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Părăsind șoseaua aslal- 
lată, drumul forestier 
Sașa-Izvdr insolit de 

murmurul Jiului. îmbrățișea
ză ca o salbă înălțimile dea
lurilor. Pc măsură ce urcăm, 
peisajul devine tot mai in- 
rintător. Pagii coboară pînă 
h marginea drumului care se 
furișează printre slinci ca im 
uriaș șarpe antideluvian. 
Murmurul Jiului se pierde 
in foșnetul pădurii care pre
simte apropierea toamnei, fa 
un moment dat zumzetul mo
toarelor învăluie totul. In 
stingă drumului ne înlimpi- 
nă cariera de piatră Sașa- 
Izvor. ' De jur Împrejur pă
durea. Cariera pare o poia
nă în care oamenii și mași
nile se întrec în lupta cu 
muntele. Constructorii ’ du 
nevoie de piatră. Si'aici'pia
tra este crescută, parcă 
dală cu pădurea.' '

Cînd brigada de mineri 
condusă de Ttircuș Iosif a 
înfipt pentru prima dalăsfre- 
delul perforatorului in piep- ■ 
tul muntelui, drept ajutor a- 
veau un motocompresor. Dar 
cim trebuiau extrase canti
tăți mari de piatră (2r>0—:V)(i 
lone/zi) in ajutorul oameni
lor au venit mașinile. Moto
compresorului de la 
i s-a mai adăugat 
s-a format o stafie, 
carieră și-au făcut 
trei automacarale și 
casor Piatra trebuia valori
ficată la maxim.

Si-n acest peisaj montan, 
oameni ,și mașini înconjurați 
de fagi imbătrinifi izbesc în 
pieptul muntelui, dovedin- 
du-și ne deplin priceperea 
și puterea. .Tur.cuș fosil, șef 
de brigadă, Rlaq loan mi
ner, 1 Sz.ombattalvi Mihai și 
Cosma Ion, ajutor mineri se

• afla în prima linie, fn urma 
lor, echipa de concasoare 
condusă de llăieșu Gheorghe 
urmărește mărunfirea pietrei 
la dimensiuni corespunzătoa
re. Mecanicul de compresoa- 
le Moldovean Ion, suprave
ghează necontenit stafia de 
aer comprimat pentru ca mo- 
locompresoarele, acești plă- 
mini de ofel prin care res
piră și trăiesc perloratoa- 
rele, să funcționeze fără în
trerupere. Alături Joifă Ion, 
șofer macaragist dirijează ci 
atenfie autocranul care în
carcă in camioane blocurile 
mar; de piatră necesare hi- 
droconstructiilor.

Munca oamenilor carierei 
este rodnică. In luna august 
planul a fost depășit cu 300 
tone de produse de carieră 

Oameni și motoare încon- 
iurati. de pădurea ' de fagi 
bâtrîni. Ritmul muncii 1 învă
luie pină departe foșnetul 
pădurii și purtat de mașini 
încărcate cu piatra coboară 
pierzindu-se în întreaga vale.

In cariera Sașa-Izvor, brigada minerului Țurcuș, Iosif, obține lună de lună 
ruri însemnate de producție. In fotografie: minerul Blag loan, asistat de șeful brigăzii, 
efectuează perforarea, găurilor. , , . .

IN CURÎND ÎNCEP ȘCOLILE

CULTURA-ARTA
@ Acordeonul — po

vestire

©

SI GUVERNULUI NOSTRU
V

Coloana vertebrală
a politicii partidului

Totala adeziune
tru la 1 
cu atîta 
adoptata 
nală și 
Executiv 
deplin firească. Rațiunea 
interne și externe a partidului 
tru constă in aplicarea vie, 
loare, statornică a învățăturii 
Marx, . Engels și Lenin la 
tura specifică a țării 
cipiile fundamentale ale 
ții și independenței statului nostru, 
ale întăririi legăturii frățești cu 
toate statele socialiste, cu respec
tarea reală a stimei reciproce , și a 
totalului neamestec în treburile in
terne, ale amplificării prieteniei șl 
colaborării, cu toate țările lumii —

Cunoscuta formație ,de-muzică uș.oară, a Casei 
de cultură din Petroșani, 
susținut -Ieri 
Călan și Hunedoara. Primul spectacol 
loc la Călan. Seara „Cvintetul color" a 
apoi un program variat la Hunedoara, 
spectacole s-a.u bucurat de un frumos

din Petroșani, „Cvintetul color" a 
spectacole, pentru, siderurgiștii din 

a avut 
susținut’ 
Ambele 
succes.

Campionatul 
radioamatorilor

In zilele de 7 
natul european 
și recepțiile au 
cipînd la acest 
din Petroșani a 
iși va transmite 
cardinale ale globului pămînlesc.

și.3 septembrie arc,Joc
de radio-amatori. Transmisiunile 
loc pe unde ultra-scurte. Parti- 
co.ncurs, echipajul. radioclubului. 
urcat pe vîrful Mîndra de unde 
mesajul spre cele patru

Reparații 
înainte de termen

Agregatele și utilajele pieparației din Pelrila 
au prelucrat și spălat , de la începutul . anului 
mai bine de 25 000 lone de cărbune peste sar
cina planificată. In sectorul de preparare intrau 
in reparații două site Zimmer. Efectuarea lucră
rilor a fost încredințată echipei conduse de Lat- 
kulik Francisc. Terminate cu zece zile înainte 
de termen, cele două site funcționează din plin, 
asigurînd flux continuu producției.

Producția de „Polar" 
a fost dublată

Datorită creșterii cererii la noul produs „Po
lar", începînd de joi, la secția de înghețată a 
Fabricii de produse lactate din Livezeni, munca 
a fost organizata pe două schimburi. In acest 
fel, producția zilnică a secției a crescut de la 
2 000 la 4 000 kilograme înghețată.

Prin dublarea producției secției de înghețată, 
cerințele consumatorilor

Jiului. De asemenea, pot 
contractele — încheiate 

— cu întreprinderile de

se satisfac 
din Valea 
fi onorate 
de curînd
industrializare ■ a laptelui din Sibiu 
și Arad.

Legendele 
mor niciodată

Cum sînt aprovizionate magazinele

a poporului nos- 
Ideile înțelepte care răzbat 

i elocventă Sin Declarația 
de Marea Adunare Națio- 
din Declarația Comitetului 
al C.C. al P.C.R., este pe 

politicii 
nos- 

crea- 
lul 

conjnnc- 
noastre. Prin- 

suveranita-

Destinele tării
1

coloana 
politici, 
deplin în 

tara noastră,
sau de

vertebrală a aces- 
Ele au găsit un 
fiecare om al munc-ii 

român, maghiar, 
altă naționalitate,

sînt
tei
ecou
din
german
au strîns și mai mult energiile în 
vederea înfăptuirii cit mai rapide a 
edificiului socialist în

Sînt ferm decis ca, 
celelalte cadre 
tulul de mine, 
menii cinstiți, 
citățile mele, 
efortului
a României socialiste, 
Iructibil al sistemului 
dial.

România, 
împreună cu 

didactice ale Institu- 
împreună cu toti oa- 
să alătur toate capa- 
toată strădania mea

unanim, nobil de creștere 
factor indes- 

socialist mon-

Lector
• Institutul de

Aurel SUC1U 
mine

sînt în mîîni bune și sigure
Promovarea de către conducerea 

partidului și statului nostru a unul 
fundament solid, principial în rela
țiile cu celelalte state,' grija plină

- H--x^0sS-H??--Hyps?

lifare nu se rezumă doar
la centrul orașului

Vulcanul, vechea așezare 
cu coloniile triste, a devenit, 
socialismului una dintre cele, 
frumoase localități a . Văii 
Construcțiile semețe și 
s-au înmulțit an de an. Aslăz.i noua 
arhitectură citadină 
nrod armonios cu 
trial al întregului

Pentru a păstra 
lori arhitecturale, 
în- evidență eleganta 
este necesar ca toți locuitorii să se 
îngrijească în permanență de cură
țenia, de 
tier, a fiecărei 
impresia 'pe care orașul o lasă 
cărui vizitator să fie aceea a 
rățeniei și a ordinei.

Consiliul popular al orașului 
can a avut întotdeauna în 
sa gospodărirea și î ' 
orașului, înțelegînd prin aceasta- nu 
numai întreținerea corespunzătoare 
a arterelor principale ci a tuturor 
cartierelor. In acest an s-a amena
jat lin frumos parc în apropierea 
policlinicii și o grădină de vară lin
gă restaurantul Straja, iar în pre
zent se lucrează la amenajarea u- 
nui teren de sport lîngă club. In

se îmbină în 
ansamblul indus- 

oraș.
însă, aceste va- 
pentru a scoate 

construcțiilor

cartierul Coroeșli, atît prin contri
buția Consiliului popular cît și a 

suprafe- 
Au fost 
reparat 
terenul 

unde se

amenajat 
verzi.

s-au 
nivelat 
C.F.R.

pe șoselele înspre Dealul Ba- 
Paroșeni. Parcurile din o- 

nostru, sînt permanent între- 
prin curățenia aleilor, planta

tion. - și 
ărbuști-îngrijirea arborilor și

gospodă-toate. aepstea pentru 
și. întreținerea corespunzătoa-

a
s-ar putea

locuitorilor, s-au 
țe întinse de zone 
curățate șanțurile, 
străzi, trotuare, s-a 
de sport lingă stația
va amenaja un mic parc.

Aceleași lucrări de întreținere și 
reparare a străzilor au fost efectua
te și 
bit și 
rașul 
ținute
rea a, numeroase specii, de 
prin 
lor.

• ,Cu, 
rirqa
re. a orașului nostru, îndeosebi 
cartierelor mărginașe 
face mai mult. Astfel, în fața blo
curilor din Paroșeni, pe locul zone
lor verzi au apăru't grămezi de pie-

prlete-
sta-

de răspundere pentru cauza 
niei și colaborării frățești între 
tele socialiste — condiție imperioa
să a victoriei sistemului soci 
mondial — nu putea să nu găsească 
ecoul dorit în jnimile noastre, 
tem ferm convinși că destinele 
mâniei socialiste 
bune și sigure.

Ca participant 
antihitlerist, știu 
boiul. Cînd văd 
dul nostru, cite

se află In

alisf

Stn- 
Ro- 

nilfn!

frontul
răz-

activ la 
ce înseamnă 

cît se zbate parti- 
strădanii depune

pentru ca securitatea păcii lumii să 
bu- 
su-

rămînă neclintită, ntr

po- 
am

e firească 
curia adîncă pe care o simt în 
flet?

îmi exprim solidaritatea, cu 
poarele Cehoslovaciei prietene și
certitudinea că retragerea cît jmat 
grabnică a trupelor străine de pe 
teritoriul ei va crea climatul favo
rabil desfășurării ncstînjonite a con
strucției socialiste în această 
prietenă, independentă.

Sînt decis să alătur întreaga 
capacitate la efortul întregului
por pentru transpunerea în via ă a 
înaltelor idealuri comuniste.

tară

mea
po

Pavel STOLTZ
fierar auto la I.C.O. Petroșani

■ ■ ' - I

ITINERAR
LA SFÎRȘIT 

OE SÂPTĂMÎftÂ
Vasile

vicepreședinte
BETERINGHE
al Consiliului 

popular Vulcan
Cultiiral

'(Continuare in pag. a 3-a)
© Azi, de la ora 20, are loc 

la Casa de cultură din Petro
șani o seară de dans pentru 
tineret. Iși dă concursul for
mația de muzică ușoară „Cvin
tetul color".

de destindere (Unul din cele trei parcuri ale orașului Uricani).

Sportiv

® Ca in fiecare 
Muzeul mineritului 
poziția vizitatorilor 
10 pînă Ia ora 20. 
muzeului îl poartă
lor de la începutul mineritu
lui în Valea Jiului pină in zi
lele noastre.

cu uniforme școlare și rechizite ?
Anul școlar se apropie cu pași re

pezi. Au mai rămas puține zile de 
vacanță. Peste tot se simte activi
tatea febrilă a pregătirilor. Manua
lele școlare au fost în proporție de 
90 la sută difuzate școlilor. In pri-

Atentat la
Am primii cu unanimă apro

bare, la timpul potrivit, iniția
tiva conducerii i.A.P.L. in ur
ma căreia un grup de artiști 
plastici din localitate 
invitati să contribuie 
corarea interioară a 
rului din Petroșani.

Cu fantezie și un i 
(abil simt artistic au I 
cutare lucrări de 
interioară, loiosmdu-se o teh
nică de execu
ție modernă, 
practică și igie
nică în același 
timp, mozaicul. 
Intr-o manieră 
care vizează 
stilul mural, pe 

suprafețe mar: : 
adevărate lucrări 
incintă privirea 
admirația celor 
pragul acestei unită/i chemate 
să ofere prilej de deconecta
re publicului consumator. Dar 
iată că peste noapte pseudo- 
artiști s-au grăbit să „com
pleteze" ambianta cale-barul'ii 
aminti! in numele unui bun 
gust pe cit de straniu pe atît 
de respingător. Pe peretele din 
spatele aparatului de preparat 
cafea a apărut o „frescă ori
ginală". Vedele de duzină și 
manechine cu trup de lujer, 
decupate din reviste de pro
veniență greu de definit, ofe-

au fost 
ia de- 

cafe-ba-

inconles- 
iost exe- 
dccorare

/
găsi, frumos 

școlare. In 
valoarea ma-

ma zi, elevii le vor 
rînduite, pe pupitrele 
municipiul Petroșani, 
nualelor distribuite gratuit se ridică 
la peste I milion iei.

Pregătirile pentru începerea în

ră cu Zimbet ' stetcotip 'pro? 
eminentele tor ■ anatomice celor 
care așteaptă riadul la o 'doză , 
de licoare neagră. De la. ire- . 
zislibila li. 13. și pină la .de
ținătoarea recordului ia peri- 

■ metrul toracic feminin se gă
sesc toate „variantele" sexa- 
pelului in cadrele, decupate 
cu migală și alirnale spre o- 
probriul public.

rolul cum

bune condițiun. 
cuprins și pe i 
Vînzarea unil’o 
lor școlare a început, încă cu 
timp înainte. Cu intenția de a 
cititorilor 
în care se 
une, ne-am 
punzători.

