai moale cu 
acei 1 500 lei. Zicea 
mai s-ar Împăca cu 
Stoican, la rîndul lui 
că și-ar fi recunoscut 
că Trancă ar mai fi 
preț, 
rile, 
sala 
timp
de oră.

După o oră, au fost Invi
tați din nou in fața comisiei 
și președintele le-a dat su- 
vîntul.

Trancă: Tovarășe președin
te, ce mai calea, valea, ne-am 
împăcat. Procesul să-l arză 
locul...

Stoican s Băurăm șl noi al
te două beri de 
mu ne avem iar

Semnară apoi 
comună in care
să trăiască în pace și priete
nie de. acum înainte după care 
plecară nu înainte însă de a 
invita la viitoarea petrecanie 
și pc subsemnatul.

Nicu POPA

căciulă, șf-a- 
ca frații I 
o declarație 
se angajară

Așa se 
buni la

întîmplă cînd 
gură șl răi la 
de lucru unul 

dau declarații,
dosare, au loc 
întrunesc comi- 
apol părțile be-

P. S. 
oameni 
scandal își fac 
cu altul. Se 
se întocmesc 
înfățișări, se 
sii, pentru ca
ligerante să se împace de bu
nă voie șl nesiliți de nimeni 
la veșnicul pahar de băutură.
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FILME
T.UNI 19 AUGUST

PETROȘANI 7 Noiembrie: 
Freddy, lovește lu întîi; Sta
dion ; A trecut o femeie; Re
publica : Nuntă la Malinovka; 
PETRILA ; El Dorado ; LONEA 
— Minerul: Orașul meșteri
lor ; ANINOASA : Sus mîi
nile, domnilor polițiști 1; VUL
CAN : Zosia ; PAROȘEN1 j 
Unde este al treilea rege ?j>ț 
LUPENI — Cultural: Ce 
noapte, băieți!; Muncitoresc: 
Cuba '58; UR1CANI: Eddie 
Chapman, agent secret.
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Cernik, președintele guvernu
lui cehoslovac, restul membri
lor delegației cehoslovace ca
re au participat la convorbiri, 
precum și alte persoane ofi
ciale, reprezentanți de seamă 
ai vieții politice, publice și cul
turale, ziariști cehoslovaci și 
străini.

Sînt prezenti Ion Obrado- 
vici, ambasadorul României la 
Praga, membrii Ambasadei și 
ai coloniei române, șefii altor 
misiuni diplomatice.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de președin
tele Ludvik Svoboda și Ale
xander Dubcek, primește ra
portul comandantului gărzii de 
onoare. In timp ce fanfara mi
litară intonează imnurile de 

c
terne, Ion Obradovici, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România 
la Praga ;

— din partea cehoslovacă — 
Ludvik Svoboda, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
Alexander Dubcek, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, ing. Oldrich Cernik, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele gu
vernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, dr. Frantisek Kriegel, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele C.C. al Frontului Național, 
dr. Cestmir Cisar, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Consiliului Național 
Ceh, Ondrej Klokocz, membru al 
Prezidiului C. C. al P.C. din 
Slovacia, președintele Consiliu
lui Național Slovac, dr. Jiri Ha- 
jek, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, ministrul afaceri
lor externe, dr. Bo'huslav Kuce
ra, ministru! justiției, președinte
le Partidului Socialist din Ce
hoslovacia, Antonin Pospisil, pre
ședintele Partidului Popular din 
Cehoslovacia, ing. Karel Kurka, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste Cehoslovace în Republica 
Socialistă România.

Delegațiile s-au informat reci
proc asupra activității celor două 
partide și țări frățești pentru dez
voltarea construirii socialismului, 
au analizat problemele colabo
rării rcmâno-cehoslovace și au 
efectuat un schimb de păreri in 
legătură cu unele probleme ale 
situației internaționale actuale 
și ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Cele două delegații au rele
vat cu satisfacție că relațiile ro- 
mâno-cehoslovace s-au dezvoltat 
in spiritul prieteniei tradiționale 
și înțelegerii reciproce. In anii 
construcției socialiste s-a extins 
colaborarea româno-cehcslovacă 
in domeniile politic, economic, 
cultural-științific și tehnic. Un 
document important pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări a fost Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală semnat la 21 iuiie 1948 
între România și Cehoslovacia.

