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Incinta minei Lonea. Vedere generală.

de

O.N.T.

dimineață, Ia Ministerul 
Externe a fost semnată o 
consulară între Republica 
România și Regatul Unit

pentru afa- 
Britanii.

si Marea

excursiei pentru o 
este de 1 080 lei. 
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4 pagini

30 bani

Miercuri
Afacerilor 
convenție
Socialistă
al Marii Britanii șl Irlandei de Nord. 
Convenția a fost semnată de Corne-

liu Mănescu, ministrul afacerilor ex. 
terne al României, șl Michael Ste
wart, secretarul de stat 
cerile externe al Marii

Britanic

arii

Ehfaliotoca Municipiului Dava
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dimineață, se deschid, Ia Ca- 
cultură din Petroșanii, consfă- 
cadrelor didactice din Valea

cu 
că 

a 
de

experiența 
tezaurul lor

Republica
14,30-\ Vi-

Rulează

conduce- 
nerea- 

mult

condițiilor des- 
de învățămînt; 
unui climat cit 
viata și activi-

a 'ăpit.. 
ușa care 
de lumi- 
sala. La

de arit- 
departe 
a con- 
că s-a 
sa —

Milcoveanu, 
și chimie : 

a

după bunul lor plac. 
Vodă ar ști, sigur ar 
mă voi scula eu, pe 
popesc!"

Voda Lăpușneanu odihnește de 
mult în lumea neființei. . Vorba sa 
cu tîlc a rămas însă peste veacuri 
pentru învățătura urmașilor. Iată

cerut (
■pede 1

V. T.

privind
sînt mai 

obiective. Recupe-

Fapte „iresponsabile"

eonii 
mine 
după.

îi
sesiune științifică jubiliară și

vreme șl alte acte de ln- 
sînt carențe care încă 
desfășurarea normală a 
de producție. La această 
sînt necesare măsuri ra-

(XXV) NR. 5872

Joi
12 septemBrio

1968

Azi 
sa de 
tulrile 
Jiului.

Cu această ocazie vor fi dezbătu
te : Directivele C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea învățămîntului și nouă 
lege a învățămîntului; Dezvoltarea 
învățămîntului în municipiul Petro
șani șl analiza rezultatelor obținute

de școli In instruirea și educarea 
elevilor.

In ziua de 13 septembrie, consfă
tuirile vor continua cu ședințele pe 
specialități. In cadrul acestora vor 
fi prezentate referate întocmite de 
cadrele didactice cu privire la noile 
programe și manuale, Ia planificarea 
materiei și la activitatea cercurilor 
pedagogice.

Miercuri la amiază 
reștiul secretarul de 
facerile 
Michael 
invitația 
terne al

a
stat pentru a- 
Marii Britanii, 
soția, care, lă 
afacerilor ex-

In școală 
nouă

J

externe al
Stewart cu 
ministrului 
Republicii Socialiste Româ

nia, Corneliu Mănescu, adresată în 
numele guvernului român, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

Secretarul de stat britanic a fost 
însoțit de P. T. Hayman, subsecre
tar de stat pentru afacerile externe, 
de consilieri și experți din Ministe
rul Afacerilor Externe.

@ E. IW. Lupeni, singura inină din ba
zin cu planul îndeplinit și depășit

$ Din cele 35 sectoare productive ale 
C.C.V.J. doar 16 au realizat sarci
nile de plan

@ Pe combinat a fost înregistrat, în 
primele zece zile din septembrie, 
un minus de 10789 tone de cărbune

O Justificările aduse nerealizării pla
nului nu au acoperire în cauze o* 
biective. Se cer măsuri urgente și 
operative de îndreptare a situației.

Prima decadă din ultima lună a 
trimestrului III, a fost încheiată de 
către C.C.V.J. cu un bilanț nefavo
rabil. Restanța față de plan a ajuns 
la 10 789 tone cărbune. Dintre cele 
8 exploatări, singură E. M. Lupeni 
a realizat și depășit planul cu 978 
tone. Aici a existat o preocupare 
continuă față de organizarea supe
rioară a producției, iar ca urmare 
planul se realizează ritmic.

La celelalte exploatări conducerile 
tehnico-administrative au căutat scu
ze în cauze obiective și subiective 
în loc să ia la timp cele mal op
time măsuri pentru realizarea pla
nului. Aceasta a condus Ia scăde
rea ritmului de lucru sub cel din 
decada a treia a lunii august.

Astfel, la mina Lonea — cu un 
minus de 209 tone — dacă s-ar fi 
făcut la timp o redistribuire a per- 

. sonalului între cele cinci sectoare, 
sectorul IV n-ar fi rămas sub plan 
cu 1 549 tone iar pe exploatare de-

cada întîia se putea încheia cu un 
bilanț pozitiv.