Schreler
' O.C.L. Produse -Industriale Petro

șani, ne-a declarat: „Avem . unifor
me suficiente în acest an. De toate 
mărimile. Am început desfacerea a- 
cestora prin magazinele din fiecare 
localitate a Văii Jiului. In depozit 
se află încă un stoc considerabil.

ii a anului școlar au 
lucrătorii din comerț, 
rmelor și a rechizite- 

mult 
oferi 
felulamănunte despre 

desfășoară această 
adresat factorilor

I.adislau, merceolog 
Produse Industriale.

ne-a declarat :

V. TEODORESCU
P. MUNTEANU

(Continuate in pag. a 3-a)

furnal 
citadin

s-au 
i de 

și 
care

conturat 
artă care 
întrunesc 

pășesc
fost posibil acest !u- 
plin centrul orașu-

eiectual conducerea 
ultimul control in a-

a

a Ins! lezat prin 
această „iniția
tivă" bunul gust 
va constitui pro
babil subiectul 
unor reflecții 
ulterioare, apa
riția acestui ta
blou obscen, în 

schimb, imnunc formularea u- 
ngr întrebări.

Cum a 
cru in 
lui?

Ci nd 
T.A.P.I..
cest local ?

Ce părere au artiștii plas
tici care iși văd strădaniile 
împroșcate cu lina lipsei ce
lui mai elementar bun gust ?

Dacă decupajele vor rămine 
aninate pe mai departe pe pe
reți nu cumva esle cazul să 
se schimbe denumirea uni
tății ?

Vă invităm să reflectați.

T. K.

Porți închise pentru huligani
loc destinat deslășuiă- 

sportive, pun însăși 
sale, impune atît 
spectatorilor, o 
de o înaltă ți- 

conduită cu adevărat

Stadionul, 
rri competiților 
natura destinației 
sportivilor cil și 
conduită civilizată, 
nută etică, o i 
sportivă.

Duminică, Ia 
Argeș, am fost 
dini care nici 
propia de 
sportiv, o 
simt, de omene.se chiar, 
vizibil Codui penal.

In pauza dintre reprize am 
tat' la aplauze binemeritate, la 
dresa echipei de arbitri. După 
ză, într-o anumită fază, arbitrul de 
margine semnalizează o poziție de. 
ofsaid, iar arbitrul de centru o srnr- 
țoinează ca atare. Măsura a oprit 
'inul din numeroasele atacuri ale 
„Jiului" și a provocat o oarecare 
nemulțumire în tribune. A fost e 
decizie eronată ? Părerile cel rr ct- 
teva mii de „SDecialișli" urezenți ir;

meciul Jiul — F. C. 
martorul unei alilu 

pe departe nu se a- 
coriduita spectatorului

atitudine lipsită de bun 
care friza

asis-
a-

pa::-

împărțite așa că nu se 
o concluzie. A influen- 

meciului, de- 
Nici vor-

tribune sînt 
poate trage 
tat rezultatul final al 
(avorizîhd echipa locală i
bă nu poate fi de așa ceva

In prezenta jocului „la ofsaid" 
prestat de echipa oaspe, decizia 
chiar dacă ar fi fost greșită, avea 
explicația ei. Linia generală a arbi
trajului a fost aceea care s justifi
cat aplauzele de la repriză.

Decizii eronate privind, poziția de 
ofsaid; care înlr-adevăr au influ
ențat nbgativ rezultatul iinal ai me
ciului .sînt suficiente. Exemplele pot 
începe cu finala campionat:ii::i mon
dial de la Londra, pot continua cu 
cele din meciul Italia — România 
disputat' la Napoli, și se pot .încheia 
cu cele din finala Cupei . Europei 
dintre Italia și Iugoslavia, pentru 
a nu da decît cîteva 
semnificative. Reacția 
toate aceste cazuri a 
civilizată, sportivă, a

din cele mai 
publicului în 
fost o reacție 
fost reacția

duminică 
stă la dis- 
de la ora 
Exponatele 
pe vizita-

In cadrul celei de a doua 
etape a campionatului jude
țean de fotbal, în Valea Jiu
lui au loc două înlîlniri : Pre- 
paratia Pelrila — Minerul U- 
ricani și Constructorul Lupeni 

Constructorul Hunedoara.

® Azi. la ora 16,45. se dă 
startul în campionatul muni
cipal de fotbal. Pe terenul din 
Vulcan se întîlnesc echipele 
Energia Paroșeni — I.L.L. Pe
troșani. Miine la ora 9, tere
nul C.F.R. Petroșani va găz
dui cuplajul dintre I.C.O. Pe
troșani — Utilajul Petroșani 
și C.F.R. Petroșani — Prepa
ratorul I.upeni.

unui public care știa că pe teren 
arbitrul este suveran.

Duminică pe stadionul „Jiul" 
spectatorii- au înțeles toate acestea 
și vaga ostilitate față de arbitru a 
încetat rdpede.

lata
111 al 
rea h n, 
nului.
cunoscută 
cîțiva ani. 
acest individ 
rie din 
din cele
orice decizie, 
meciurile de fotbal, 
cp regularitate la j 
lui, atît 1 
fotbal, cît 
noțiuni de 
nici nu a <

Duminică,

insă că undeva în sectorul 
tribunei a I-a se află Ungu- 
un huligan- înrăit al stadio- 

Ungureanu este o figură bine 
a stadionului „Jiul" de 
Pentru că de cîțiva ani 

își face o tristă gin- 
a huidui, a adresa injurii 

mai triviale arbitrilor la 
De cînd frecventează 

, Ungureanu 
poarta 

regulamentul 
și cele mai 
bună cuviință.
avut așa ceva 

, Ungureanu i 
orice măsură. Minute în 
fost singurul spectator de

uită 
stadionu- 

joculul de 
elementare
'ar poate 

vreodată, 
a întrecut 

i șir el a 
pe tot

stadionul care a huiduit pe arbitri, 
adresîndu-le cele mai triviale invec
tive, cele mai vulgare și mai peri
ferice injurii, care au depășit mult 
limita unei simple dezaorebâri îm- 
brăcînd evident haina huliganismu
lui pedepsit de Codul penal.

Indignarea celorlalți spectatori 
din vecinătatea sa a fost spontană 
și unanimă. Atrăgîndu-i-se atenția 
pentru a se trezi din delirul său 
huliganic a ținut să sfideze pe toată 
lumea, 
dreseze 
lor.

Dacă 
barbă, 
permis

© Meciul de rugbi dintre 
Știința Petroșani și Politehni
ca Iași din cadrul etapei a 
doua a campionatului diviziei 
A se desfășoară duminică la 
ora 10 pe terenul din Lonea.

® Pe terenul 
de la stadionul 
mîjne la ora 11 
vizia B dintre 
șani — Minerul

de handbal 
Jiul are loc 

meciul de di- 
Știința Petro- 
Baia Mare.

ba chiar 
injurii

acum 
bine

■ și-a permis să a- 
pînă și spectatori-

Ungureanu poartă 
să știe că nu-i este

facă să-și aleagă 
de altă natură

sportivă, nu au
„suporteri"

c
să și behăie sau dacă ține 

totuși neapărat s-o 
alte locuri ce țin 
decît cea umană.

Stadionul, lupta
nevoie de asemenea 
huligani, care știrbesc pe lingă cele 
mai elementare noțiuni de bun simț 
însăși esența noțiunii de luptă spor
tivă.

Horia NELEGA

(Continuare în pag a 3-a)

VREMEA
len’, temperatura maximă a 

aerului la Petroșani a fost de 
plus 18 grade. Aseară, la ora 
20, termometrul a înregistrat o 
temperatură de plus 16 grade.

IN CURSUL ZILEI DE AZI: 
Vreme instabilă cu cerul mai 
mult acoperit. Precipitații sla
be. Vînt slab din sud.

omene.se


2

NE VOR VIZITA:

Opera de stat din Timișoara
Tn zilele de 13 și 

la Casa de cultură 
din Petroșani, un 
al Operei de stat

19 septembrie, 
a sindicatelor 

colectiv de actori 
din Timișoara V3

prezenta, în deschiderea noii sta
giuni permanente, opereta „Sînge 
vienez” de Johann Strauss.

Teatrul „C. /. Nottara 
din București

a

..oIn curînd, comedia polițistă 
casă onorabilă" de Horia Lovinescu 
va fi prezentată spectatorilor petro- 
șăneni, în interpretarea unu! grup 
de actori ai teatrului bucureștean 
„C. I. Nottara".

Din
Guști, 
ropol, 
dache 
chescu.

Povestire

ma
să

de

Ulian e un miner harnic, 
neîntrecut tăietor de cătbune. 
Toate astea nu-l împiedică 
insă să fie un muncitor 
deșt, care nu se sfiețle
ceară ajutorul tovarășilor săi.

In stratul din abatajul său se 
ivi o vină întortocheată 
piatră. Dușmanul principal al
calității cărbunelui. Piatra 
poate ii aleasă șl cu mina din 
cărbune. Vina de steril, insă, 
ii dădea de furcă la pușcare. 
Cfnd văzu că singur nu izbu
tește, ceru ajutorul vecinului 
său, Andrei. Și Intr-un schimb 
de noapte acesta veni să-i 
împărtășească 
sa. In noaptea 
Iul Ulian se 
tr-o arenă de

STEAGUL ROȘU

distribuție fac parte Nincta 
Liliana Tomcscu, Anda Ca- 
Nucu Păunescu, Ștefan Ior- 
și alții. Regia: Lucian Giur-
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In pragul noului an școlar

MUZICA
pot să ur-

ARTE
Copacii-s caiere 
uriașe luminări

se fnlfmplase ? Ulian fă- 
o călătorie tainică. Fa

ci călătorie in propria-’

A"'AA"'A
Apus 
de soare

veni
din experien/a 
aceea abatajul 

transformă fn- 
demonstrație 

practică de plasare a găurilor 
în front. Cind lotul fu 
artificierul iși făcu 
fia. Pușcarea avu loc 
totdeauna dar vina de 
rămăsese neatinsă la locul oi
lor cărbunele era tras de sub 
ea parcă cu mătura.

— Mare meșter ești. An-

cile ori nu-l visase că-i al 
Și iată că venise, fn sfir- 
ziua in care dorinfa putea 

i se îndeplinească. Cu sa-

gala, 
apari- 

ca in- 
piatră

cea la mină, alerga intr-un 
suflet. Trecu val vîrtej pe la 
lămpărie. Iși luă lampa. Făcu 
para mică de lot. Apoi tiptil, 
pe galerii ocolite, se strecură 
în abataj. Cind otlacu-i batea 
Ia ușă, iar maistrul umbla 
nerăbdător ih jurul pufului, 
doar, doar o putea afla ceva, 
el de acum tăia de zor căr
buni.

Ce
cuse 
cuse
copilărie... Uitase acolo o do
rință, un vis neîmplinit. Să 
aibă un acordeon. Și-n somn, 
de 
lui. 
sil, 
să
lariul primii, cu economiile pe 
care le mai avea, in diminea
ța acelei zile, cum ieșise din 
șut iși luase zborul pe aca
să. Abia după amiază se În
torsese purtindu-și acordeonul 
in spate. Închise bine ușa ca
sei și începu să-l mingiie ca 
pe-o comoară. Fericit se în
fundă intr-un somn de prunc, 
proaspăt Îmbăiat. N-auzi nici 
sirena, nici deșteptătorul nu-l 
trezise. Cinci deschise ochii era

ACORDEONUL

Și 
de

d‘-; il spuse Ulian. Rămin 
dator cu-n dej...

— Lasă detul. Spune ce-ti 
mai face acordeonul. Ai mai 
invăjat vre-un cinlec nou ?

— O polcă. De fi-o cint iii 
slîtiie călciile. Uite așa. 
Ulian, sus, pe grămada
cărbuni, începu să pocnească 
din degete și călciic de parcă 
i-nr ii cintat acordeonul 
că la ureche, acolo fn 
! ămintului.

Se despărțiră veseli.
tea era pe terminate. Pină lo 
abatajul lui Andrei, el po
vesti artificierului istoria a- 
cordeonului lui Ulian.

Maistrul llie Stanciu nicio
dată n-a rămas așa 
prins ca după apelul 
schimbul de noapte.

— De ce n-a venit 
șut? — a întrebat 
dreapta și-n stingă, 
meni nu știa nimic. Cu gindui

■ la el, se afundă fn bezna ga
leriilor, brăzdată ici, colo de 
flacăra gălbuie a lămpii sale. 
Ajuns la abata/e, el aruncă 
la unul și la altul cite o vor
bă, un sfat apoi cobori pe ori
zontul principal, mo/rorindu-se 
din ce in ce mai mult.

— Se vede de la o poștă 
că ștaigărul nostru nu-l fn 
apele lui, spuse un miner.

Negăsindu-și liniștea, mais
trul chemă un vagonetar din 
brigada lui Ulian și-l trimise 
să-l caute acasă. Dar omul se 
întoarse fără nici o veste. A- 
casă la Ulian 
beznă, 
citeva 
puns. 
Ulian,

o poi- 
fundul

Noap-

de sur-
pentru

Ulian la 
el fn 

Dar ni-

Întuneric
de

era
Ușa încuiată. Bătu
ori, dar nu primi răs- 

In vremea asta, însă, 
pe un alt drum ce du-

aproape miezul nopții. Trecu
seră așadar două ore de cind 
in mină munca in 
lui începuse.

— Ce-o să-i spună
Ortacii? Tofi o să-i

schimbul

maistrul? 
strige :

— Te-ai boierit Ulianc, de 
cind ai acordeon. Ai' început 
să cint-i noaptea .pe... la. porțile., 
fetelor și de 
fii-

Se îmbrăcă 
năpusti ca o 
și nu se mai opri piuă 
balaj.