Cu prilejul vizitei și informării 
reciproce, delegația româna a 
luat cunoștință cu satisfacție de 
realizările popoarelor frățești ale 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce în construcția socialistă, de 
hotărirea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a conducerii sa
le, a popoarelor ceh și slovac 
de a asigura succesul operei de 
edificare a socialismului, ceea ce 
a întărit și mai mult convinge
rea delegației române că in Ce
hoslovacia se desfășoară o lar
gă și intensă activitate pentru 
dezvoltarea continuă a socia
lismului, adîncirea democrației 
socialiste, în interesul popoare
lor Cehoslovaciei, al întăririi for
țelor socialismului în lume.

Delegația cehoslovacă a apre
ciat succesele poporului român 
in dezvoltarea societății socia
liste in Republica Socialistă 
România și totodată a subliniat 
că dă o înaltă prețuire manifes
tărilor de încredere și_ sprijin 
prin care poporul român, Parti
dul Comunist Român și guvernul 
Republicii Socialiste România iși 
exprimă simpatia față de proce
sul de democratizare a vieții de 
partid și sociale în Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

In timpul vizitei a fost semnat 
noul Tratat de prietenie, colabo
rare si asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslova
că. Reflectînd realitățile contem
porane, dezvoltarea multilatera
lă a celor două țări socialiste, 
principiile politicii lor externe, 
Tratatul creează noi posibilități 
de intensificare a relațiilor ro- 
mâno-cehoslovace în toate do
meniile și corespunde interese
lor unității statelor socialiste. 
Totodată, el exprimă hotărirea 
celor două țări de a-și întări co

stat român ș! cehoslovac, sîn* 
trase 21 de salve de artilerie. 
Cei trei conducători trec apoi 
in revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Iși ia rămas bun de la membrii 
corpului diplomatic, de la per
soanele oficiale cehoslovace și 
de la membrii Ambasadei ro
mâne.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ludvik Svoboda se apropie 
de microfoane și rostesc cu- 
vîntări de rămas bun. Cuvîn- 
lările sînt subliniate în repe
tate rînduri cu puternice și în
delungate aplauze. Se strigă 
„Trăiască Ceaușescu", „Trăias
că România".

Un grup de pionieri și cer
cetași oferă conducătorilor ce
lor două țări buchete de garoa
fe roșii. Un prichindei soli
cită un autograf tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care îi sa- 

OMUNICA
pacitatea de apărare și de a-și 
aduce întreaga contribuție la 
garantarea securității țărilor so
cialiste, la apărarea păcii în lu
me. Tratatul afirmă hotărirea 
părților de a întări alianța de
fensivă a țărilor socialiste, mem
bre ale Tratatului de la Varșo
via, de a sprijini dezvoltarea re
lațiilor politice, economice, cul
turale dintre ele, pe bază bila
terală și multilaterală, inclusiv 
in cadrul C.A.E.R.

Cele două părți au discutat 
pe larg și au stabilit o serie de 
măsuri pentru extinderea și dez
voltarea colaborării reciproce în 
domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural. In acest 
sens s-a convenit ca într-un 
termen cit mai scurt, Comisia 
mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnico- 
științifică să definitiveze și să 
prezinte spre aprobare celor 
două guverne măsurile cores
punzătoare.

Delegațiile au exprimat voin
ța partidelor și țărilor lor de a 
dezvolta multilateral relațiile 
româno-cehoslovace fundamen
tate pe principiile internaționa
lismului socialist, independenței 
și suveranității, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile 
interne, întrajutorării tovărășești 
și avantajului reciproc — teme
lie trainică pentru întărirea și 
lărgirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările socia
liste.

In cadrul convorbirilor care 
au avut loc între cele două de
legații s-au discutat probleme 
ale situației internaționale ac
tuale și perspectiva evoluției lor. 
Cele două părți subliniază că 
tendințele agresive ale imperia
lismului, folosirea forței, ames
tecul în treburile interne și e- 
xercitarea de presiuni în rela
țiile internaționale reprezintă 
piedica principală în calea in
staurării unei păci trainice in 
lume.

Ele au reafirmat sprijinul lor 
față de lupta eroică a poporu
lui vietnamez împotriva agresiu
nii americane și s-au pronunțat 
cu hotărîre pentru recunoașterea 
dreptului inalienabil al acestuia 
de a-și hotărî singur soarta, fă
ră nici un amestec dinafară. 
Cele două țări cer încetarea 
imediată și necondiționată a 
bombardamentelor împotriva R.D. 
Vietnam — premisă indispensa
bilă a tratativelor pentru regle
mentarea problemei vietnameze.