La E. M. Petrila, restantă cu 920 
tone, urgentarea repunerii în func
ție a abatajelor în atacare ori ram- 
bleiere ar’ ii constituit garanția si
gură a realizării planului în prima 
decadă. Aceasta se impunea cu atît 
mai mult, cu cît minerii petrileni 
ne-au obișnuit cu realizarea ritmică 
a planului.

Dacă patru abataje din blocul III 
ajunse pe culcuș, justifică oarecum 
o parte din rămînerea sub plan 
3 996 tone e minei Dilja, credem 
încălcarea disciplinei tehnologice 
dus la pierderea multor tone
cățbunc. Astfel, în abatajul V din 
blocul 3, deși a rămas cărbune pe 
culcuș, constatat prin gaură de pro
bă, contrar normelor de protecția 
muncii a fost efectuată prăbușirea. 
Ca urmare, abatajul a trebuit din 
nou redeschis pentru a fi curățat 
cărbunele. Tot la mina Dîlja, absen-

Surcouf a revenit 
după o oră

La plecare, la aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vasile 
I’ungan, ambasadorul României la 
Londra, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față sir John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

> Cinematograful . 
din Petroșani. Ora 
neri, 6 septembrie. 
„Surcouf — tigrul celor șapte 1 
mări", ycu Gerard, Barray și 
Anlonella Lualdi. Lume multă.

’ Predomină însă cei care-și 
consumă acum cu înfrigurare 
ultimele zile ale vacanjei 
mari — elevii. De altfel este.. 
ora lor de vizionare.

...începe fil
mul. "Reușitele 
dueluri de - pe 
ecran -sînt sus
ținute, din 
în ce 
mult cu rîsete, 
încurajări, a- 

clamatii și chiar 
palme. Și din picioare. Filmul 
pasionează. Te fine încordat. 
Corsarul Surcouf obține noi 
și noi succese în apele ocea
nului, cucerește noi mumi în... 
aventurile erotice. Spectatorii 
sînt și ei cuceriți de curajul, 
eroului principal.

Dar, în momentul 
frumoasa Margarete 
prinde, în propriul

in care 
f! rur- 
aparta- 

ment, pe ,tigrui“ Robert Sur
couf — o scenă, deci, în care 
spectatorii erau numai ochi 
și urechi — salo se cufundă 
brusc în întuneric. Nu se mai 
vede nimic. Ce-o fi pe ecran, 
nu se știe. Ce e-n sală, se- 
aude I E un bun prilel pentru 
spectatori de a-și revărsa e-

nergia, sufletul reținut ante
rior, în fluierături, strigăte de 
incași, urlete.

Zadarnici. Cineva 
lumina. Se deschide 
dă-n stradă. O diră 
nă de afară inundă
început, tofi așteaptă cumin/i. 
Apoi începe goana printre 
rinduri, peste scaune. Copiii 
nu pot fi ținuți în Inel Ei știu 

că Surcouf va 
reapare pe e- 
cran. 11 așteap
tă. Nu se poate 
să nu revină. 
Trece un sfert 
de oră, o jumă
tate, trei sfer

turi I Nimic ! O parte a specta
torilor părăsește indignată sala. 
Alții rămîn. Dintre copii nu plea
că nimeni. II admiră pe Surcouf 
și cred în... reîntoarcerea lui. 
Și-au' avut drepta e După o 
oră (dar fix, după o 
aplauze de nestăvilit 
se-toarce. Fumătorii 
de pe culoar în sală 
tră .și alții fără bani, 
tră și alfii cu bilete (la sp.t 
tacolul următor, 
16,30). Toii de-a 
bă-i asta ?

Așteptăm să ni 
dacă cei de la Secția de dis
tribuire a energici electrice 
Valea Jiului vor putea lucru 
vreodată în ritmul cerut de 
'•rome. Adică re.

țele nemotivate, părăsirea serviciului 
înainte de 
disciplină, 
stînjenesc 
procesului 
exploatare 
dicale pentru întronarea disciplinei.

Aprovizionarea defectuoasă a bri
găzilor de la abataje cu vagonete 
goale și materiale, a contribuit la 
rămînerea sub plan a minei Aninoa- 
sa cu 720 tone. Cum în ultimele zile 
desfășurarea activității sectorului de 
transport, prin măsurile luate, a în
ceput să se îmbunătățească, credem 
că recuperarea rămînerii în urmă 
este o problemă de zile.