Spre dimineață cind 
trii iac ultimul lor control, 
Ulian dădu ochii cu maistrul 
său. Ulian plecă privirea In 
pămint. Bătrinul tuși silit. A- 
poi plecă. Sim/ea undeva în 
sufletul lui că Ulian va veni 
singur să-i povestească ce 
s-a petrecut cu el. Șutul se 
termină. Minerii din schimbi:! 
de noapte ieșiră la zi. Nu
mai Ulian nu dădea nici 
semn că are de gind să 
urnească din abataj.

— Nu vii acasă ? 
trebă unul.

— Du-le, că vin și eu.
Trecu și schimbul de dimi

neață. Ulian insă lucra mereu 
mai indirjit. 
mohorit. Sus la „zi‘ 
învăluia din 
Ulian tot in abataj era. Poate 
nimeni dintre ci n-ar li aflat 
că el a intirzial de la lucru. 
Maistrului nici prin minte nu-l 
trecea să-i spună cuiva. Do
rea să-i judece doar el sin
gur, intre patru ochi. Alii I 
se părea că ajunge...

lucru nu Ic mal

ta iuțeală 
furtună pe

și se 
ușă 

la a-

maiș-

Latentă moarte.
Soarele se toarce peste 

pădurea-ncărunlită.
de ioc, 

la creștetul 
izvoarelor.

se urmăresc

frumos,
și utilat cu 

■ ederea des- 
în vățămînt, 

arte plastice
noului an de 

și 
așteaptă elevii, 

a veni în sprijinul 
pe care le preo- 

aptitudinilor lor

Situată într-un local 
respunzător cerințelor, 
toate cele necesare în 
chiderii
Școala de muzică 
din Petroșani își

Din dorința de 
tinerelor talente, 
cupă dezvoltarea
artistice, am solicitat tov. prof. Tra
ian Tămășan, directorul școlii, răs
punsuri Ia cîteva întrebări. Iată-le:

— Cine poate frecventa cursurile 
acestei școli ?

— Orice elev, 
aptitudini muzicale, 
școala generală și 
rește să 
gătire pe 
tră.

— Ce

inslrumenle muzicale 
nteze cursurile elevii ?

— Pian și vioară — 
vor intra pe baza unui 
admitere (numai elevi 
primim la aceste secții);
— se pot prezenta la examen elevi 
din clasele a lll-a, a IV-a și a V-a
— și suflători (clarinet, flaut, obol, 
fagot, trompetă, Woldhorn și picu

ri
de

unde elev!! 
examen de 

din clasa I 
violoncel

Fnă) —- pentru elevii din clasa 
V-a, care au trecut examenul 
admitere.

— Repetați mereu „examen
admitere”. Primiți cumva și pe alte... 
considerente elevi la această școa
lă ?

instrument, la cluburi sau la case 
ale pionierilor. Dacă au cunoștințe 
la nivelul programei analitice pot 
fi primiți, tot printr-un examen — 
dar de diferență — în clasa cores
punzătoare.

— Cînd sînt fixate examenele de 
admitere si de... diferență ?

11 septem- 
Mai ținem
14 septem- 
vor înscrie

In zilele de 10 și 
la sediul școlii, 
și un examen în 
pentru cei cp se

do
bineînțeles cu 

care urmează 
concomitent do- 

participe la orele de pre
care le oferă școala noas-

secții aveți ? Mă refer Ia

Da. Pot participa la cursurile 
noastre și elevi care au în- 
în particular noțiunile ele-

școlii
văfat 
mentare cerute de o însușire a unul

mărim auzul 
aptitudinile muzicale 
tru o bună însușire 
ment, iar la cele do 
didati vor interpreta,

aceste exa-

admitere ur- 
ritmul si

brio,
însă
brio, 
ulterior.

— In ce vor consta
mene ?

— La examenele de 
muzical.

necesare pen- 
a unui instru- 
diferentă can- 
1a instrumen-

tul dorit, una sau două piese la 
alegere, pregătite de ei dinainte.

— Nu ne-ați spus nimic despre 
secția de arte plastice î

Intr-adevăr, școala funcționează 
și cu o secție de arte plastice (de
sen, pictură, sculptură, modelaj, de
sen tehnic) undo pot urma cursurile 
elevi din clasele a V-a, a Vl-a, a 

.Vil-a și a VUI-a, cu talent la de
sen. Examenele vor avea loc la a- 
releași date. Si acestor elevi li se 
asigură tu școală materiale pentru 
studiu si exerciții. Pentru elevii din 
Lupeni avem intenția să deschidem, 
în localitatea lor o secție de arte 
plastice, pentru 
sa la Petroșani, 
gure o sală de

— Succes, în

a nu se mai depla- 
Numai să ni se asi
ei asă.
noul an școlar 1
V. TEODORESCU

obișnuit să consemnăm 
că 

au dovedit 
realizarea de- 
limbajul 'omu- 
just prezenta

nouă, socialistă, 
devine din ce în 

Conștient de valoa-

Ne-am
reușita unei acțiuni, subliniind 
cei care au inițiat-c 
multă pasiune pentru 
zideratului propus. In 
lui care-și evaluează 
lui în societatea 
cuvîntul pasiune 
ce mai uzitat.
rea socială a tot ceea ce face din 
zori și pînă-n noapte, omul zilelor 
noastre muncește cu pasiune, înva
ță cu pasiune, cu o pasiune tenace 
creează bunuri materiale și spiritua
le care vor fi confirmate mai re
pede sau mai tîrziu, de către acei 
cărora le sînt destinate, semneii noștri.

Am înșirat cele de mai sus pen

PE ECIUNE

Șoapte de taină
pe potecile căprioarelor 
ca fugărite de lupi flăminzi. 
Fără putere de-a mai da

pădurii
un strop de 
pămintul se 
și pietrele încolțesc 
din umbra copacilor

viafa, 
rumegă pc sine

de 
altădată, 

peste care soarele s-a revărsat 
intr-o clipă de nostalgie.

ledu-i ucis
Si botul încă-ncitțs

a
II

plecat pe 
mal doare

urma 
visul

de caldul 
laptelui 

căprioarei, 
spart de 

glonte

PASIUNI tltVAIA
a prezenta, într-un cadru adec- 
o formă a pasiunii, 
în esența unei activități 
o desfășoară cu 
al răspunderii fată 

un grup de

materiali- 
pe 

un deosebit 
de criteriile 
artiști ama- 
din Lupeni. 

la una 
s-a năs-

tru 
vat, 
za ta 
care 
simt
frumosului, 
lori din cadrul clubului

Cu săptăminl în urmă, 
din ședințele cineclubului,
cut o idee: „Pentru popularizarea 
frumuseților naturale ale Văii Jiului 
să proiectăm în piața centrală dia-

FRAGII SĂLBĂTICI

Zorea, ciudos, 
<" noaptea 

nou orașul. Iar

Victor DELEANU

(cinema Muncitoresc. Lupeni) Filmul 
regizor 
Ingmar 
distins 
premiu 
aur)

marelui 
suedez 

Bergman, 
cu Marele 
(Ursul de 

Ia
(1958) și 
rele 
Festivalului 
national 
Mar 
(1959), 
flecție 
tii și 
destinului 
a sensului 
tenței 
timpului 
bil.

„Fragii 
tici" este

Berlin 
cu Ma- 

premiu al 
i inter- 
de la 

del Plata 
este o re- 
asupra vie- 

mortii, a 
omului, 

exis- 
timane, a 

ireversi-

pozitive colorate". Ideea, formulată 
astfel, a devenit un scop în activi
tatea inimoșilor creatori de frumos 
în această perioadă. Și asa, într-o 
seară liniștită de vară, trecătorii 
s-au oprit pentru o clipă să priveas
că minunatele peisaje proiectate pe 
frontispiciul unei clădiri din 
„6 August". Proiecția a fost 
nios implantată în covorul unu' 
muzical ce a întregit 
cit acest act de cultură. 1 
seară a adus și primele
Sute de cetățeni au urmărit timp de 
peste o oră primul act dintr-o acti
vitate culturală destinată elevării 
frumosului, bunului gust. Cu con
tribuția comitetului orășenesc U.T.C. 
a fost pus la punct un plan de ac
țiune pe o perioadă mai îndelun
gată și, peste cîteva zile, în locul 

-■diapozitivelor au fost
producțiile 
neclubului. 
subscris și

piața 
Inge- 

i fond 
feri- 

Prima 
rezultate.

din cadrul clubului, însoțind pro
iecțiile ou Teoitarea unor fragmen
te din operele marilor creatori. 
nrogramul astfel completat șl per
manentizat de două ori pe săptă- 
•nînă, a adus și satisfacția maximă 
pentru inițiatori. Cu mult înaintea 
Începerii programelor, un mare nu
măr de spectatori așteptau de fie
care dată omisiunea din 
poctivă.

Mai este nevoie 
niem că se not î 
culturale atractive, 
colo unde înainte 
plămădită m gingășie 
nentru frumos, pasiunea?

Vara e ne sfîrșite. Condițiile me
teorologice vor Impune acestor 
tuziaștf căutători 
unui mou teren 
rea artei lor cu 
litate. In lungile 
fetariile din oraș sînt tixite de ti
neri care „tși omoară" timpul în
tr-un fel sau altul. Poale... Dar să-i

seara res-

> oare 
realiza
inedite chiar, » 
de toate a 

și dragoste

să subll- 
activităli

fost

t

Si 
să

ar vrea 
ajungă primul 

unde-n strop de
la izvor 
murmur 

întrupat, 
mamei, lacrima din ochi 
să-i șteargă.

Radu SELEJAN

Iubesc viața
Iubesc viata I
O vreau senină, veșnic nouă, 

pură.
Spălală-n cint, 
Să șterg pe fafa-i rea, 

ură.

an

al noului găsirea 
pentru confrunta- 
publicul din loca- 

seri de toamnă co-

Dar. și cfnd, nori 
Umbrind o clipă

Pe
și, peste cîteva

au fost ■ proiectate lăsăm -pe oi să chibzulască. Avem 
cele mai reușite ale ci- toată încrederea că vor reuși. 
La această acțiune au 
membrii cercului literar Tibcriu KARPATIAN

«f—• <-r

DUELUL LUNG
(Cinema » Noiembrie, Petroșani)

I

urma 
de 

se ivesc, 
amețiși și 

soare.
Tot eu, voi ști, cu brațul și 

cu fierul. 
De dragul ei, s-o fac 

nemuritoare.

Maria DINCA 
I'A

in urcuș
spre stele
Cind urc 
pe schele, 
se unduie-n mine, 
statuia de soare 
a noului ev I 
Se leagănă-n cerul 
privirilor mele 
arcul iubirii 
pămintului.
Peste zările albastre, 
cununa de Iaurt 
E-al viefii noi temei.

sălba- 
anali-

Charlotte Rampling, Harry Andrews și Trevor Howard intr-o scenă 
din „puelul lung".

pe sticlă“

Ioan CIIIRAȘ

o 
ză realizată prin- 
tr-o alternare a 
realității cu lumea 
visului, a 
rilor, a 
știentului.

Acțiunea 
fășoară în 
care doctorul Isaak 
Borg, în vîrstă de 

ani, acoperit 
onoruri și 

glorie primește 
tlul de doctor 
noris causa.

aminti- 
subcon-

se des- 
zitia în

O dramatică secvență din filmul „Fragii sălbatici”.

F.-uIui,

repertoriul
nd tocmai

ouă, celor ce tăspundem de 
activitatea cultural-educalivă 
la cluburi, ne revine în prin

cipal sarcina directă de a munci cu 
perseverență pentru aplicarea in 
viață a holărîrilor și documentelor 
de partid și de stat. Munca de for
mare și dezvoltare a conștiinței 
cialiste, de stimulare a afirmării 
săturilor morale ale omblui nou, 
un proces 
cărui desfășurare 
ral-educativă de masă 
și un rol bine definit, 
metodologie, un ansamblu 
după care se organizează 
fășoară întreaga noastră 
spre a se putea obține 
de eficientă. Nu trebuie însă uitali 
factorii de care depinde această 
muncă. Trebuie să recunoaștem că, 
uneori, din comoditate, atît de pe
riculoasă în munca noastră, ne 
mărginim a munci la întimplare, a- 
plicînd un stil de muncă defectuos, 
folosind șablonul și metode rudt-

so- 
tră- 
este 

complet și concret, la a 
activitatea cullu- 

are un loc 
Există și o 

de reguli 
și se des- 

activitate 
maximum

montare. Aceasta nu duce decît la ne- 
atingerea scopului urmărit.

De exemplu, dacă tratăm o pro
blema legală de disciplina muncii 
nu trebuie- să privim în general a- 
ceastă problemă ci la concret, spe- 
cificînd. locul de muncă, colectivul 
căruia ne vom adresa. Nouă 
ne revine sarcina de a apela la ini
țiativă, la orientare, la o gîndire 
impusă de specific. A nu tine sea
mă de condițiile specifice în mun- 

re-ca noastră ar fi Sinonim cu a 
fuza confruntarea cu realitatea, 
nu merge la obiect. A scăpa 
vedere acest „amănunt" esențial
seamnă a crea premisele unei munci 
formale, înseamnă a nu cunoaște 
esențialul în acest domeniu.

a 
din 
în-

rezentarea cîntecelor, dansuri- 
lar din toate zonele folclori
ce ale tării, de exemplu, are 

un imens rol educativ, cu continui
patriotic. Ce ar Ii însă dacă am pre
zenta un program artistic, pe lolu-

unde major;- 
sînt maramure- 
formatiei noas- 
folclorul nrara- 

inureșan ? S-ar spune precis că șa- 
blonismul s-a strecurat în 
rea repertoriilor noastre I

Iată, deci, că nu se poate 
za cu succes o activitate 
soliciți masele, fără să le 
preferințele, necesitățile.