Considerînd că situația din 
Orientul Mijlociu se menține în 
continuare încordată, cele două 
părți se pronunță pentru rezol
varea grabnică a crizei pe baza 
prevederilor rezoluției Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. din 
22 noiembrie 1967.

Cele două delegații sublinia
ză importanța unității de acțiu
ne a tuturor forțelor progresiste, 
democratice și iubitoare de pa
ce în lupta împotriva imperia
lismului, pentru libertatea și in
dependența popoarelor, pentru 
progres social.

In cadrul schimbului de pă
reri în legătură cu activitatea 
externă a partidelor și guver
nelor lor și asupra unor pro
bleme ale situației internaționa
le actuale, părțile au exprimat 
din nou hotărirea lor de a dez
volta neîncetat prietenia și co
laborarea frățească cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări ale 
sistemului socialist mondial, de 
a contribui la întărirea unității 
și coeziunii statelor socialiste, în 
interesul cauzei socialismului și 
păcii.

In același timp, părțile s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea și 
in viitor a relațiilor multilaterale 
cu toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Cele două părți au făcut un 
schimb de păreri asupra, evo
luției situației în Europa și asu
pra problemelor actuale ale în
tăririi păcii și securității pe a- 
cest continent. In spiritul De
clarației de la București din 5 
iulie 1966, ele vor depune efor
turi pentru înfăptuirea securită
ții europene, pe baza recunoaș
terii și respectării realităților 
postbelice, îndeosebi a existen
ței celor două state germane, a 

tlsface zimbind dorința. El se 
fotografiază alături de micul 
admirator.

In sunetele unui marș, înce
pe defilarea gărzii de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășii Ludvik Svoboda și 
Alexander Dubcek se îndreap
tă spre cetățenii masați în in
cinta aeroportului. Din mii de 
glasuri răsună „At zije 
Ceaușescu”, ,.At zije rumunsko”. 
Se scandează minute în șir : 
„Ceaușescu — Svoboda — Dub
cek". Șeful statului român 
strînge mîinile care i se în
tind din mulțime, mîini ale 
unei prietenii frățești indes
tructibile. Sînt clipe de neui
tat, o mărturie spontană a sen
timentelor de dragoste, stimă 
și adîncă prețuire cu care po
porul cehoslovac a înconju
rat pe solii poporului frate ro
mân în tot timpul vizitei lor.

inviolabilității frontierelor actua
le, inclusiv a graniței Oder-Nies- 
se și a frontierei dintre cele 
două state germane, și a recu
noașterii nevalabilității încă de 
la început a acordului de la 
Miinchen.

Cele două părți consideră că 
realizarea recentelor propuneri 
ale Republicii Democrate Ger
mane privind normalizarea rela
țiilor dintre cele două state ger
mane, pe baza egalității lor de
pline in drepturi, încheierea u- 
nui acord de nefolosire a forței 
in raporturile dintre ele, iniție
rea de tratative cu- guvernul 
R.D.G. și guvernul R.F. a Ger
maniei în vederea realizării 
treptate a relațiilor diplomatice 
cu aceste țări, precum și pri
mirea celor două state germane 
in O.N.U. și organismele sale, 
ar duce la întărirea climatului 
de securitate pe continentul eu
ropean și în lumea întreagă.

In același timp, ele sublinia
ză importanța dezvoltării rela
țiilor și colaborării între țările 
europene și crearea de condiții 
ca toate statele de pe acest 
continent să participe cu drep
turi egale la întărirea păcii în 
Europa și în întreaga lume.

In timpul convorbirilor, dele
gațiile au subliniat hotărirea lor 
de a dezvolta relațiile și cola
borarea frățească, schimburile 
de păreri și experiență dintre 
cele două partide comuniste, în 
spiritul prieteniei, încrederii re
ciproce, internaționalismului so
cialist și solidarității frățești.