E. M. Vulcan, care depășind mo
mentul critic In lunile trecute a 
realizat și depășit sarcinile de plan, 
în decada întîi din septembrie a ră
mas în urmă cu 3 016 tone. Trece
rea peste colector a abatajelor din 
stratul 15 sectorul II, mai multe a- 
batajele în rambleiere și curățire la 
sectorul III, intrarea abatajelor din 
stratul 5 blocul VIII, sectorul VI în 
lucrări vechi, sînt cîteva cauze care 
pot justifica această rămînere în ut- 
mă. Dar menținerea unor viteze scă
zute de avansare în frontalele sec
torului V nu mal are nici o justifi
care.

La mina Paroșeni, deși planul a 
fost redus, lucrările miniere Încă 
nu s-au pus la punct Se așteaptă 
oare o nouă reducere de plan?

Defecțiuni ale transportoarelor la 
sectorul II șl schimbare-a transpor
tului la sectorul III în blocul II, len
tila 4 de la orizontul 580 la 500 au 
făcut ca în prima decadă E. M. Uri- 
ca-ni să rămînă sub plan 
tone.

Justificările invocate de 
rile sectoarelor 
Uzarea planului 
sau mai puțin 
rarea restanțelor și realizarea planu
lui pe luna septembrie, respectiv In 
trimestrul III, pretinde din partea con
ducerii C.C.V.J., a conducerilor ex
ploatărilor șl sectoarelor, luarea 
grabnică a celor mai eficace măsuri 
tehnico-organizatorice care să con- 
cure nemijlocit la redresarea fie
cărui sector în. .parte. Această 
redresare se cere cu atît mai mult 
cu cît se apropie trimestrul IV, cînd, 
pe lîngă realizarea sarcinilor de 
plan, trebuie făcute ultimele pregă
tiri în vederea asigurării capacități
lor de producție pentru anul 1969.

două localuri de 
comunele Bretea

E-

De curînd lucrătorii șantie
rului nr. 8 construcții au ter
minat încă 
școală în
Streiului și Sarmizegetusa. 
levii din aceste comune vor 
avea astfel posibilitatea să în
ceapă 
nouă, 
dițiile

noul an școlar în școală 
care le 
pentru

!
I

oferă toate con- 
a învăța.
Nicu SBUCHEA 

Hațeg

In curînd, 
inaugurarea

Entuziasmul tinerilor din 
Vulcan s-a materializat prin 
participarea masivă la muncile 
patriotice de înfrumusețare și 
urbanizare a localității în care • 
muncesc și trăiesc. Părculețul 
cu flori, alei și bănci, amena
jat de tineri constituie un plă
cut loc de agrement pentru 
toate vîrstele. Apoi, tinerii din 
Vulcan, în mare majoritate de- 
la E. M. Vulcan, au atacat o 
altă lucrare de proporții. E 
vorba de amenajarea unui te
ren sportiv unde tinerii să 
poată practica volei, handbal 
și baschet. Lucrările sînt mult 
avansate așa că în curînd va 
avea Ioc Inaugurarea, bineîn
țeles cu întreceri sportive.

toamnei au Început 
mocnit. Declinul verdelui este, 
însă, compensat de abundenta 
iruclelor ce-și destăinuiesc, 
nerefinut, .aromele... Prin sur
plusul puterii de atrac/ie, roa
dele viilor sînt intr-o situa
ție privilegiată. O dovadă con
cludentă : grădinile de vară 
își Îmbracă straie noi și îmbie 
trecătorii cu must dulce de-fi 
vine să cîn/i de dulce ce-i I

Grădina restaurantului „Stra
ja" din orașul Vulcan, reame- 
najală și bine aprovizionată, 
anunjă deschiderea 
unde nici 
nici micii 
nu sint de

mustăriei 
pastrama de capră, 
proaspeți la grătar 
lepădat...

Excursie 
peste 
hotare

Pentru amatorii de excursii 
peste hotare, sezonul turistic 
nu s-a încheiat. Filiala 
Petroșani ne anunță că se mai
primesc înscrieri pentru cea 
de a doua excursie cu auto
carul ce se organizează, în 
luna octombrie, pentru vizita
rea orașelor Bratislava, Viena, 
Brno.

Costul 
persoană 
Plecarea
de 31 octombrie din Petroșani. 
Atenție amatori: astăzi este 
ultima zi cind se mai primesc 
înscrieri pentru această ex
cursie.

PREOCUPĂRI FEBRILE

Debut de 
septembrie

In ierburi și frunze flăcările

Dintru început, grija și strădania 
conducerii institutului și a facultă
ților pentru asigurarea unui debut 
onorabil în noul an universitar, au 
evidențiat două tendințe esențiale:

— de optimizare a 
fășurării procesului

— de asigurare a 
mai favorabil pentru 
tatea studenților.