Cerința consultării largi 
lor nu neagă faptul că 
rea asupra a ceea ce și 
bnie organizai, revine tocmai celor 
ce 
lor 
de 
tul 
acțiuni sau a 
testări pe afiș 
plina cunoștință de cauză, după stu
dierea tuturor factorilor, inclusiv pe 
cel mai important: benficiarul — 
consumator al culturii — omul.

pregăti-

organi- 
la care
cunoști

a mase- 
răspunde- 
cum tre-

raspund de organizarea actiuni- 
cultural-educative, a directorilor 
cluburi și case de cultură. Ac- 
responsabil al includerii unei 

sau a unui ciclu de mani- 
trebuie făcut în de-

icoane

u spectatorul este făcut pen
tru instituția culturală ci in
vers. Aceasta deci trebuie 

să-și exercite funcțiile pentru care
a fost creată și pentru cine a fost 
creată. Dar cunoașterea preferin- 

trebuie fetiși- 
prelerintelor 

căuta pasivitatea. Căuta- 
în munca noastră este 
de sarcinile mereu cres- 
desăvîrșirii construcției

Dar
telor, a gusturilor nu 
zală. In satisfacerea 
nu are ce 
rea noului 
determinată 
cînde ale 
socialiste,\ de dezvoltarea și moder
nizarea mijloacelor de influențare a 
opiniei publice, de exigentele spo
rite ale consumatorului de artă și 
cultură.

Prezentarea unei conferințe- sau 
expuneri la nivel scăzut, cu obiec- 
tive vechi, neinteresante, depășite 
de evenimentele noului, nu va in
teresa auditoriul. Conferința a fost, 
este și va rămîne un act de cultură 
numai in măsura în care autorul 
alterează. Sarcina j colectivelor 
burilor osie tocmai de a alege 
tema unei conferințe și în special

conferențiarul care o va expune, fe
lul de expunere, puterea de 
mentare, convingerea 
depinzînd de aceasta, 
la mina Lonea a (ost 
expunere pe marginea 
cu scliip. Prezentarea 
de un tovarăș bine

argu- 
auditoriului 

Un exemplu : 
prezentată o 

viitorului put 
a fost făcută 
pregătit. Cu

toate acestea ea nu a interesat pe 
ascultători în măsură suficientă. Du
pă un timp, aceeași temă a fost ex
pusă de un inginer care a vizitat 

asemenea instalații, 
expunere documen- 
a fost foarte inte-

și alte țări cu 
care a făcut o 
tată. Auditoriul 
resat.

confirmat că for- 
metodele în munca 
sint numeroase iar 
este confirmată de 

este să nu le
nu devenim prizonierii 

să căutăm mereu altele
nu o 
clu- 
atît

f lata ne-a 
mele și 
culturală

viabilitatea lor 
practică. Esențialul 
fetișizăm, să 
acestora, ci
noi sau să le perfecționăm pe cele 
existente.

Vasiie IILOPEȚCHI 
directorul clubului sindicatelor 

Lonea

Producție
Duelul lung, este povestea 
conflict uman petrecut în 
1920, cind India se alia sub 
nire britanică.

...Maiorul de politie englez 
dy Joung din fortul Najibabad este 
pe punctul de a ti transferat din 
acest district, cînd află cu uimite 
arestarea de către colegul lui mai 
în vîrstă, căpitanul Stalford, a tri
bului indian Bhanța, acuzat de jaf. 
Printre prizonieri se ailă și soția 
lui Sultan, șelul . tribului. Aces
ta se predă politiei, iar în timpul 
nopții organizează evacuarea băr
baților tribului.

Urmarea o veți afla vizionînd fil
mul, care rulează in aceste zile la 
cinema „7 Noiembrie".

a studiourilor engleze, 
unui 
anul 

stăpî-

Fred-

DISCURI NOI
© Ladislau Konya, prim solist al 

Operei bucureștene, este din nou 
prezent pe un disc de șapte arii din 
opere de Mozart (Nunta lui Figaro 
și Flautul fermecat), Gounod (Faust), 
Verdi (Olello și Falstafî).

Posesor al unei voci puternice, 
frumos timbrată și egală în toate 
registrele, Konya se remarcă prin 
remarcabilele sale calități vocaie 
și interpretative.

© Ion Lăceanu 
muzică populară 
pe un nou disc 
melodii la cinci
rite : cava], fluier, 
pește și ocarina.

apreciat solist de 
poate li ascultat 

interpretînd cinci 
instrumente dife- 

cimpoi, solz de

Recent apărută, în condiții tehnice 
ireproșabile, luctarea auto, r Cor
nel irimie și Marcela Focșa „Icoane 
pe sticla" ne prezintă, în 30 pagini 
de text, istoricul acestei maniere 
artistice de luciu în pictură, itidi- 
cind, alături de cele 148 itprodu- 
ceri, locui unde se găsesc iu pie- 
zent lucrurile originale.

Practicată intens in ptima jumă
tate a secolului al XV-lea, îndeo
sebi în 'transilvania, picluta pe sl.- 
clă a fost foatle laspîndilu ina. 
mult la sate, mâr tuni gusindu-se și 
azi în biserici și-n casele țărănești.

Apăruta la noi încă din secolu, 
al XVll-lea, pictura pe sticlă s-n 
îmbogățit treptat, creatorii de icoa
ne pe sticlă ajungînd la unele re
zultate de remarcat în 
mijloacele ait.stice de

La începutul secolului 
arta picturii icoanelor i 
mult. Se ivesc meșteri 
preocupați de a prezenta 
reală valoare estetică.

Cel mai vechi centru de pictură 
cunoscut este Nicula, de lingă Gher
la (Cluj), de unde iconari ■ iscusiți 
s-au răspîndit în Transilvania, in 
nordul Moldovei, în Muntenia, 
nat și regiunea Tisei.

Munca în atelierele Niculei 
organizată temeinic iar coloritul 
creațiilor, de o deosebita Irumusețc, 
eia caracterizat prin reușite armo
nii.

Alte centre mai importante au 
fost regiunile Țării Bîrsei, Sebeș-Al- 
ba, Sibiului și Făgărașului.

Dintre cei mai de seama pictor: 
se amintesc in carte: Savu Moga, 
Matei fimfora, Ion Pop și o meș
terită de la Făgăraș din neam de 
iconari, Ana Dej.

Icoanele se executau după modei 
și doar cei mai talentati pictori au 
creat după imaginație.

Apariția prezentului volum desco
peră pe deplin una din laturile 
specifice ale artei populare roma
nești din trecut.

Dragoș DAC1ANU

ce privește 
exprimai c. 
al

se
Xl.X-lea 

dezvolta 
talentati 
piese de

era
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STEAGUL ROȘU

DE CE NU PRIMIM RĂSPUNS
LA SEMNALĂRILE CRITICE 
ALE ZIARULUI?

Zilnic, apar în coloanele ziarului 
nostru materiale critice care vizea
ză diferite neajunsuri din activitatea 
unor întreprinderi sau instituții. Ma
joritatea celor vizați răspund la 
semnalările critice arătînd rezulta
tele cercetărilor întreprinse și mă
surile luate pentru remedierea lip
surilor.

Sînt însă unități economice de 'la 
care nici după luni de zile nu pri
mim răspuns cu privire la felul 
cum aii fost soluționate problemele 
abordate, cum au fost înlăturate de
ficientele sesizate prin intermediul 
ziarului.

CONDUCEREA' T.A.P.L'. ne este 
datoare cu răspunsuri la articolele 
„Dincolo de promisiuni", „După ce 
criterii", „In proces verbal rezolvat. 
In unități doar constatat", apărute 
în luna mai, „Ospitalitatea", „Exe
cuție rapidă, eficiență maximă", „Vid: 
Minerul e post morire... de foame și 
sote", „Reclama și realitatea în lo
calurile T.A.P.L." din luna iunie și 
altele apărute în lunile iulie și au
gust.

COOPERATIVA „JIUL" PETRO
ȘANI a fest criticată în mai multe 
TÎnduti prin articole cum sînt: „Sar
cini actuale alo cooperației mește
șugărești din Valea Jiului", „Bun 
de pus în ramă", „Cu marfa în 
brațe", „Din vina croitorului" și al
tele. Conducerea cooperativei persis
tă în a nu răspunde criticilor neso
cotind în acest fel ajutorul acordat 
de presă în vederea îmbunătățirii 
activității dc deservire a populației.

Aceeași atitudine o are față de ar
ticolele critice și conducerea CO
OPERATIVEI „DESERVIREA" din 
Lupeni. Nici conducerea GRUPULUI 
DE ȘANTIERE Nr. 2 CONSTRUCȚII 
PETROȘANI nu răspunde întotdeau
na la articolele publicate în ziarul 
nostru. Nu cunoaștem, de pildă, ce 
măsuri s-au luat în urma publicării 
articolului: „Căminele constructori
lor de obiective social-culturale în 
postura de copii vitregi". Materialii! 
respectiv scotea în evidență mari de
ficiențe în privința condițiilor de ca
zare ale muncitorilor constructor'.

Deși termenul legal a fost depășit 
cu mult, secția din Petroșani a ÎN
TREPRINDERII JUDEȚENE DE EX
PLOATARE A BAZELOR TURISTICE 
ne este încă datoare cu răspunsul. 
la articolele „Cabana Rusu nu este 
nentabilă ?", „La Straja așteptăm un 
gospodar priceput", apărute în luna 
mai și „Cabanele turistice și pro
blemele P.C.I." din iunie a. c. Care 
să fio oare motivul ? Neajunsurile 
semnalate necesitau măsuri grabnice 
de remediere. Dc ce intîrzie răspun
sul cu privire la aceste măsuri aș
teptate ?

Punînd aceste întrebări legitime 
amintim, din nou conducerilor de 
întreprinderi și instituții că AU O- 
BLIGATIA DE A FACE CUNOSCUT 
în mod operativ ziarului măsurile 
luate în urma articolelor publicate 
precum și eficiența acestora. E o 
obligație fată de oameni, față de o- 
pinia publică.

D. IOSIF

Acțiunile gospodărești-edi- 
litare nu se rezumă doar 
la centrul orașului

(Urmare din pag. 1)

tre. Locuitorii din acest cartier deși 
au fost mobilizați în nenumărate 
rînduri pentru a contribui la ame
najarea unui parc, nu au răspuns, 
dovedind nepăsare pentru înfrumu
sețarea propriului lor cartier.

Salariații sectoarelor I.C.O. și 
I.L.L. Vulcan de asemenea trebuie

dărilor întreprinderilor din Vulcan. 
Din partea acestora ca și din partea 
locuitorilor, de altfel, așteptăm ctt 
mai multă inițiativă în privința a- 
menajărilor gospodărești, cit mai 
multe propuneți, pentru a face ora
șul Vulcan mereu mai frumos, mal 
atrăgător.

TELEVIZIUNE
SÎMBĂTĂ 7 SEPTEMBRIE

16,00 Transmisiuni sportive. In- 
tîlnirea internațională de 
natație București — So
fia. Transmisiune de la 
bazinul parcului sportiv 
Dinamo. Fotbal: Progre
sul București — Jiul Pe
troșani. Transmisiune de 
Ia stadionul Republicii.

18,15 Stadion:' Careul magic (o 
nouă serie). Meciul de 
box dintre Joe Luis și 
Jim Brcddech.

18.30 Mult e dulce .șl fru
moasă.

19,00 Pentru școlari. Acasă la... 
prof. dr. Ana Aslan.

19.30 Telejurnalul de seară.
i9,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Studioul de poezie.
21.20 Film serial: „Răzbună

torii".
22.20 Concert fără intrare.
23.20 Telejurnalul de (noapte.
23,35 închiderea emisiunii.

Scrisori fie Ii cititori
Procedeu 

neavenit
Locuiesc într-unul din apar

tamentele blocului nr. 25, car
tierul 8 Martie — orașul Pe
trila. Legumele și fructele n- 
bișnuiam să le cumpăr de la 
unitatea C.L.F. nr. 45 din apro
piere. Practicile și atitudinea 
responsabilului unității m-au 
făcut însă să renunț a mai 
face cumpărăturile la acest 
magazin. Și iată de ce: în 
ziua de 4 august m-am dus 
să cumpăr ceapă și varză.

— Ceapa o vindem numat 
cu fasole — a spus vînzătorul.

Cum eu nu aveam nevoie 
de fasole, care de altfel era 
veche și veștejită, am refuzat, 
solicitînd doar mărfurile ce
rute. Vînzătorul a rămas însă 
„ferm pe poziție". Cică ori 
cumpăr și fasole ori nimic. Șt 
uite așa m-am întors acasă cn 
sacoșa goală. Acest procedeu, 
dublat cu lipsa de respect șt 
deservirea civilizată m-au fă
cut să renunț a face cumpă
răturile la unitatea respectivă. 
De preferat ar fi însă să re
nunțe tovarășul în cauză la o 
asemenea deservire.

Gheorghlna UNGUREANU 
Petrila

„Politețe"
Sarcina dispecerilor din sta

ții este să vegheze la bunul

iners al autobuzelor. Dispece
ra din stația Coroești, orașul 
Vulcan, dirijează însă mersul 
autobuzelor după bunul ei 
plac. In ziua de 21 august, 
spre exemplu, autobuzul ce 
trebuia să plece la Lupeni la 
ora 10, a plecat din stație mai 
devreme cu 5 minute. Cît'va 
călători i-au făcut șoferului 
semne disperate cu mina să 
oprească. Șoferul le-a răspuns 
în zeflemea din mers.

— Ce vă grăbiți. Așteptați 
autobuzul următor. Vedeți, si 
eu m-am grăbit și uite am Im- 
bătrînit.

Nit știm dacă a îmbătrtnit 
din cauza grabei dar cert esle 
faptul că a plecat mai devre
me din stație și aceasta cu 
bunăștiința dispecere.!. între
bată despre cauza acestei a- 
bateri de la program dispece
ra a replicat.