Cele două partide consideră 
că o cale importantă pentru în
tărirea unității mișcării comu
niste o constituie intensificarea 
relațiilor bilaterale între partide, 
ceea ce permite o mai bună 
cunoaștere reciprocă a puncte
lor de vedere, schimbul de ex
periență, clarificarea unor pro
bleme de interes comun, discu
tarea de la conducere la con
ducere a diferitelor opinii, îi.tr-un 
climat de încredere și înțelegere 
tovărășească în scopul înlătură-

Aprecierile unor personalități 
politice cehoslovace cu privire 
la vizita delegației de partid 

și de stat române 
in R. S. Cehoslovacă

PRAGA 17 (Agerpres). — 
Presa cehoslovacă publică 

aprecierile unor personalități 
politice din această țară în 
legătură cu vizita delegației 
de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Intr-o discuție purtată cu un 
reprezentant al ziarului „Svo- 
bodne Slovo”, Bohuslav Ku
cera, ministrul justiției, pre
ședintele Partidului Socialist 
din Cehoslovacia, membru al 
delegației cehoslovace la con
vorbirile cu delegația română, 
a spus:

Convorbirile au decurs în- 
tr-o atmosferă foarte cordia
lă, în tendința de a găsi cît 
mai multe posibilități pentru 
extinderea colaborării recipro
ce în toate domeniile. A fost 
subliniată în special necesita
tea adîncirii colaborării eco
nomice. Au fost relevate și 
multe momente identice ale evo
luției economice a celor doua 
țări, deoarece, mai ales în istoria 
modernă a României și Ceho
slovaciei, popoarele noastre 
au fost alături. Un obiect al 
convorbirilor l-au constituit, de 
asemenea, problemele interna
ționale, al căror conținut și 
sens este cuprins în comuni
catul comun.

Vorbitorul a apreciat în 
mod deosebit faptul că preșe- 
ședintele Consiliului de Stat

Membrii delegației române 
își iau un călduros rămas bun 
de la conducătorii cehoslovaci, 
își string cu cordialitate mîi
nile. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Alexander Dub
cek se îmbrățișează în uralele 
entuziaste ale mulțimii. „Drum 
bun dragi prieteni români", cu 
aceste cuvinte praghezii se 
despart de cei care le-au fost 
în aceste zile oaspeți atît de 
scumpi.

Din ușa aeronavei speciale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face semne prietenești celor 
rămași pe aeroport.

La ora 8,35, avionul prezi
dențial decolează, îndreptîn- 
du-se spre București. Pînă la 
trecerea frontierei de stat ce
hoslovace, el a fost escortat 
de o formație de reactoare a 
forțelor militare aeriene ceho
slovace.

rii eventualelor neînțelegeri și 
găsirii căilor pentru dezvoltarea 
prieteniei și solidarității între 
partidele comuniste și conduce
rile lor. Ele consideră, de ase
menea, că întilnirile multilatera
le dintre partidele comuniste și 
muncitorești consacrate schimbu
lui tovărășesc de păreri și de 
experiență în probleme de inte
res general contribuie la întă
rirea unității și coeziunii lor în 
lupta comună împotriva impe
rialismului, pentru socialism, pa
ce și securitate internațională.

Cele două delegații sublinia
ză totodată hotărirea partidelor 
lor comuniste de a contribui la 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale — sprijin de seamă al for
țelor progresiste din 'urne în 
lupta lor împotriva imperialis
mului, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru de
mocrație și o viață mai bună.

Vizita in Republica Socialis
tă Cehoslovacă a delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, convorbirile 
tovărășești purtate cu acest pri
lej constituie o contribuție im
portantă la întărirea prieteniei 
frățești româno-cehoslovace, la 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare multilaterală dintre cele 
două partide și state, la conso
lidarea unității țărilor socialiste 
și a mișcării muncitorești inter
naționale, la cauza păcii și so
cialismului.

Secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Co 
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe 
tovarășii Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace și Alexander Dub
cek, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, să facă o 
vizită în România, în fruntea u- 
nei delegații de partid și de 
stat. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat și importanta funcțiilor 
Frontului Național, precum și 
spiritul de colaborare care 
există între partidele politice 
din cadrul său.

„Mă bucură profund spriji
nul sincer pe care l-au expri
mat prietenii români față de 
calea noastră de după ianua
rie, față de procesul nostru 
de renaștere și încrederea 
lor în capacitatea poporului 
nostru de a-și rezolva proble
mele în spiritul socialismului 
și al tradițiilor naționale" a 
spus B. Kucera, în încheie
re.