In legătură cu primul aspect, pen
tru o cît mai bună corelare a in
struirii teoretice cu efectuarea lucră
rilor practice s-a dispus — la soli
citările catedrelor — amenajarea 
unor noi spații de laboratoare. Sem
nalăm .inițiativa înzestrării cu.. jalu-. 
zele a două amfiteatre care să asi
gure susținerea, în bune condițiuni, 
a prelegerilor care folosesc metoda 
cu proiecții de filme și diafilme. Pe 
linia dotării laboratoarelor, s-a ob
ținut prin transfer de la diverse în
treprinderi, utilaj și aparataj care să 
completeze pe cele existente actual 
(beneficiarii: laboratoarele de pre
parare, de chimie-fizică și mașini 
miniere).

In întregul .institut (amfiteatre, 
seminarii, holuri, etc.) s-au executat 
felurite Teparații, zugrăviri și vop
sitorii interioare — totul parcă și-a 
sporit lumina. Examenele, care au 
început deja, se bucură astfel de o 
ambianță plăcută reconfortantă.

Referitor la al doilea aspect gos
podăresc, atît cantina cît și cămi
nele studențești au fost, de aseme
nea, supuse reparațiilor curente, 
verificării instalațiilor în dotare, zu
grăvirilor și — parțial — vopsitori- 
ilor, pentru ca procesul de servire 
a mesei studenților și de cazare să 
capete cele mai frumoase atribute.

Din discuțiile purtate cu cîțiva din
tre factorii aflați în miezul aces
tor acțiuni febrile, în vederea înce
perii noului an universitar, am de
dus că pregătirea noului an univer
sitar In condițiile cele mai bune are 
șanse de reușită totală.

Prof. dr. ing. Aron Popa, rectorul 
Institutului: ..Aniversării a două de-

de la nașterea Institutului
— care va urma la scurt tlimp 
deschiderea anului universitar 
vom consacra, printre altele, 

o sesiune științifică jubiliară și o 
expoziție care va oglindi realizările 
noastre de-a lungul acestor ani [atît 
de bogați în roade. S-a finisat con
ținutul anuarului aliat sub tipar la 

imul 
de

Sibiu, a fost închegat progra 
complet al manifestărilor legale 
evenimentul atît de aparte și pen
tru care, desigur, nu ne este deloc 
greu să punem suflet".

Cont ing. Ilie Constanlinescu, 
prorectorul institutului: „In afara 
„obișnuințelor - de sezon" ca: afișa-: 
rea de către fiecare catedră a pro
gramelor de consultații pentru I se
siunea de restanțe, stabilirea pro
cedurii de desfășurare a examenului 
de admitere și a colocviului de prac
tică pentru studenții seraliști, ela
borarea orarului, și altele, s-au pro
iectat și unele acțiuni cu caracter 
inaugural pentru institutul nostru. 
Astfel, activitatea educativă în rîn- 
durile studenților, căreia i se acor
da tot- mai mult credit, va căpăta o 
dimensiune inedită prin înființarea 
„ateneului studențesc". Cîteva fațete 
ale rolului acestuia: organizarea 
unor cicluri de conferințe care vor 
dezbate aspecte ale politicii curente, 
noutăți în știința și tehnica mon
dială, probleme de cultură și artă, 
etc., solicitarea participării unor per
sonalități notorii din alte centre ii- 
niv'ersitare, care să împărtășească 
stuclenților noștri din 
lor,1 din preocupările și 
de ginduri".

Conf. dr. ing. Dan 
șefțil catedrei de fizică 
„Posibilitățile actuale de dotare 
laboratoarelor noastre permit „pre
miera" unor experiențe interesante, 
neefectuate pînă în prezent, ca: In- 

ențcle ultrasunetelor asupra sis-

(Continuare în pag. a 8-a)

De cîteva zile, Ia stația de benzina a Autobazei T.A. 
din Livezeni a tost terminată constnicția unei copertine.

U.R.U.M.P. 
ped din 
iorjă.