— Potriviți-vă ceasurile. N-o 
să programăm plecarea auto
buzelor după ceasul fiecăr ia. 
Așteptați o jumătate de oră 
că pleacă altul. Am așteptat 
jumătatea de oră care s-a 
lungit la 50 de minute dar 
autobuzul tot nu mai sosea, 
întrebată din nou dispecera a 
răspuns înțepat:

— Cum ați așteptat atîta 
mai așteptați nițel.

O asemenea punctualitate și 
„politețe" au însă darul să 
nemulțumească pe călători. 
Așteptăm ca și în stația Co- 
roești transportul să se pună 
pe roate.

Pirva STAN
. , Vulcan

Avancronica fotbalistică

De n-ar fi surprizele...
La prima vedere, s-ar părea că e- 

tapa a V-a a campionatului diviziei 
A de fotbal nu va da bătăi de cap 
pronosportiștilor, aceștia puțind mer
ge cu 1 aproape pe linie. Dar ce te 
faci cu surprizele ? De n-ar fi sur
prizele...

Să vedem însă ce fotbal se joacă 
azi și mîine. Să încercăm a da, cu 
unele rezerve, pronosticuri (nu ga
rantăm de exactitatea lor), să privim 
în perspectivă configurația clasa
mentului.

In primul rînd, putem afirma a- 
proape cu certitudine că echipele 
de pe primul și de pe ultimul loc 
îșî vor păstra pozițiile și după etapa 
a V-a. Credem în acest lucru deoa
rece „U" Cluj are meci ușor acasă, 
cu Vagonul, în timp de Crișul are 
meci foarte greu în deplasare, cu 
Dinamo București. Fără îndoială că 
talentatul Șoptereanu, necorespunză
tor la. Minerul Lupeni, dar cores
punzător la „U” Cluj, pe un post 
foarte greu, de fundaș stingă, nu-: 
va permite lui Sfîrlogea să le per
foreze poarta cum a făcut duminică 
cu poarta lui Uțu. Cred, fără rezer
ve, în victoria, poate chiar la scor, 
a studenților clujeni. După cum cred, 
tot fără rezerve, în victoria dinamo- 
vlstilor bucureșteni.

In plutonul fruntaș putea rămîne 
in continuare și „Poli" Iași, dacă 
meciul el de mîine cu A.S.A. Tg. Mu
reș nu s-ar fi amînat. Pot rămîne în 
același pluton și Farul și „U" Cra
iova. După eclipsa de formă în ca
re plutesc ■ băcăuanii, este foarte 
posibil să cedeze tot la scor și mîi
ne, la Constanta. Iancu, Sasu și Tu- 
fan se află în vervă.

Surclasați duminica trecută do co
legii lor de pe Someș, studenții 
craioveni vor încerca mîine, și vor 
încerca să se reabiliteze în fața pro
priilor suporteri, trecînd cu brio 
„corigenta" de la Cluj. La rîndul 
său, Steaua va trebui să se împace 
cu gîndul că și „bătaia" e-nscrisă în 
legile fotbalului, că a mai înregis

trat ea înfrîngerl în lanț. Deși pen
tru o echipă campioană nu-i de loc 
onorabil.

Cu cea mal săracă zestre de go
luri (unul singur în patru etape), 
ploieștenii pornesc mîine favoriți în 
întîlnirea cu învinsa de duminică 
a Jiului, F. C. Argeș. Bucuria rein
trării lui Dobrin nu va fi și bucu
ria unui rezultat bun la Ploiești. 
Petroliștii au și ei nevoie de punc
te. Și unde să le facă dacă nu a- 
casă ?

Textiliștii arădanl primesc vizita 
aceleiași formații ciuntite a ceferiș
tilor bucureșteni. Dacă în Capitală, 
cu Progresul, rapidiștii n-au putut 
scoate măcar un punct, Ia Arad nici 
nu se pot gîndî la așa ceva. Nu
mai dacă, cine știe, U.T.A. va re
intra în rolul ei de echipă-surpriză, 
care cedează puncte acasă și le re
cuperează în deplasare. Dar mîine, 
cred, nu-șî va juca acest rol.

Meciul dintre Progresul și Jiul se 
dispută astăzi, începînd cu ora 16,30. 
Ozon își va trimite echipa la luptă 
cu foștii săi elevi, conduși și acum, 
cu măiestrie, de redutabilul Ulise 
care este Nae Oaidă. Cu siguranță 
că Nae va încerca să adauge măcar 
un gol la cele peste 260 înscrise 
în cariera sa fotbalistică în divizia 
A. Rămîne de văzut dară Mihai si 
Stoker vor fi de acord. Dacă ei nu-1 
vor lăsa pe Ulise să-și, facă jocul, 
dacă Georaevici va reuși să-l ani
hileze pe Matei, iar Talpa! pe rapi
dul Țarălungă, dacă înaintarea noas
tră va „curge" la fel de tumultuos 
ca duminică peste apărarea adversă, 
Jiul își poate retrage liniștit apele 
spre Petroșani. Sigur că gazdele au 
prima șansă, dar jumătate din ea 
o acord echipei noastre. Oricum, 
Sandu și Georgesou mai cunosc cîte 
ceva din secretele „bancherilor". 
Iar Ozon cunoaște destul de mult. 
Principalul este ca Jiul să n-o por
nească în... aval.

D. GHEONEA

sîf-și aducă mai din plin aportul. Ia 
executarea unor lucrări de întreți
nere sau reparații. Consiliul 
popular a încheiat un contract pen- 
!r;i întreținerea aleilor din cartierul 
Snhodol dar lucrarea a fost abando
nată de către sectorul I.C.O. In co
lonia Kaknsvar s-a transportat zgu- 
iă pentru amenajarea aleilor par
cului, dar aceasta nu e suficient; 
sectorul 1.1 .L. trebuie să execute re- 
paiarea gardurilor, iar sectorul 
I.C.O. să amenajeze înfteaga zonă 
verde.

Un sprijin deosebi de prețios 
pentru mobilizarea locuitorilar în 
acțiuni'e de înfrumusețare a orașu
lui îl așteptăm din partea depula- 
ților precum și din partea gospo-

LOTO
La tragerea Loto din 6 septembrie 

1963 au fost extrase d'n urnă urmutoa. 
rele numere :

34 8 15-1 23 55 53 17 82 83 81 90.
Fond de premii : 739 928 lei.

Legendele
Ședința de analiză a muncii s-a 

desfășurat cri ușile închise. Intru- 
cil subsemnatul corespondent (in)vo- 
luntar nu am avut succes in sală nici 
măcar în pauză, procesul verbal a 
lost întocmit pe apucate, avind drept 
„bază", realitatea de pe teren și 
drcpl „acizi" discuțiile surprinse du
pă ședință. Pentru cn prezentul pro
ces verbal să hc cil se poate de clar 
am not'd succesiunea discuțiilor în 
ordinea cronologică^ înccplnd cu... 
(orice asemănare cu întreprinderile 
L.C.M.M. și E. M. Lupeni, este cu 
lotul ,.înlimplătoate")...

—- Tovct'ăși, la ordinea dc zi a- 
vcm trei puncte. Punctul 1 : Dc ce 
l’.C.M.M.-ui nu a terminat atelie
rul electromecanic de la E. M. Lu
peni ? Punctul 2 : De ce L.C.M.M.-ui 
nu a terminal incă atelierul elec
tromecanic dc la E. M. Lupeni ? 
Punctul 3: Dc ce T.C.M.M.-ul nu a 
lei minat încă...

— Sla/i puțin lovirăți, dc ce re
petați același punct dc hei oii ? 
Asta nu mai seamănă a ordine de zi.

nu mor
— Seamănă cu ce se vede pe te

ren. Fiecare punct din ordinea de 
zi se reieră la termenele de predare.

— Fără insinuări, vă rog I Pe te
ren nu se văd... termenele.

— Tocmai dc aceea. Noi am sem
nat un contract ca să se vadă ceva’

— Și mă rog .frumos, nu sc vede ?
— Sc Vede, clar ca prin ceată.

FOILETON
Pasămite dumneavoastră nu cunoaș
teți proverbul: „nli lăsa pe miine 
ce poli lace astăzi" I ?

— E veclii. depășii I Noi l-am re
considerai ! Auziți cc inimos sună: 
„Nu face astăzi, cc poli lăsa pe 
miine" I

— Noi n-am semna! un contract 
cu dumneavoastră ca să ne con- 
slruiți proverbe. Dumneavoas
tră trebuia să ne conslruiți

Se apropie toamna.

NOTĂ
în tec de fructola, 

iaurt șL nemulțumiri
Intr-una din zilele trecute, în unitatea nr. 7 

a O.C.L. Alimentara Petroșani, un cumpărător 
îi solicita vânzătoarei de la raionul lactate doua 
fructole. „Nu mai avem” — s-a auzit răspun
sul acesteia.

La numai cîteva secunde, lucrătoarca servea 
totuși o persoană cu produsul ce „nu mai era". 
I s-au cerut explicații. „Erau ultimele fructole 
— a rostit Itu Niculina — și le-am reținut de 
dimineață la cererea tovarășului care-i de sus, 
de la birou...". Vădit, cuvintele au fost rostite 
pentru a... impresiona solicitantul refuzat. Ele 
însă nu-i justifică fapta. Vînzătoarea, cunoscin- 
du-și obligațiile profesionale, nu trebuia să ac
cepte din capul locului... țîrgul.

Insfîrșit, cetățeanul, nemulțumit, a cerut un 
iaurt. A fost servit. Cu iaurt, linguriță nespălată 
și cu... un ton supărat. (Supărat pe atitudinea 
lui- corectă). Și cu încă ceva. Cu o dovadă „ju
ridică" a „curățeniei" linguriței, săvîrșită în 
modul cel mai impertinent cu putință : înlătu- 
rînd cu degetul iaurtul uscat de pe obiect, Itu 
Niculina a exclamat : „Lingurița e curată. Ă 
fost spălată..." O faptă la care numai gîndindu- 
se ar fi trebuit s-o scoboare în proprii ochi a 
fost făcută cu un calm dcsăvîrșit în fata consu
matorilor și a colegelor dc muncă.

...Cetățeanul a plecat. Dar întrebările lui au 
rămas. Așteaptă răspunsurile cuvenite. De ce 
este Itu Niculina autoarea unor practici străine 
de climatul firesc al relației cumpărător-vinză- 
tor ? Are dreptul să devină irascibila și ingrată 
cînd îi sînt descoperite asemenea fapte?

întrebările se adresează, în primul rînd, con
ducerii O.C.L. Alimentara Petroșani care este 
datoare sa dovedească mai multă autoritate în 
dirijarea procesului de dezvoltare și consolidare 
a conduitei profesionale a lucrătorilor din co
merț.

I. BERCEA

niciodată
un atelier electromecanic, mo
dern, dotat cu utilaje, și asta con
form angajamentului ce vi I-a[l luat, 
adică pînă la 1 ianuarie 1968. Or, 
astăzi parcă sintem prin septembrie?...

— Oho I Mai încet. Să nu ne audă 
și alfi beneficiari.

— Păi de ce s-o luăm noi mal 
încet, că ați avut voi grijă de trea
ba asta... Ăfi fixat mereu alte ter
mene, v-aji luat mereu alic angaja
mente.

— Ei și? Cc rău e cind cineva 
fși ia angajamente ?

— E rău, cind nu le respectă !
— Păi' dacă le respectam în tri

mestrul I, atunci ce angajamente ne 
mai luam în Irimestrul 11 și IU ? 
La asta nu vă gindifi ? $i, în defini
tiv, noi sintem constructori men
tori și nu sedin/omani I Așa că de
geaba mai luăm cuvtntul.

— Degeaba îl mai luafi, degeaba 
vi 1-ati dai... La un moment dat afl 
terminat o încăpere și... ne-a/i dai 
in primire tot atelierul. Cică Ici voi 
așa sună legea 48. Dintr-un com
plex intreg, da[i in folosință o în
căpere și cu «sta gala, v-a/i spălat 
ne miini. Destul, cînd o da cel de 
sus...

— Ei, lusa|i-o mai moale, 
că nu-i T.C.M.M.-ul așa negru cum 
îl lacefi voi. Nu v-am predat no! 
ca lumea, instalațiile sanitare, cele 
dc ridicat și restul acareturilor ? Dc 
ce nu înfeleqeli, nu vorbim aceeași 
limbă ?

— Ba vorbim, că la început ro
mânește ne-am înțeles, dar pe urmă 
voi ati șters-o... Și, după 
voi, oamenii noștri repară acum a- 
coperișut prin care plouă, rclac in
stalațiile sanitare, consolidează , po
durile rulante care se clatină la 
cea mai mică adiere. De le
gendă o să rămîneți cu lu
crarea asta. Ca să nu mer
gem mai departe, numai de cind lu
crați la lafadă, alții ar fi terminat 
un bloc turn, ba ii mai pavoazau 
și cu o lucrare artistică in mozaic.

— Măi tovarăși, hai să ne 'înțele
gem ca oamenii, că doar loți sintem 
o apă și-un pămint 1 Mai «minăm 
și noi termenul dc predare a! lu
crării, mai adăugați și voi o lună, 
că sinleți oameni simpatici, și cc-rim 
discutat aici, aici răminc. Că doar 
rufele, se spală in familie ? I...

Aici, subsemnatul a 1 dat buzna in 
sala de ședințe și a promis sus și 
tare : de claia aceasta rufele se vor 
spăla la... tipografic. Drcpl pentru 
care semnez prezentul proces ver
bal...

Nictt POPA

Cofetăria din complexul comercial nou deschis în Petrila.

Cum sînt aprovizionate 
magazinele cu uniforme 
școlare Și rechizite ?

(Urmare din pag. 1)

mele zile am început vînzarea uni
formelor încă de la începutul lunii 
august. In plus, am luat măsura de 
a difuza și rechizite școlare prin 
unele unități ale noastre. Deși se 
știe că rechizitele școlare se vînd 
prin secțiile de papelurie ale libră
riilor, chioșcurile noastre de marinii 
și debile de tutun vor ajuta distri
buirea a o serie de rechizite.