La întrebarea cum aprecia
ză rezultatele convorbirilor, 
pusă de redacția ziarului ,.Svo- 
bodne Slovo” cîtorva partici
pant la convorbiri, Frantișek 
Kriegel, președintele C.C. al 
Frontului Național, a spus: 
„Deosebit de pozitiv. Tratatul 
semnat este foarte important 
pentru că deschide noi posibi
lități colaborării dintre ambe
le țări și popoare".

Cestmir Cisar. secretar al 
C.C. al P.C.C., președintele 
Consiliului Național Ceh, a 
spus: „Convorbirile au fost 
remarcabile, într-adevăr con
crete, au rezolvat probleme 
care de mult se maturizaseră 
în relațiile cehoslovaco-ro- 
mâne".

„Prietenia 
trainică dintre 
popoarele 
Cehoslovaciei 
si României"
Comentariile presei 
cehoslovace

PRAGA 17. — Trimișii spe
ciali Agerpres, R. Căplescu și 
E. Ionescu, transmit: Vizita 
în Cehoslovacia a delegației 
de partid și de stat con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă pivotul 
tematic? al întregii prese apă
rute sîmbătă în această ța
ră. Ziarul „Rude Pravo" con
sacră acestui eveniment aproa
pe două pagini, relatînd des
pre semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, despre mitingul 
de Ia uzinele „Avia" și con
ferința de presă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„Tratatul cu România — o 
contribuție la întărirea unită
ții țărilor socialiste" — își inti
tulează ziarul relatarea de la 
solemnitatea semnării noului 
Tratat româno-cehoslovac. Sînt 
publicate textele integrale ale 
cuvîntărilor rostite cu acest 
prilej de Ludvik Svoboda și 
Nicolae Ceaușescu. In pagina 
a doua, sub titlul „Intîlnirea cor
dială a delegației române cu 
muncitorii de la Avia-Letna- 
ny", ziarul relatează despre 
mitingul de la uzinele „Avia" 
și publică integral cuvîntările 
rostite de Alexander Dubcek 
și Nicolae Ceaușescu.

„Noul document al unei co
laborări frățești” (Mlada Fron
tal, „Prietenia trainică dintre 
popoarele Cehoslovaciei și 
României, „Pecetea bunei co
laborări” („Lidova Democra- 
cie”) — acestea sînt titlurile 
sub care ziarele inserează ma
terialele privind semnarea Tra
tatului de prietenie.

Un interes deosebit a sus
citat în rîndurile ziariștilor 
conferința de presă ținută vi
neri de președintele Consiliu
lui de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu. Posturile 
de radio și televiziune din 
Praga au transmis în direct con
ferința, iar presa cehoslovacă 
informează despre interviu. 
Sub titlul sugestiv „O oră de 
schimburi de păreri sincere", 
ziarul „Rude Pravo" inserea
ză întrebările și răspunsurile 
cele mai importante din tim
pul conferinței de presă. Sco- 
țînd în evidentă consistența 
deosebită a răspunsurilor pre
ședintelui român la diferite 
întrebări, „Mlada Fronta” își 
intitulează relatarea : „Remar
cabila conferință de presă a 
conducătorului român ; noi do
vezi ale prieteniei". Ziarul 
„Prace" evidențiază, de ase
menea, în titlul materialului 
privind conferința de presă, 
faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat „dorin
ța pentru progresul de înflo
rire a Cehoslovaciei”. La rîn- 
dul său, „Svobodne Slovo" in
titulează același material: 
„Sîntem solidari cu poporul 
cehoslovac : Nicolae Ceaușescu 
Ia conferința de presă".

Primirea delegației 
guvernamentale 
romane de către pre
ședintele Republicii 
Congo (B)

BRAZZAVILLE 17 (Agerpres).
Delegația guvernamentală 

română, condusă de Gheorghe 
Dobra, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică 
și tehnică, aflată la Brazzaville 
pentru a participa la festivită
țile prilejuite de cea de-a 5-a 
aniversare a Revoluției congo
leze, a fost primită de preșe
dintele Republicii Congo (B), 
Massamba Debat.