Foto : V. Onoiu

ară), în 
Surcouf 

revin
Mai fn-
Mai in- 

iec- 
de la ora 

valma. Trea-

însă că Ia I.C.R.M. Petroșani există 
niște „lăpușneni" care răstălmăcesc 
învățătura înaintașului într-un mod 
curios, adică 
Dacă marele 
repeta : „De 
mulți am să

Vom încerca să analizăm mobilu- 
■rile Unei jeornftnaa 
La data de 
mitul Amza 
din funcția 
tului de fier 
Petroșani, 
unor sustrageri din avutul obștesc. 
Conducerea 
— director 
și contabil 
grăbește a 
pe Kerestely 
necalificat la 
bun început, 
pune acestei 
ren-tul cel mai simplu: 
cepe. Urgența deschiderii depozitu-

asemenea „răstălmăciri1
20 septembrie 1965 nu- 

i Aurel a fost înlocuit 
de gestionar a depozi- 
brut din cadrul I.C.R.M. 

ca urmare a comiterii

din acel timp a unității 
coordonator Kovacs Ioan 
șef Zuberecz Ion — se 
numi în această funcție 

Ianoș, fost muncitor 
același depozit. De la 

Kerestely Ianoș se o- 
măsuri pentru cons'ide- 

nu se pri-

Iui dă însă putere de convingere 
conducerii I.C.R.M. și, în cele din 
urmă, Kerestely Ianoș este uns șef 
de depozit. Cît despre faptul că a- 
cesta nu cunoaște nici măcar cele 
mai elementare operațiuni 
metică, că nu avea nici pe 
experiența necesară pentru 
duce o asemenea gestiune, 
opus categoric la numirea 
acestea sînt rațiuni care nu intrau 
în judecata irațională a conducerii 
I.C.R.M. Petroșani.

La o așa numire apar și rezultate 
pe măsura ei. La 3 luni, mal precis 
la 15 decembrie 1965, merceologul 
Faina Sim-ion constată că gestiona
rul Kerestely Ianoș este sub nive
lul mediocru, că nu știe să întoc
mească nici cele mai elementare for
mulare cum ar fi avizele de expe-
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MIHAI CUTA: „Mi-aș permite sd 
fac un mic apel ia studenta din o- 
rașul nostru. Aș vtea să-i sinifim 
mereu aproape, să fie mal des în 
mijlocul nostru, să-i vedem oricind 
tn sală, alături de marele publia".

VIORICA POPESCU: „Credeți 
cumva că un spectacol prost poate 
atrage vreodată publicul ? Nu, refuz 
să cred acest lucru. Numai calita
tea este criteriul după care specta
torul refuză sau se apropie de un 
spectacol. Pentru a se convinge insă, 
publicul trebuie să ne viziteze. Dar 
nu vine I In general nu vine nici 
intelectualitatea...

COSTIN ILIESCU : „Cînd vom re
nunța să descoperim carențe numai 
in capacitatea de receptare a spec
tatorilor, vom avea toate șansele de 
a descoperi și carențe estetice și lo
gice în acele spectacole care își a- 
rogă unilateral prezumția calității".

SĂLILE GOALE

VÂ DESCURAJEAZĂ?

Prima reacție produsă de întrebarea noastră este sem
nificativă. Toți cel intervievați au afirmat, la unison, că ab
sența spectatorilor prin faptul că reduce replicile la un... 
simplu șl trist monolog, este șocant de descurajatoare. Pen
tru că, după cum afirma cineva, replica nu li se dă numai 
de către colegul de scenă dar și de partenerul din sală.

„Nu numai că ne descurajează, dar 
ne și indignează. Un mare cîntăreț 
do operă spunea: Mi-e teamă de-o 
sală plină, dar m!-e groază de-o sală 
goală. Neonorîndu-ne cu prezența, 
publicul ne omoară nevinovați (CON
STANTIN DICU).

„Mic, absența publicului îmi cre
ează o imagine pe care nu mi-aș 
dori-o niciodată. Și anume, aceea de 
a mă afla singur înlr-o cameră ob
scură, undo îmi repet conștiincios 
roiul. Nu am acea emotivitate crea
toare, acea stare de spirit pe care 
numai prezența a sute și sute de 
spectatori, care te urmăresc în fiece 
clipită, ți-o poate da. Intrucît nu le 
putem cere spectatorilor să vină 
neapărat să ne vadă, nu le putem 
pretinde acest lucru, nu no rărnine 
decit să-i solicităm cumva publicu
lui prezență în sala noastră, pro- 
mițîndu-i — deoarece sîntem con
vinși că putem — că n-o să-i deza
măgim" (MIHAI CLITA).