Mischiu Grigore, directorul 
I.C.R.T.I. Petroșani. „Există în depo
zit importante cantități de uniforme 
școlare pentru băieți, sarafane din 
lina și bumbac pentru fete. Pînă în 
momentul de față am livrat 2 695 
de uniforme școlare pentru băieți 
și mai avem un stoc de încă 10 000 
de bucăți. La aprovizionare, am ți
nut cont de mărimi, avînd toate nu
merele do la 26 la 47. Sarafane de 
lină pentru fete avem un stoc de 
18 000 de bucăți iar de bumbac 
43 000. Din acest stoc magazinele 
din Valea Jiului au solicitat abia

Jiului în număr de 2 310 bucali iar 
rochii de zefir 2 220 bucăți".

Deslaterea rechizitelor școlare 
este dirijată de C.L. Deva. In cea 
mai mare parte, unitățile de desfa
cere ale acestora sînt bine aprovi
zionate. Pentru ușuratea vînzării au 
fost întocmite seturi de rechizite pe 
clase. Măsura preconizată de con
ducerea O.C.L. Produse industriale, 
de a desface rechizite școlare și 
prin unitățile sale de m ii untișuri si 
tutungerii, este bine venită. știut 
fiind că asemenea unități sînt des
tul de raspîndite în toate cartierele. 
In acest fel, elevii vor găsi rechi
zitele în cartierele în care locuiesc 
fără să mai fie nevoiți să se depla
seze pentru un creion sau o radieră 
la librărie.

După cum se vede, grija pentru 
asigurarea cu tot necesarul de uni
forme și rechizite școlare a unită
ților comerciale s-a materializat în- 
tr-o aprovizionare corespunzătoare.

Caro, să sperăm, va satisface toa
te cerințele elevilor.

Radio
DUMINICĂ 8 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I:

6,00 Buletin de știri; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 Mu
zică populară; 7,30 Radlo-pu- 
blicitate; 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Buletin meteo- 
rutier; 8,15 Ilustrate muzicale,- 
9,00 Radiomagazinul femeilor; 
9,30 Cîntă corul de copii al 
Radioteleviziunii dirijat de Ion 
Vanica; 9,45 Cîntă Gigi Marga 
și Udo Jiirgensi 10,00 Ora sa
tului; 10,40 Canțoneta veșnic 
tînără; 11,00 Buletin de știri; 
11,îl Cîntece și jocuri popu
lare; 11,30 Muzică ușoară; 
12,00 De toate pentru toți; 12,55 
Cinci minute cu poezia; 13,00 
Estrada duminicală; 14,00 Ra
diojurnal. Buletin meteor-olo- 
qic; 15,00 Concurs în instan
ță; 16,00 Buletin de știri; 16.30 
Sport și muzică. In pauză bu
letin de știri; 19,00 Pagin.i din 
opere; 19,30 Intîlmire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 20,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 
20,25 Cîntă Angela Buciu; 20,40 
Teatru radiofonic. Premiera 
„Goana după fluturi” de Bog
dan Amarii; 21,36 Muzică u- 
soară; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 22,30 
Moment poetic; 22.40 Suita 
simfonică în trei părți de Dinu 
I.ipattb 23,07 In ritm de dans: 
24,00 Buletin de știri; 0,05—5,00 
Estrada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere la orele 
1,00, 2,00 și 4,00. s

PROGRAMUL II:

6,00 Călătorie muzicală prin 
județele patriei; 6,30 Buletin 
de știri; 6,45 Radio-publfcita- 
te; 7,00 Scene vesele din ope
rete; 7,15 Tineret, mîndria tă
rii —- cîntece; 7,30 Muzică u- 
soară; 7,45 Buletin de știri. Bu
letin meteo-îutier; 8,00 Muzi
că populară; 8,15 Teatru ra
diofonic pentru copil „Roata 
norocului" de Constantin Chi- 
riță; 9,00 Zi de odihnă cu cîn- 
tec și joc; 9,30 Buletin de 
știri; 9,33 Valsuri pentru pian; 
10,00 Duete din operetele com
pozitorilor noștri; 10,15 Meda
lion Gherase Dendrino; 10,45 
A 7-a artă; 11,00 Concertul 
capodoperelor; 12,30 Cîntece 
de fanfară din R.P.D. Coreea
nă; 12,40 Cîntăreți români pe 
scenele lumii; 13,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologici 13,10 
Muzică populară: soliști Ma
ria Ciobanu și Dumitru Făr- 
caș; 13,35 Concert de prînz;
14.30 Gala umorului. Comici 
vestiți ai microfonului : Tpma 
Caragiu; 15,00 Melodii de ne
uitat; 15,15 Din folclorul oră
șenesc; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 Muzică ușoară;
16.30 La horă-n sat; 17,00 ^Bu
letin de știrii 17,05 Mic: piese 
instrumentale; 17,15 Valsuri 
celebre; 17,30 Revista literară 
radio; 18,00 Preludiu «vm'Șm'r 
de Ion Dumitrescu; 18,20 Un 
nume nou în muzica ușoară; 
13,40 Muzică populară; 19.00 
Buletin de știri; 20,30 Invita
ție la dans; 21,00 Radiojurnal. 
Sport) 21,10 Metronom '68 (re
luare); 22,10 Romanțe de Io
nel Fem’c; 22,30 Mi”;ră de 
dans; 23/ Radiojurnal; 23,07 
I.aureați ai Concursului inter
național de Interpretare pia
nistică „Regina Flisabgta a 
Belgiei" — 1968; 0,13 Armo- 
r' și ritm; 0,3n 0,55—
1,00 Buletin de știri. Buletin 
mcteo-ruticr.

i

FILME
DUMINICĂ 8 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Duelul Lung; Republica; Re
întoarcerea lui Surcouf; PE
TRILA : K. O.; LONEA — Mi
nerul : Oscar; ANINOASA: 
Simbad marinarul; VULCAN: 
Balul de sîmbătă seara; PA- 
ROȘENI: Capcana; LUPENI — 
Cultural: Inimă nebună, ne
bună de legat; Muncitoresc: 
Fragii sălbatici; URICANI: 
Răzbunătorii.

940 bucăți.
Magazinele de specialitate din 

unele localități nit solicită unifor
me decît în cantități foarte mici 
(Aninoasa 50, Vulcan 180, Petrila, 
270, Uricani 140, Lupeni 725 etc) —• 
ne spunea tov. Ciochia Stelian, șe
ful depozitului de produse de lină 
— blănărie.

Ciora Aurel. șeful depozitului 
produse de bumbac arată: „Gestio
narii magazinelor do desfacere au 
prostul obicei de a se aproviziona 
numai în ultimele zile dinaintea în
ceperii școlii, motivînd că nu sînt 
cerute uniforme. In acest fel, cere
rea mare din aceste zile îi găsește 
nepregătiți. Din stocul de 4 300 sa
rafane bumbac, pînă în momentul 
do față ne-au fost comandate 2 200 
în tot județul. Șorțuri din olandină 
am expediat în magazinele Văii

Un apel consumatorilor 
de înghețată „Polar"

Fabrica de produse lactate Petroșani desface în toate 

^localitățile municipiului nostru delicioasa înghețată „Po

lar" cu un conținut hogal de vitamine, împachetată igienic.

Cu acest prilej Fabrica dc produse lactate face un apel 

insistent tuturor cetățenilor consumatori de înghețată să 
dea dovadă de tnai multă responsabilitate civică în respec-

Porjî închâse pentru huligana
(Urmare din pag 1)

Pe bună dreptate cîțiva specta
tori se întrebau cum oare i se m r 
permite acestui huligan să iniie pe 
stadion ? Oare conducerea clubului 
„Jiul" nu cunoaște că interzicerea 
accesului pe stadion pentru astfel

dc spectatori este o măsură de 
multă vreme aplicată pe cele mai 
mari stadioane ale lumii ?

O astfel de măsură ar onora 
echipa pe care o simpoliz.im cu to
ții și ar fi de natură să întărească 
binecunoscutul prestigiu al publicu
lui petroșăncan.

tarea deciziilor în vigoare privind menținerea curățeniei 

orașului : SĂ NU ARUNCE AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI PE 

ASFALTUL STRĂZILOR, PE ZONELE VERZI ȘI PELUZELE 

DE FI ORI CI NUMAI 1N COȘURILE DE HfRTIE !

Să păstrăm cu toții curățenia orașului!

I
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Lucrărâie Conferinței sFaiehr neposesoare de arme nydeare SITUAȚIA R.P. a Yemenului

CUVINTAREA ROSTITA DE ȘEFUL
DELEGAȚIEI ROMÂNE, GEORGE MACOVESCU

DIN COMO (0)
de Sud SWAZILAND

GENEVA 6 (Agerpres). ■— 
In ședința de vineri .a Con

ferinței statelor neposesoare 
de arme nucleare a luat cu- 
vîntul șeful delegației române, 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe. După ce a asigurat 
Conferința că delegația româ
nă „va acționa astfel incit 
Conferința prin rezultatele 'Ob
ținute să-și dovedească pe de
plin necesitatea și utilitatea 
ei", George Macovescu a spus: 
Conștient de marile avantaje 
ale păcii și de imensele peri
cole prezentate de războaie, 
poporul român și guvernul său 
se situează ferm pe 
construirii păcii f rin 
rea la baza relațiilor 
state și popoare a unor prin
cipii acceptate de toată lumea: 
principiul independenței, al 
suveranității, al egalității în 
drepturi, al neamestecului în 
treburile interne, al respectu
lui reciproc, al avantajului re
ciproc. Noi sîntem absolut 
conștienți că numai dacă vom 
face să triumfe complet și de
finitiv aceste principii în viața 
internațională vom 
pacea și securitatea 
popoarelor, vom îndepărta pe
ricolul conflictelor armate și 
pînă la urmă îl vom lichida 

. definitiv.
Atașată profund cauzei păcii 

și securității generale, acțio- 
hînd pentru colaborare și co
operare internațională, pentru 
prietenie cu toate popoarele, 
România se pronunță cu fer
mitate și consecvență pentru 
excluderea forței și a amenin
țării cu forța ca mijloc de so
luționare 
naționale, 
împotriva 
ței ca o 
mordială, 
a întregii

Președintele

poziția 
așeza- 
dintre

garanta 
tuturor

a diferendelor inter- 
considerîpd lupta 
războiului și a for- 
responsabilitate pri- 
a tuturor statelor, 
umanități.

Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a declarat nu de 
multă vreme că „țara noastră 
este hotărîtă să militeze cu 
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea idealurilor de 
prietenie și înțelegere 
popoare, să-și aducă întreaga 
contribuție la soluționarea pro
blemelor politice, economice și 
sociale cu care se confruntă 
astăzi comunitatea interna
țională".

„Mai mult ca oricînd — spu
nea președintele Consiliului 
de Stat al României — este 
necesară unirea eforturilor 
pentru înfăptuirea dezarmării 
și, în primul rind, a celei nu
cleare — deziderat fundamen
tal al popoarelor".

Tratatul de neproliferare în
cheiat recent, a spus vorbito
rul, este un început și nu un 
sfîrșit. Este un punct de pleca
re și nu o limită. Prin urma
re, este o necesitate ca Tra
tatul să fie urmat de noi e- 
forturi, de măsuri concrete în 
aceste trei domenii, pentru a 
dezvolta într-o direcție poziti
vă ceea ce s-a obținut deja.

Referindu-se la principalele 
probleme care sînt înscrise pe 
ordinea de zi a Conferinței — 
garanții de securitate pentru 
statele nenucleare, măsuri de 
dezarmare nucleară, asistență și 
cooperare internațională pen
tru folosirea în scopuri pașni
ce a energiei nucleare — Geor
ge Macovescu a spus :

,,O primă constatare pe ca
re trebuie să o facem este a- 
ceea că ele se condiționează 
reciproc și nu putem să dis
cutăm una fără a Ie lua în con
siderare pe celelalte. .

Aderînd la Tratatul de ne
proliferare, statele nenucleare

pace, 
între

au nu 
înaltă 
le lor 
angajamentul de neînarmare a- 
tomică, astfel asumat,- să nu 
aibă ta efect diminuarea secu
rității -lor ci, diippotrivă, întă
rirea acesteia. >

Apare, de aceea pe .deplin 
justificată cerința, ca r- pînă 
ia lichidarea totală a armelor 
nucleare existente —- și. deci, 
pînă la înlăturarea completă a 
amenințării nucleare, aceste 
state să se bucure de garan
ții sporite de securitate.

Aceasta reclamă înainte de 
toate asumarea de către pute
rile nucleare a obligației so
lemne, pe de o parte, de a nu 
utiliza niciodată și în nici o 
împrejurare armele nucleare 
împotriva statelor care nu le 
posedă, iar, pe de altă parte, 
de a nu amenința aceste sta
te în nici un caz și în nici o 
circumstanță, cu folosirea lor.

Interzicerea recurgerii la for
ță sau la amenințarea cu fo
losirea forței este un princi
piu care, după o îndelungată 
experiență a omenirii, s-a im
pus printre postulatele funda
mentale ale legalității interna
ționale. O învederează obliga
ția ce revine statelor în vir
tutea Cartei O.N.U., de a se 
abține „să recurgă la folosirea 
forței fie împotriva integrității 
teritoriale sau independenței 
politice a oricărui stat, fie în 
orice alt mod incompatibil cu 
scopurile Națiunilor Unite". 
Totodată, acceptarea de către 
puterile nucleare a angajamen
tului de a nu recurge la ame
nințarea cu folosirea și la uti
lizarea armelor nucleare contra 
țărilor ce nu dețin asemenea 
arme ar fi într-o perfectă con
cordanță cu stipulațiile Decla
rației cu privire la interzice
rea folosirii armelor nucleare 
și termonucleare, adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 
24 noiembrie 1961. Statul care 
folosește aceste arme, se ara
tă în declarație, „trebuie să 
fie considerat ca violînd Carta 
Națiunilor Unite, ca acționînd 
în disprețul legilor umanită- 

comitînd o crimă împ-j- 
umanității și civilizației", 
la tribuna acestei confe- 
căreia îi atribuie o der>- 

guvernul 
declară că în’ spiritul

numai dreptul, dar și o 
datorie fată de . propr-ii- 
popoare să vegheze ca

tii și 
triva

De 
rinte, 
șebită importantă, 
român 
constructiv care l-a animat îri 
tot cursul negocierilor Trata
tului de neproliferare, va con
tinua să militeze pentru con
struirea unui sistem de garan
ții conforme cu interesele, as
pirațiile tuturor popoarelor, șl 
apoi pentru aplicarea lui. Gu
vernul român apreciază că a- 
ceastă conferința ne oferă nu 
numai ocazia de a ne exprima 
punctele de vedere, dar și po
sibilitatea 
schimb de idei să ajungem la 
formularea 
te, care să 
derare de puterile nucleare.