Convorbirea, la care a parti
cipat și Alexandru Tujon, am
basadorul României în Repu
blica Congo (B), s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Convorbire între 
Gunnar Jarring 
și Mahmud Riad

CAIRO 17 (Agerpres). Gun
nar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general 
al O.N.U., U Thant, în Orien
tul Apropiat, a sosit sîmbătă 
la Cairo. In aceeași zi, el a 
avut convorbiri cu ministrul 
de externe egiptean, Mahmud 
Riad, în legătură cu modali
tățile de reglementare a cri
zei din Orientul Apropiat, în 
lumina rezoluției Consiliului 
de Securitate. Postul de radio 
Cairo a anunțat că în cursul 
convorbirilor, Mahmud Riad a 
reafirmat poziția guvernului 
R.A.U. în actuala conjunctură 
din Orientul Apropiat, subli
niind că „pacea nu poate fi 
instaurată în această zonă de- 
cît dacă forțele israeliene vor 
fi complet evacuate de pe te
ritoriile arabe ocupate și dacă 
se va qăsi o soluție echitabilă 
problemei refugiaților".

Manifestări 
consacrate zilei 
de 23 August

MOSCOVA : La 16 augnst a 
avut loc Ia Uzina de rulmenți nr. 
1 din Moscova o adunare festivă 
consacrată celei de-a 24-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist. Adunarea 
a fost organizată de Asociația 
de prietenie sovieto-română si 
de Comitetul A.P.S.R. al uzinei. 
La adunare au fost prezenți 
A. A. Gromov, directorul ge
neral al uzinei, membru al So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
precum și Hie Georgescu și 
Traian Florea, secretari primi 
ai ambasadei române din Mos
cova.

Adunarea a fost deschisă de 
M. I. Nazarov, președintele 
Comitetului sindicatului din 
uzină. Au luat cuvîntul P. S. 

Sorokin, secretarul Comitetului 
de partid al uzinei, muncitorul 
S. S. Minaev, Erou al muncii 
socialiste, și N. Morozova, din 
partea tineretului uzinei, care 
au vorbit despre realizările 
obținute de România în cei 
24 de ani care au trecut de 
Ia eliberare.

Adunarea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

HELSINKI. — In cadrul 
manifestărilor dedicate zilei de 
23 August, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Finlanda, M. Bălănescu, a fă
cut o vizită oficială în orașul

SAIGON 17 (Agerpres). —
In cursul zilei de vineri tru

pele americane și saigoneze 
au fost surprinse în trei am
buscade, în apropierea zonei 
Saigonului, în regiunea platou- 
rilor înalte și la sud de zona 
demilitarizată, suferind, potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, 
pierderi grele. Pentru a se de
gaja de focul forțelor patrio
tice, unitățile americano-saigo- 
neze au făcut apel la aviație 
și artilerie. Intr-una din aces
te acțiuni, desfășurată în pro
vincia Lonq Khanh, un batali
on saigonez s-a aflat sub fo
cul armelor patrioților timp

CURIER • CURIER • CURIER
ANCHETA PRIVIND APARIȚIA UNEI „FARFURII ZBURĂTOARE" 
IN ARGENTINA

Serviciile de informații ale forțelor aeriene argentiniene și 
Comisia pentru energia atomică anchetează in prezent apariția 
unei „farfurii zburătoare" in provincia Mendoza, care a lăsat 
urme indiscutabile ale trecerii ei.

O infirmieră de la spitalul din Mendoza, Adela Caslaveri, 
a observat într-o seară, de la fereastra instituției, evoluțiile 
unei farfurii zburătoare de formă sferică. După ce a aterizat, 
aceasta a început deodată să emită seîntei, și infirmiera, cu 
arsuri pe obraz, a paralizat timp de citeva clipe, în timp ce far
furia, decolînd, a dispărut. Pe locul aterizării a fost găsită o 
pată cu un diametru de 50 centimetri, de culoare cenușie care, 
s-a dovedit a fi radioactivă. Directorul spitalului a informat 
despre aceasta Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne, 
care au trimis la fața locului o echipă de specialiști.

♦ ♦♦
După cum anunță agenția 

CTK, secretariatul O.N.U. a 
făcut cunoscut că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
a acceptat invitația de a vizi
ta Cehoslovacia. Vizita va avea 
loc în cadrul călătoriei lui U 
Thant printr-o serie de țări eu
ropene în luna august a.c.
♦ ♦♦

Irakul a hotărît să se ralie
ze țărilor arabe care și-au a- 
nunțat sprijinul față de Alge
ria, în problema avionului is- 
raelian Boeing 707, reținut 
încă, împreună cu șapte mem
bri ai echipajului și cinci pa
sageri de naționalitate israe- 
liană, la Alger. Un comunicat 
oficial difuzat de postul de ra
dio Bagdad declară că guver
nul irakian a interzis accesul 
pe aerodromurile țării avioa
nelor companiilor străine - care 
au anunțat că vor boicota Al
geria. Este interzis în același 
timp și survolul teritoriului ira
kian.