„A juca în fața unei săli goale 
sau în fața a 19 spectatori — cum 
s-a întîmplat în stagiunea trecută 
— înseamnă a ne determina, pe noi 
și pe alții, să punem întrebarea: 
care e totuși rostul teatrului ? Răs
punsul la această înirebare se pare 
că, pe undeva, este înțeles greșit 
sau insuficient de proiund" (COSTIN
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IN STABILIREA

REPERTORIU

LUI — VALOA

REA PIESELOR

MAS PRESUS

DE ORICE

întrebat asupra criteriilor care au 
stat la baza întocmirii repertoriului 
viitoarei stagiuni prof. CONSTAN
TIN PASCU, secretarul literar al 
Teatrului de stat „Valea Jiului", s-a 
referit la feluritele considerente du
pă care sînt reținute, spre a fi apro
bate și apoi jucate, piesele unei sta
giuni.

„Stabilirea repertoriului incumbă 
răspunderi majore din partea între
gului colectiv al teatrului.

Am căutat sa includem în reper
toriul viitoarei stagiuni cit mai mul
te piese din dramaturgia națională.

E o datorie do onoare a fiecărui 
teatru de a lansa astfel do piese.

Noi ne-am oprit Ia „Croitorii cei 
mari din Valahia" de AI. Popescu, 
la „Nicnic" de G. Panco și Anca 
Bursan, Ia „Lovitura" lui Sergiu Făr- 
Cășan și Ia „O casă onorabilă" de 
Horia I.ovinescu.

Evident, lista nu este epuizată, ea 
continuînd să se completeze sau să 
sufere unele modificări pe parcurs.

După ce criterii ne-am condus ? 
Neîndoios că, oprindu-ne asupra 
pieselor, pe care le-ați comunicat 
deja în ziar, am ținut seama de for
țele artistice do care dispunem în 
momentul de față, de gusturile va
riate ale publicului uostru și mal 
presus de toate, de valoarea artis
tică ridicată a lucrărilor dramatice.

Pentru realizarea repertoriului pro
pus, am început colaborarea cu re
gizori, actori și scenografi repetați.

Avem convingerea că lista amin
tită înfățișează un repertoriu variat 
șl echilibrat, demn de cea de-a XXI-a 
stagiune a teatrului nostru".

ILIESCU). „Absența publicului, din 
sala pe care o aștepți — cu emoție 
— plină, te demobilizează pur și 
simplu. Și-n acele momente peni
bile, cind te-ascultă doar cițiva spec
tatori, bineînțeles că nu te mai gin- 
deșli că puținii spectatori din sală 
au plătii și doresc să vadă ceva ini
mos. Și nu-ți mai dai tot interesul. 
Grav, dar adevărat 1" (VIORICA PO
PESCU).

Fiind întrutotul de acord cu pă
rerile enunțate de ceilalți colegi în 
privința efectului descurajator al 
absentei publicului, actrița ELISA
BETA BELBA adăuga însă : „Nu mă 
demobilizez totuși. Oricit de mic ar 
fi numărul de spectatori care asistă 
Ia reprezentațiile noastre, personal 
nu mă gindesc decit să-i mulțumesc. 
Ara căutat și voi căuta întotdeauna 
să-i răsplătesc pentru încrederea cu 
care au venit să ne vadă, dăru- 
indti-mă cu toată credința, cu tot 
ce am mai bun, oferindu-le tot res
pectul meu".

Spre deosebire de ceilalți inter
locutori, regizorul MARCEL ȘOMA 
ne-a răspuns Ia întrebare cu-n cate
goric „Nul". Motivul: „Scăderea 
numărului de spectatori Ia repre
zentațiile teatrale, de operă sau con
certe este, actualmente, un ienomen

La ancheta noastră au răspuns:

® Prof. PETRU STOICAN, directorul Teatrului de stat din Petroșani 
Prof. CONSTANTIN PASCU, secretar literar MARCEL ȘOMA și

CONSTANTIN DICU, regizori • ELISABETA BELBA, VIORICA POPES
CU, MIHAI CLITA și COSTIN ILIESCU, actori.

general, prezent nu numai la noi în 
țară. EI are mai multe explicații, 
din care concurența micului și ma
relui ecran își spun cuvîntul în mod

A

In afara acestei relații, teatru-pu- 
blic, spectacolele teatrale nici n-ar 
putea fi ceea ce sint, sau tind să 
fie: o comunicare umană, o posi
bilitate de solidaritate omenească, 
întemeiată oricînd pe clarificarea, 
mult dorita de oricine, a idealurilor 
și adevărurilor vieții.

„Bătălia" cu publicul se spune că 
a constituit unul dintre cele mai pa
sionante capitole din viața teatrului 
de totdeauna. Dar cum se poate cîș- 
tiga această „bătălie" ? Ce trebuie 
făcut pentru ca învingătorul aceste: 
„bătălii" să fie teatrul’iar învinsul 
— totuși cîștigălor — publicul?