Noi credem în forța de gîn- 
dire și acțiune a colectivității 
și această conferință largă re
prezintă aici imensa majorita
te a popoarelor, reprezintă un 
număr impresionant de țări de

ca, printr-un larg

unor soluții concre- 
fie luate în consi-

LA TOKIO: Noi
ciocniri între 
studenți și politie

TOKIO 6 (Agerpres). —
Noi ciocniri au avut loc 

între poliție și studenții din 
Tokio, 
zarea 
ce au 
ța din 
Nihon, 
miercuri, studenții au 
ocupat 2 din clădirile 

: versității și au ridicat 
: cade. Intervenția unui 
i măr de circa 1 300 de 
i țiști a prilejuit ciocniri vio- 
: lente, în cursul cărora nu- 
i meroase persoane au fost 
: rănite. Un mare număr de 
î studenți au fost arestați.

■ a căror voință, de ale căror 
interese și aspirații trebuie să 
se tină seama".

In legătură cu problema de
zarmării, George Macovescu 
a Spus :

„O dată cu -încheierea Trata
tului de neproliferare a arme
lor nucleare, eforturile în di
recția dezarmării și negocierile 

, în vederea realizării de noi a- 
corduri în acest domeniu se 
află într-o etapă nouă, sensibil 
deosebită de perioadele ante
rioare Legătura organică între 
Tratatul de neproliferare ș.i e- 
fettuarea altor măsuri de de
zarmare este consfințită de un 
ansamblu de clauze, care, ca 
rezultat al stăruințelor conti
nue ale unui mare număr de 
state, între care și România, au 
fost inserate în textul Trata
tului.

Conferința olera un cadru 
potrivit pentru o dezbatere 
multilaterală a tematicii dezar
mării nucleare, o ocazie ca sta
tele neposesoare de arme a- 
tomice* să-și expună punctele 
lor de vedere fată de aceste 
chestiuni.

Sprijinind constant eforturi
le tinzînd la înfăptuirea dezar
mării generale și efectuarea 
cti prioritate a unor măsuri 
efective de dezarmare nuclea
ră, România s-a pronunțat și 
se pronunță neabătut pentru 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare, încetarea experiențe
lor cu arma atomică, sistarea 
producției de armament nu
clear, reducerea și, în ultimă 
instanță, eliminarea din arse
nalele statelor a stocurilor de 

mijloace- 
a lor la

consideră
în întîm-

arme nucleare și a 
lor de transportare 
țintă.

Delegația română 
că o măsură ce vine
pinarea cerinței popoarelor de 
a se găsi căi de evitare a perico
lului folosirii armelor atomice 
o constiluie crearea de zone 
denuclearizate, însoțită de an
gajamentul statelor nucleare 
de a nu folosi armele atomice, 
de a acorda în acest sens ga
ranții tarilor nenucleare.

Pornind de la aceste consi
derații, România a salutat în
cheierea Tratatului de interzi
cere a armelor nucleare în A- 
merica Latină, sprijină în mod 
consecvent inițiativele privind 
constituirea de asemenea zo
ne în diferite părți ale lumii, 
cum sînl propunerile de acest 
gen referitoare la nordul și 
centrul Europei, la Africa și 
alte regiuni de pe glob. După 
cum se știe, România a făcut 
propuneri, care își păstrează 
actualitatea, spre a se 
forma regiunea în care 
află situata) Balcanii. într-o zo
nă de bună vecinătate, liberă 
de arme nucleare.

In realizarea măsurilor de 
dezarmare nucleară la care 
ne-am referit, lin rol deosebit 
și o înaltă responsabilitate revi- 

obligațiilor 
din Tra
pa terilor 
nucleare, 
pentru a

ne, ca urmare a 
ce derivă pentru ele 
talul de neproliferare, 
deținătoare de arme 
Sîntem dc părere că

trans-
se

Ședința guvernului cehoslovac
— Coresponden- 

Eugen lonescu, 
Praga a avut 
a guvernului 
comunicatul

loc 
ce- 
cu 
că

PRAGA 6. 
tul Agerpres, 
transmite : La 
joi o ședință 
hoslovac. In
privire la ședință se relevă 
punctul principal al dezbate
rii l-a constituit pregătirea de
clarației guvernamentale, ca
re urmează să fie prezentată 
zilele următoare în Adunarea 
Națională.

Guvernul a dat o înaltă a- 
preciere unității și chibzuințe! 
tuturor cetățenilor, eforturilor 
lor pentru învingerea greutăți-

lor create de întreruperea tem
porară a producției 
portului și pentru 
altor pierderi. G 
subliniat, de aseme 
zîndu-se pe această activitate, 
va realiza treptat scopul prin
cipal al declarației programati
ce din aprilie, care urmărește 
dezvoltarea ulterioară a socie
tății cehoslovace socialiste și fa
ță de care poporul și-a ma
nifestat în mod spontan ade
ziunea.

și trans- 
micșorarea 

guvernul a 
■nea, că, ba-

promova obiectivele acestui 
Tralat, pentru ca el să devină 
un instrument viabil, așa cum 
a fost conceput în cursul ne
gocierilor care au condus la 
încheierea lui, puterile nucle
are trebuie să se angajeze în 
mod hotărîl pe calea încetării 
cursei înarmărilor atomice, a 
reducerii și, în final, a elimi
nării acestor arme de distru
gere în masă din arsenalele 
ior naționale.

Existenta unui număr în
semnat de sugestii și propu
neri cu privire la dezarmarea 
nucleară, între care măsurile 
conținute în Memorandumul gu
vernului U.R.S.S din 1 iulie 
a.c., oferă o bază pentru dis
cuții aprofundate și negocieri 
laborioase, care să se 
v.ne în noi acorduri 
necesare și atît de 
de popoare".

Trecînd la cea de-a 
problemă care se află 
cuția conferinței — 
în scopuri pașnice a 
tehnicii nucleare — 
legației române a

„Interesul statelor 
unei largi 

cooperări 
domeniul 

energiei

concreli- 
atît de 
așteptate

treia 
în dis- 

foîosirea 
științei și 
șeful de- 
declarat : 

pentru 
și di- 

interna- 
folosirii 

nucleare

dezvoltarea 
versificate 
tionale în 
pașnice a 
crește în mod deosebit.

Stipulațiile articolelor IV și 
V ale Tratatului de neprolife
rare care recunosc dreptul ina
lienabil al părților la Tralat 
de a dezvolta nestingherii 
cercetarea, producția și utiliza
rea energiei nucleare în 
puri pașnice și de a 
vantajele exploziilor 
în economie descriu 
juridic al cooperării 
tionale în aceste domenii așa . 
incit statele care au renunțai 
la armele nucleare să poată be
neficia plenar do posibilitățile 
oferite de civilizația „secolului 
atomului".

In încheierea cuvîntării salo, 
George Macovescu a spus: 
Republica Socialistă România 
acordă o importantă deosebită 
conferinței statelor neposesoa
re de arme nucleare, pe care 
o consideră un moment în
semnat în cadrul eforturilor 
comunității internaționale pen
tru realizarea unor măsuri efi
ciente, menite 
F opoarele de 
Tortei distructive 
nuclearo și să 
uriașele energii n

sco- 
folosi a- 
nucleare 

cadrul 
interna-

să elibereze 
amenințarea 
a armelor 
convertească 

ucleare".

BRAZZAVILLE 6 (Ager; res). 
Primul ministru al Congo- 

ului (B), Alfred Raoul, care 
după demisia lui Massamba 
Debat a asumat provizoriu și 
funcția de șef al statului, a 
rostit la posturile de radio un 
discurs-f rogram în 
subliniat că tara sa 
nua pe plan extern 
fostului președinte.

Pe de altă parte, 
radio „Vocea revoluției 
goleze" a anunțat că primul 
ministru Alfred Raoul a pro
cedat vineri la o remaniere a 
cabinetului său. Din noua e- 
chipă guvernamentală nu mai 
face parle fostul ministru al 
apărării, locotenentul Augustin 
Poignet, al cărui portofoliu a 
fost cumulat de primul minis
tru, iar celelalte posturi au 
fost reîmpărtite între membrii 
cabinetului frecedent.

Toate resursele
subterane 
au fost etatizate

40-lea stat african
independent

care a 
va conti- 

polilica

postul de
con-

ADEN 6 
ședințele 
a Yemenului de Sud, Kahtan 
Al Shaabi, a promulgat un 
decret în virtutea căruia toa
te resursele subterane ale tă
rii au fost etatizate. Prospec
țiunile și exploatarea bogății
lor subsolului vor reveni de 
acum înainte Ministerului E- 
conomiei, Comerțului și Pla
nificării care va acorda licen
țe sau va da în arendă tere
nuri pentru a fi exploatate de 
persoane particulare sau or
ganizații interesate.

(Agerpres). — Pre- 
Republicii Populare

In războiul din Vietnamul de sud
au fost uciși și răniți pînă acum
200619 militari americani

SAIGON 6 (Agerpres). —
Ploile torențiale care de cîte

va zile cad fără încetare a- 
supra regiunilor septentriona
le sud-vietnameze au redus 
considerabil operațiile milita
re ale unităților americane. 
Fosta capitală imperială, Hue, 
este grav amenințată de ape, 
scrie vineri corespondentul a- 
genției France Presse; Rîul 
parfumurilor și-a ridicat cota 
cu peste patru metri, 
mai 
fost 
lui. 
sea 
cel

meze au fost pînă acum uciși 
și răniți 200 619 de soldați și 
ofițeri americani. In acest mod, 
apreciază agenția U.P.I., din 
punct de vedere al pierderilor 
umane, de neînlocuil, războiul 
din Vietnam costă Statele U- 
nite mai mult ca cel din 
reea și, de asemenea, mai mult 
decît a fost silită Franța 
plătească pentru luptele 
Indochina.

MBABANE 6 (Agerpres). — Ziua de 6 septembrie a 
marcat apariția pe harta continentului negru a celui 
de-al 40-lea stat african independent — Swaziland.

Ceremonia consacrată obținerii independenței a avut 
loc pe stadionul național din Mbabane, capitala Swazi- 
landului, unde George Thomson, ministru pentru pro
blemele Commonwealthuliii, reprezentant al reginei Eli- 
sabela, a înmînat regelui Sobhuza al II-lea prerogati
vele deplinei puteri. Swazilandul a fost ultima colonie 
a Marii Britanii în Africa.

Hotărîrea asupra acordării independentei Swazilan- 
dului a fost adoptată în luna februarie a.c. în cadrul 
conferinței constituționale de la londra, în care cele 
două părți au conveni! ca independența micului teri
toriu african să fie proclamată nu după 1969, cum 
se stabilise inițial, ci la 6 septembrie 1968.

Swazilandul, situai în regiunile muntoase din Africa 
meridională (un teritoriu de 17 363 km pătrați și o 
populație de aproximativ 400 000 locuitori), se înve
cinează cu Republica Sud-Africană și colonia portu
gheză Mozambic.

In fața noului stat independent se află greutăți mul
tiple, deoarece acest teritoriu este slab dezvoltat, iar 
economia sa este dominată de capitalul străin. Datorită 
poziției sale geografice, Swazilandul depinde din punct 
de vedere economic într-o măsură considerabilă de 
Republica Sud-Africană. Pentru Pretoria, această țară 
reprezintă un furnizor de produse animaliere și de ma
terii prime, mai ales de azbest. Totodată, Swazilandul 
reprezintă pentru Republica Sud-Africană un furnizor 
permanent de forță de muncă deosebit de ieftină. A- 
nual, în R.S.A. emigrează pentru un sezon 30 la sută 
din populația aptă de muncă din Swaziland.

Prezența masivă a capitalului străin, și în primul 
rind a celui sud-african, a făcut ca guvernul Swazilan- 
dului. format după obținerea „autonomiei interne" 
Cartea albă" a guvernului britanic publicată în 
să fie influențat în politica sa de autoritățile 
Pretoria.

In țară însă există și forțe care protestează împo
triva legăturilor cu rasiștii sud-africani. Partidele de 
opoziție — Congresul eliberării naționale și Partidul 
progresist — se pronunță pentru o politică 
denia, pentru dezvoltarea Swazilandiilui în 
colaborării cu țările independente din Africa.

„prin
1966, 

de la

Co-

să 
din /

indepen- 
contexul

<
I

și cea 
mare parle a străzilor au 
inundate. Periferia orașu- 
cu casele construite ade- 
pe un teren nestabil, a lost 
mai mult aleclală

Iii celelalte regiuni ale tării, 
unde taifunul n-a fost atît de 
puternic, ciocnirile dintre 
forțele patriotice sud-vietna- 
meze și unități americano con
tinuă să fie semnalate. In a- 
cest sens, relatează corespon
dentul agenției Reuter s-a în
registrat din nou o vie activi
tate ofensivă a palrioților 
apropierea 
nameze.