Intervenția poliției împotriva 
participanților Ia demonstrația 
antiamericană organizată de 
studenți și muncitori filipinezi 
vineri în fața Ambasadei S.U.A. 
din Manilla, s-a soldat cu 15 
răniți și 2 studenți arestați. De
monstrația a fost prilejuită de 
moartea unui tînăr filipinez 
împușcat de un militar ameri
can de Ia una din bazele 
S.U.A. situate pe teritoriul Fi- 
lipinelor.

O bombă a explodat vineri 
în fața locuinței fostului pre
ședinte al Ecuadorului, Galo 
Piaza, care ocupă în prezent 
funcția de secretar general al 
Organizației Statelor America
ne. Explozia a provocat pagu
be minore. Este a doua oară 

CURIER • CURIER • CURIER

Turku, considerat al 2-lea mare 
oraș al Finlandei, ca impor
tanță.

Primarul orașului. Vaino 
Leino, a oferit un dineu, iar 
ambasadorul român un dejun, 
Ia care au participat oficiali
tăți ale orașului.

In toasturile rostite ambasa
dorul român și primarul orașu
lui Turku, au subliniat impor
tanța aniversării eliberării Ro
mâniei, legăturile amicale exis
tente între cele două țări și 
posibilitățile de dezvoltare a 
lor ulterioară.

SOFIA. Cu ocazia zilei de 
23 August, sărbătoarea națio
nală a Republicii Socialiste 
România, vineri seara, la ci
nematograful „Serdica" din So
fia a avut Ioc premiera festi
vă a filmului românesc „Balul 
de sîmbătă seara”.

La festivitate au luat parte 
Tosif Tosko, vicepreședinte al 
Comitetului bulgar pentru prie
tenie si relații culturale cu 
străinătatea, membri ai corpu
lui diplomatic, oameni de cul
tură șl artă, un numeros pu
blic.

A fost prezent Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul României la 
Sofia, și membri ai ambasa
dei.

Premiera filmului românesc 
s-a bucurai de un frumos sue
ces.

Atacuri susținute ale pa- 
trio|ilor sud-vietnamezi
de trei ore, pierzînd peste 50 
de oameni.

Cea mai înverșunată luptă a 
avut însă loc în apropierea 
bazelor americane de la Camp 
Carroll și Con Thien, ‘ituale 
în imediata vecinătate a zonei 
demilitarizate. Agenția Un'ted 
Press International apreciază 
această luptă drept sfirsitul 
acalmiei relative din ultima 
perioadă și semnalul um-.l noi 

în ultimele zile, cind un ase
menea atentat are loc împo
triva locuințelor unor perso
nalități ecuadoriene. Marți, ex
plozia unei bombe a provocat 
pagube la locuința generalu
lui Gustavo Banderas Roman, 
comandantul forțelor armate 
din Ecuador.
♦ ♦♦

Surse bine informate din 
Ankara, citate de agenția Reu
ter, relevă că trei principali 
șefi militari turci au demisio
nat vineri in mod surprinzător 
din funcțiile lor. Este vorba de 
amiralul Necdet Uran, coman
dantul forțelor navale, de ge
neralul Irfan Tansel, coman
dantul forțelor aeriene, și de 
generalul Refik Yilmaz, coman
dant de armată. Nici un anunț 
oficial privind aceste demisii 
n-a fost dat încă publicității.

Importante efective ale po
liției și forțelor armate uru- 
guayene au ocupat vineri cen
trul capitalei țării, Montevideo, 
ca urmare a puternicelor de
monstrații de protest ale stu
denților. Joi seara, peste 5.000 
de studenți, au manifestat îm
potriva represiunilor poliție
nești, după ce au participat la 
inmormintarea studentului Liber 
Arce, ucis de poliție. Potrivit 
agențiilor de presă, la cere
monia înmormîntării au parti
cipat peste 200.000 de locui
tori ai capitalei, cortegiul în- 
tinzîndu-se pe o lungime de 
cinci kilometri.