„Relațiile teatru-public se pot în
temeia solid numai pe baza unui 
teatru realist — teatru al ideilor 
înaintate — pe baza unor spectacole 
care să exprime, pe scenă, sinteze, 
idei, relații, metafore — legate do 
prezența vie, nemijlocită a actoru
lui. Interpretarea actoricească, sce
nografia, lumina, eventual muzica, 
alcătuiesc un întreg subordonat con
cepției unitare a regizorului, care 
armonizează elementele componente 
ale spectacolului. De genul armoni
zării acestor elemente componente, 
de felul arm regizorul reușește Să 
fie un animator și un pedagog, de 
felul cum se creează acele relații 
ce reunesc într-o realitate aparte 
aceste componente, depinde calita
tea unui spectacol. Și „bătălia" ai 
publicul nu se poate cîșliga decil 
oferindu-i calitate" (ELISABETA 
BELBA).

Respingînd de la început expre
sia conținută in enunțul întrebării, 
regizorul MARCEL ȘOMA crede că 
este vorba mai degrabă de obliga
ția pe care trebuie s-o aibă fiecare 
teatru de a prezenta spectacole a- 
traclive, care să emoționeze publi
cul : „Spectatorii vor să vadă pe 
scenă sentimente adevărate. Să le 
oferim prilejul 1 Vor să primească 
idei înălțătoare. Le vom da 1 Publi
cul vine Ia teatru pentru piesă, pen
tru actori — mai bine zis pentru ac
torii prelerați — puțini vin pentru 
regizori.

Un rol deosebit de important în 
numita „bătălie" cu publicul cred 
că-1 are și cadrul ambiant în care e 
invitat spectatorul. Cu mai multă 
plăcere vine publicul într-o altă sală 
centrală, modernă, elegantă, decit în 
vechea noastră sală, situată cam 
„peste mină" față de noile cartiere 
de locuințe. Ca să nu mai spun că

REACȚIA SPECTATORILOR —

ETALON ABSOLUT ?

Așa după cum literatura se adre
sează publicului — publicului ace
luia care alege, caie judecă și care 
respinge — și spectacolul teatral 
se montează pentru public. Putem 

considerabil. Consider participarea 
redusă a publicului la spectacolele 
teatrale un fenomen trecător. Așa 
că, să nu ne descurajăm".

e depășită de timp. O curiozitate: 
publicul dorește să vadă spectaco
lele noastre în sala Casei de cultu
ră, noi, cei din teatru, dorim același 
lucru, conducerea Casei de cultură 
nu se opune și... totuși continuăm 
să dăm reprezentații în vechiul Ca- 
sinou 1".

„Cred că ne-am obișnuit rău — 
ne spunea actrița VIORICA PO
PESCU. Ne-am obișnuit să dăm vina 
pe public, Parcă el ar fi vinovat 
de toate eșecurile. Succesul mai 
depinde și de felul cum se pune o 
piesă-n scenă. Nu-i deajuns ca lu
crarea dramatică să fie, să-i zicem 
de Camus sau de O'Neille. Colabo
rările cu regizorii de Ia alte teatre 
sint binevenite. Colectivul nostru 
este destul de bun. Părerea mea este 
însă că Ia unii dintre noi (!) pasiu
nea pentru meserie a fost trecută 
pe-un pian secundar".

COSTIN ILIESCU și-a exprimat o- 
pi'niile în legătură cu problema ri
dicată dc întrebare, direct, fără o- 
colișuri:

„Cum se poate câștiga „bătălia" 
cu publicul ? Numai prin efortul 
ieșirii din rutină, prin prezența spi
ritului inovator. Să se ajungă pe 
pian intern, in instituția noastră, a 
se formula judecăți dc valoare pro
prii, attt tn domeniul dramaturgiei
— și deci in fixarea repertoriului
— cit și in cel al artei spectacolu
lui. Distincția dintre nedumerire șl 
inerție aduce după sine distincția 
dintre autenticitatea îndrăznelii și 
impostura ci dintre decență și aro
ganță. Să nu descoperim carențe 
doar în capacitatea dc receptare a 
spectatorilor. Să descoperim propri
ile noastre carențe, estetice și lo
gico, și-apoi, după ce le-am lichidat, 
să pretindem public mult".

„Intr-adevăr, în ultimul timp parcă 
ne-am afla in război cu spectatorii 
Văii Jiului. Relațiile noastre actuale, 
nu prea bune, se datoresc, cred, 
dezinteresului cu care sîntem pri-( 
s iți de unii spectatori. Și-apoi mai 
este și faptul că gustul unei părți 
a spectatorilor a fost stricat de pro
ducții artistice din periferia artei. 
Insă, sînt convins că „războiul" nos
tru cu publicul local va fi cîșligat 
dc noi chiar la începutul acestei sta
giuni. Pentru a se termina definitiv 
„bătălia" trebuie să cedeze ambele 
părți: noi să oferim tot ce putem 
mai bun, publicul să ne încurajeze 
(CONSTANTIN DICU).