Potrivit 
făcute la i 
merican de 
boiul din junglele sud-vietna-

CURIER

în
capitalei sud-viet-

unor comunicări 
cartierul general a- 

■ la Saigon, în răz-

CAIRO 6 — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, trans
mite : intre 7 și 9 septembrie, în capitala R.A.U. ur
mează să se desfășoare lucrările Conferinței extraordi
nare a Organizației de solidaritate a popoarelor din 
țările Asiei și Africii, în semn de sprijin și solidarita
te cu poporul vietnamez. In legătură cu aceasta 
Youssef el Sebai, secretarul general al Organizației a 
dat publicității nn comunicat în care vorbește despre 
lupta eroică a Vietnamului împotriva agresiunii impe
rialiste El a subliniat că această luptă a atins în pre
zent o etapă decisivă care va avea, fără îndoială, im
portante repercusiuni nu numai asupra evoluției situa
ției din Vietnam, ci și asupra luptei popoarelor din 
întreaga lume pentru independență și pace.

Campania electorală 
din S. U. A.

(Ager-

PESTE 300.000 DE MILITARI 
AMERICANI IN EUROPA

Intr-o declarație făcută joi la 
Clubul național al presei din 
Washington, ministrul apărării 
al S.U.A., Clarc.k Clifford, a a- 
rătat că Pentagonul intențio
nează să mențină în Europa 
occidentală peste 300.000 de 
militari americani. El a recu
noscut că întreținerea acestor 
trupe în Europa se răsfrînge 
negativ asupra contribuabilu
lui american, dar a insistat a- 
supra necesității unei mai mari 
contribuții militare a Statelor 
Unite in cadrul N.A.T.O.

UN NOU TIP DE GRIPA 
ASIATICA AMENINȚĂ S.U.A.

Un nou tip de gripă asiatică 
amenință Statele Unite m 
toamna și iarna acestui an, 
anunță Comitetul consultativ ol 
Serviciului sănătății publice, 
intr-un comunicat dat publici
tății la Atlanta. In comunicat 
se precizează că au fost înre
gistrate în țară primele cazuri 
ale acestei gripe, care se da- 
torește unui virus provenit din 
Hongkong și este denumit 
„a2 Hongkonk 68". Pentru e- 
vitarea unei epidemii este ne
cesar un nou vaccin, pentru a 
cărui preparare vor fi necesare 
3-6 luni.

efectuat transplantări de jnimă 
și care se află în viață. Cu în
cepere de la 3 decembrie 
1967, data primei operații de 

' ‘ efectuată de d- 
asupra lui 
au fost e- 

41 de transplantări

acest fel
Christian Barnard.
Louis Washkanski 
fectuate 
de inimă.

Ultimul
gleton, in

După ce timp de cîteva săp- 
tămini au fost remarcate izolat 
în diverse provincii spaniole, 
„farfurii zburătoare" și-au fă
cut apariția joi și la Madrid. 
Intre orele 18 și 20. joi seara, 

. mii de madrileni au observat 
un mic obiect 
rul capitalei, 
intr-un punct 
care, emițind 

' orbitoare ; el
țe și la un moment dat a dis
părut.

Oficialitățile nu au dat nici 
o explicație, dar madrilenii au 
emis numeroase ipoteze, 
cred că este o farfurie 
rătoare „autentică". Alții 
că trebuie să fi fost un 
tip de avion (există o 
aeriană americană în apropie
rea orașului) sau... o iluzie op
tică.

strălucitor pe ce- 
Obiectul era fie 
fix sau în miș- 
raze de lumină 

părea să se inal-

ACȚIUNI
ALE PARTIZANILOR
DIN MOZAMBIC

pacient, : lames Sin- 
o____ virstă de ,47 de pni,
a fost operat joi la spitalul 
metodist din Houston (Texas) 
de către dr. Michael Debakey. 
Pacientul a putut să se întîl- 
nească — de la distanță — cu 
membri ai familiei sale, la mai 
puțin de 12 ore după operație.

La rindul său, Dellett Law- 
son, operat tot joi la un spital 
din Cleveland (Ohio), o putut 
primi vizita soției sale la scurt 
timp după operație.

răcăcioase din orașul 
peste rîul Douro.

PORTUGALIA. — Una din numeroasele piețe primitive, să- 
Porto, dedesubtul podului Luis, construit

care cer democrati- 
învătămîntului. După 
fost evacuați cu for- 
incinta Universității 

pe care o ocupaseră 
re- 

uni- 
bari- 

nu- 
poli-

..................... 
î Flacăra olimpică
| a sosit la Madrid
: MADRID 6 (Agerpres). —
; Flacăra olimpică a sosit
: joi seara la Madrid.
: Alergătorul Rafael Cano,
; ultimul purtător al flăcării 
i olimpice, sosind în piața Cris- 
; tofor Columb, din centrul 
; capitalei Spaniei, a depus 
; flacăra în fata statuii cele- 
; brului navigator, în cadrul 
i unei festivități la care a 
i participat un public nume- 
î ros. Flacăra olimpică va fi 
: ambarcată pe bordul vasu- 
; lui „Princesa", care o va 
; transporta spre Insulele Ba- 
: hamas, apoi spre Mexic, un- 
; de se vor desfășura Jocurile 
; Olimpice din acest an.

WASHINGTON 6 
preș). — Vicepreședintele Sta
telor Unite, Hubert Humphrey, 
candidat al Partidului demo
crat la alegerile prezidenția
le, a dat publicității o decla
rație în care și-a exprimat 
mulțumirea pentru faptul că 
o comisie națională va cer
ceta represiunile polițienești 
care au avut loc la Chicago 
cu ocazia Convenției naționa
le a Partidului democrat. El 
s-a referit la violenta care a 
abundat pe ecranele televizoa
relor în cursul săptămînii tre
cute și a adăugat că „poporul 
american cere și are dreptul 
să primească un raport com
plet asupra a ceea ce s-a în- 
timplal cu adevărat".

Pe de altă parte, economis
tul Robert Nathan, vorbind în 
numele lui Humphrey, a ară
tat că în cazul unei victorii e- 
lectorale a candidatului de
mocrat o reducere a impozite
lor nu va fi luată în discuție 
pînă în 1971 sau 1972. El a 
adăugat că Humphrey inten
ționează să ceară Congresului 
menținerea sporirii cu 10 la 
sută a impozitelor și după 30 
iunie 1969 — data expirării ei 
— în cazul cînd valabilitatea 
ei nu va fi prelungită și mai 
ales dacă războiul din Viet- 

continua.

In altă ordine de idei, Hum
phrey a aprobat pe acei mem
bri ai Congresului care au ce
rut o „reformă și revizuire" a 
sistemului de numire a candi
datului la președinție.

•A-
■Vicepreședintele Hubert Hum

phrey, candidatul Partidului 
democrat la președinție, con
tează pe participarea „activă" 
a președintelui Lyndon John
son la campania sa preziden
țială, a declarat Lawrence O' 
Brien, care conduce campania 
electorală a lui Humphrey.

★
NEW YORK 6 (Aqerpres). 

— Agenția United Press Inter
national relatează că rezulta
tele sondajelor realizate de 
„Sindlinger and Co" în 48 de 
state ale S.U.A. în perioada 1 
aprilie — 2 septembrie arată 
că numărul alegătorilor, favo
rabili Partidului democrat a 
scăzut de la 47,7 la 34,1 Ia su
lă In aceeași perioadă, procen
tajul adeptilor Partidului re
publican a scăzut într-o mă
sură mai' mică, de la 
27,4 Ia sută.

In perioada la care 
ră sondajul, numărul

se refe- 
persoa- 

nelor care se consideră inde
pendente a crescut de la 
la 38,5 la sută.

24,4

Norvegia pe primul loc în 
Europa la consumul de cafea

PARIS 6 (Agerpres). — Pen
tru al doilea an consecutiv, 
recolta mondială de cafea în 
1968-1969 va fi inferioară ne
cesităților de consum. Exper
ts o evaluează la 45.599.000 
saci (60 kg sacul) pentru o 
piață care poale 
62.640.000 saci. In Brazilia, pro
ducătoarea de cafea de cea mai 
bună calitate, se înregistrează 
o scădere a recoltei între 15 
și 18 la sută. Stocurile din a-

absorbi

în- 
cerin-

nii precedent! vor permite 
să Braziliei să asigure 
lele sale de export.

Potrivit revistei „L’Express", 
pe primul loc în Europa la 
consumul de cafea se situează 
Norvegia, cu 7,7 kg anual pe 
cap de locuitor, urmată de El
veția cu 7,4 și Belgia — 7.'In 
Franța se consumă anual apro
ximativ 16 miliarde de cești de 
cafea. .

Unii 
zbu- 
spun 
nou 

bază

Președintele Argentinei, Ju
an Carlos Ongania, a început 
o serie de consultări cu repre
zentanții unor sindicate in ve
derea examinării diferitelor pro
bleme litigioase și a stabilirii 
unei colaborări între guvern și 
sindicatele argentiniene. In 
cursul zilei de joi. Ongania a 
avut întrevederi cu președinții 
sindicatului muncitorilor din 
industria zahărului și ai Uniu
nii muncitorilor din construc
ții.

®@ ©
Patrulele armatei și poliției 

dominicane au fost retrase de 
pe străzile capitalei țării, San
to Domingo, ca urmare a rea
lizării unui acord între repre
zentanții șoferilor din transpor
tul public și autorități, pentru 
a se pune capăt grevei din 
acest sector. Președintele do
minican, Joaguin Balaguer a 
acceptat cererile greviștilor 
privind reducerea prețului ben
zinei și eliberarea persoanelor 
arestate in cursul grevei.

Președintele Republicii Chi
le, Eduardo Frei, a sosit în
tr-o vizită oficială în Brazilia, 
la invitația guvernului acestei 
țări. Joi, Frei a avut o între
vedere cu 
liei, Costa 
căreia 
bleme ale 
nale și relațiile dintre cele do
uă țări. Cei doi președinți au 
căzut de acord asupra necesi
tății intensificării relațiilor co
merciale chiliano-braziliene.

au

președintele Brazi- 
e Silva, in cursul 

fost examinate pro- 
situației internațio-

REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚIA Petroșani, str. Republicii nr. 90,telefon 1662, 269 (C.C.V.J.). Tiparul : întreprinderea poligrafică Hunedoara—Deva.

„Douăsprezece avioane 
portugheze au fost distru
se în urma unui atac între
prins de 
Frelimo", 
comunicat 
Es-Salaam 
neral al Frontului de Elibe
rare din Mozambic. Luna 
trecută, se precizează în 
comunicat, patrioții au ata
cat un aerodrom portughez 
din regiunea Muaedo și au 
reușit cu foc de morliere 
și mitraliere să distrugă la 
sol 12 avioane. Totodată, 
instalațiile aerodromului au 
fost aruncate in aer, iar 
pista de aterizare distrusă. 
Acest atac a fost întreprins 
de patrioții din Mozambic 
ca răspuns la bombardarea 
de către portughezi a unor 
localități Forțele militare 
portugheze au sporit. în ulti
mul timp numărul raiduri
lor aeriene, pentru a terori
za populația pașnică

detașamente ale 
se arată intr-un 

publicat la Dar- 
de cartierul ge-

La Paris s-a anunțat că sim- 
bâtă o misiune UNESCO va 
pleca în Iran, unde va studia 
efectele violentului cutremur 
care o provocat mari distruge-i 
in provincia Khorassan. Aceas
tă misiune alcătuită din 3 in
gineri și 3 seismologi, va stu
dia și posibilitățile de a se 
construi clădiri și structuri ca
pabile să reziste mișcările- se
ismice. S-a anunțat că misiu
nea UNESCO va lucra in di
rectă colaborare cu specialiș
tii iranieni.

•••

Ziarul pakistanez de limbă 
urdu „Kurryet" relatează că 
Statele Unite au luat măsuri 
în vederea 
lului de la 
comunicații 
kistanul a 
tenționează
cordul privitor la această bază, 
care expiră la 19 iulie 1969. 
întrucît ea este folosită in ve
derea unor acțiuni de spionai 
in străinătate.

retragerii persona- 
baza americană de 
din Peshawar. Pa- 

anunțat că nu in
să reînnoiască a-

Cel de 
național 
Montreal 
joi marele său premiu carica
turistului spaniol Paco Marti
nez, pentru colajul, intitulat 
„Brigitte Bardot" și unui jur
nalist mexican. Eduardo del 
Rio pentru o caricatură la a- 
dresa războiului pe care S.U.A. 
îl duc în Vietnam.

Deși cele 549 de caricaturi 
prezentate juriului au fost ex
puse la „Pavilionul de umor" 
din Montreal, n-a fost acordat 
nici un premiu 
„umor".

al 5-lea Salon Inter- 
de Caricaturi de la 
(Canada) a decernat

I la categoria
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O școală din 

(Kenya) a fost 
un trăznet care 
rișul clădirii, 
aflați într-o sală de clasă au 
fost carbonizați.

districtul Siaya 
incendiată de 
a lovit acope- 
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INIMĂ
In prezent există în lume 21 

de pacienți asupra cărora s-au

In capitala ungară a avut 
loc vineri, in prezența unor 
membri ai guvernului, deschi
derea festivă a Tirgului de 
toamnă din Budapesta. Timp 
de zece zile peste 500 de fa
brici și uzine, întreprinderi și 
cooperative ca și mici mese
riași expun pe o suprafață de 
31.000 metri pătrați peste 10.000 
dintre cele mai reușite produ
se realizate pentru satisface
rea cerințelor populației.

La 6 septembrie a luat sfir- 
șit la Blackpool al 100-lea 
Congres al sindicatelor brita
nice (TUC). La lucrările con
gresului au luat parte aproxi
mativ 2.000 de delegați, repre- 
zentînd 9 milioane de membri 
ai sindicatelor britanice. Dez
baterile s-au referit în special 
la politica economică oficială. 
Majoritatea delegaților au sub
liniat în cadrul ultimei ședințe 
că sindicatele nu cer demisia 
guvernului laburist, ci o schim
bare a politicii in domeniul e- 
conomic, 
respundă 
sindicale, 
rezoluția 
exprimat

pentru ca ea să co- 
intereselor mișcării 
Așa se explică că >n 
finală Congresul și-a 
încrederea în guvern

CURIER