Hotărirea aulorităților sud- 
africane de a demite un pro
fesor african, Archie Mafeje, 
de la Universitatea din Cape
town, a provocat puternice tul
burări în rindul studențimii. 
Pentru a-și manifesta protestul

ADDIS ABEBA

Negocierile de 
pace nigeriano- 
biafreze continuă 
să se afle 
în impas

ADDIS ABEBA 17 (Ager
pres). Negocierile de pace 
niqeriano-biafreze continuă să 
se afle în impas. După prezen
tarea, în primele ședințe, de 
către cele două deleqatii a po
zițiilor lor, care au continuat 
să rămînă diametral opuse, la 
Addis Abeba aiu fost demne 
de semnalat doar eforturile 
insistente depuse de împăra
tul Haile Selassie în direcția 
apropierii celor două părți. 
Propunerile sale nu au găsit 
însă ecou Ia Lagos. Șeful gu
vernului federal, generalul 
Gowon, a respins din nou 
invitația de a sosi la Addis 
Abeba pentru o întrevedere 
ou liderul bvafrez Ojukwu. Gu
vernul federal a respins în 
același timp propunerile de 
compromis biafreze în proble
ma extrem de presantă a aju
torului destinat victimelor 
războiului.

Sîmbătă, doi m-ambri ai de
legației nîgeriene, Allison 
Ayida și Ukpabi Asika, au pă
răsit Addis Abeba, plecînd la 
Lagos pentru noi consultări 
cu guvernul federal.

ofensive pe scară largă a 
F.N.E. Bombardierele america
ne B-52 au lansat în apropie
rea acestor zone aproximativ 
450 tone de bombe.

Joi seara, patriot!! sud-viet- 
namezi au declanșat un puter
nic bombardament cu morttere 
și bazookas împotriva cartie
rului qeneral al diviziei a lP-a 
de infanterie saiqoneză. I Asu
pra bazei au fost lansate peste 
600 de obuze.

față de această nouă măsură 
rasistă adoptată de oficialități, 
studenții din Capetown au o- 
cupat clădirea Universității. Ei 
au trimis rectoratului o scri
soare, cerind reîncadrarea lui 
Mafeje in postul pe care il de
ținuse.
♦ ♦♦

In cursul manifestațiilor stu
dențești care au avut loc joi 
seara in orașele braziliene Belo 
Horizonte și Salvador, organi
zate in semn de protest față 
de arestarea liderului univer
sitar Vladimir Palmeira, s-au 
produs ciocniri violente între 
demonstranți și poliție. Au fost 
arestați 7 studenți, iar doi po
lițiști au fost răniți.
♦ ♦ ❖

Agenția France Presse trans
mite că șeful statului major al 
regiunii Irianului de vest, co
lonelul Supomo, a fost ares
tat sub acuzația că ar ti parti
cipat la evenimentele din 
toamna anului 1965. Ziarul ar
matei „Ampera" arată că un 
alt ofițer superior din armata 
indoneziană, maiorul Santoso, 
aparținind districtului militar 
din sudul Insulelor Celebes, a 
fost, de asemenea, arestat sub 
aceeași învinuire.

Forțele polițienești boliviene 
au atacat grupuri de studenți 
care manifestau ne străzile 
principale ale capitalei tării, 
La Paz, împotriva regimului 
militar. Mai mulți tineri au fost 
răniți și alții arestați. Poliția 
a folosit grenade cu gaze la
crimogene impotriva demon
stranților. Pe de altă parte, po
trivit unui comunicat al Minis
terului de Interne al Boliviei, 
studenții au atacat centrul cul
tural boliviano-american, că
ruia i-au provocat însemnate 
pagube materiale.

Președintele Congoului (Kins
hasa), generalul Mobutu, a 
anunțat la 16 august o rema
niere a guvernului țării. Potri
vit postului de radio Kinshasa, 
președintele și-a menținut pos
tul de șef al guvernului și 
ministru al apărării naționale. 
Fostul ministru al justiției, Jo
seph Nsinga, a preluat porto
foliul Ministerului de Interne, 
iai Etienne Tshisekedi, care a 
ocupat acest post, a fost nu
mit ministru de justiție Au 
intervenit schimbări și în con
ducerea ministerelor mai pu
țin importante.
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