Insa considera că reacția spectato
rilor, a marelui public, constituie 
un etalon absolut? Dacă iin anu
mit public s-a etiluziasmat la un 
spectacol teatral inseamhă că lucra

rea dramatică este excelentă, sau că 
a lost transpusă scenic magistral ?

Răspunsurile primite sint coptra- 
dictorfi.

Actrița ELISABETA BELBA a în
ceput prin a-1 cita pe Bertolt Breclit, 
care susținea cîndva că într-o pe
rioadă complexă, de uriașe transfor
mări sociale, arta nu poate să ape
leze la instinctele și simțul spon
tan al unui public variat; arta nu 
poate să se conducă orbește după 
succese, după faptul că place sau 
nu place. Apoi a adăugat:

„Desigur, deci, că reacția publi
cului nu poate constitui un etalon 
absolut. Indeptinindu-și rolul de în
drumător, arta — și arta spectaco
lului, firește — mi trebuie să se 
rupă dc publicul ei. Insă, trebuind 
să lupte uneori cu idei și sentimente 
vechi, să le deprecieze pentru a se 
identifica cu noile idei și a stimula 
dezvoltarea acestora, arta spectaco
lului întră in conflict cu publicul. 
Și reacția acestuia nu mai este cea 
binevoitoare, de aplauze. Dar nu 
ne luăm după ea.

Teatru! contemporan de idei duce 
lupta în prezent pentru cucerirea și 
formarea unui public care să iu
bească metofora scenică încărcată 
de poezie. Și e grea această 'uptă ! 
Spectatorii reacționează ni ridicări 
din umeri. Dar trebuie cuceriți I Zi 
de zi".

Cum însă ?
„Trebuie să ținem seama — afir

ma CONSTANTIN DICU — de reac
ția în masă a spectatorilor. Ei ne 
stimulează în procesul artistic. Dar 
e bine să răipînem totuși circum- 
Specți și să nu ne ghidăm numai 
după reacția publicului. Daca neam 
lua după gusturile fiecărui specta
tor, ar însemna să jucăm într-o sea

OLUL CALITĂȚII?
FWMOKIMAL

Deși, în general, se recunoaște, se 
discută și oricine este de acord că 
numai spectacolele teatrale de va
loare contribuie în mod convingă
tor la stabilirea unor foarte bune 
relații teatru-public, mai există încă 
tendința (în anii trecuți și la tea
trul nostru) de a se recurge, pentru 
obținerea neapărată a succesului, 
la montarea unor comedii sau lar- 
se ușoare.

Cineva spunea că cine vede în 
teatru un instrument de cultură șl 
educație nu poate accepta ca lege 
supremă ideea că o piesă, fie ea șl 
inferioară, are succes în fața unui 
anumit public. E foarte adevărat. 
Pentru că nu trebuie să existe un 
slujitor al artei teatrale care să-și 
asume dreptul dc a apela la ceea 
ce este înapoiat în gustul public, 
pentru a-i smulge aplauze.

Ce se oferă, în acest caz, marelui 
public ? Imagini deformate a ceea 
ce este adevărată artă. Ori, nu a- 
ceasta șe așteaptă de la teatru !

„Prin capacitatea sa de a aduce 
pe scenă realitatea actuală în plin 
proces de dezvoltare și de a reîn
via eroi ai altor epoci, figuri îna
intate ale omenirii în mersul său 
istoric, teatrul constituie un instru
ment prețios de înrîurire educativă 
a colectivității, de cultivare a celor 
mai înalte virtuți omenești " — ne 
spunea PETRU STOICAN, directorul 
teatrului.

După ce a relevat însemnătatea 
alegerii unul repertoriu variat, ca
re să ofere teatrului prilejul reali
zării unor spectacole de înaltă ți
nută, iar spectatorilor satisfacerea e- 
xigențelor lor sporite, interlocutorul 
a continuat: „Calitatea spectacolului 
reprezintă factorul primordial al 
succesului. De altfel și una din princi
patele meniri ale teatrului este realiza
rea unor spectacole de calitate. Dar 
cum se pot realiza ? Teoretic, se pare 
că c simplu : piesă bună, regizor și 
scenograf bliiii, adori buni și bine 
dislribuiți și seriozitate maximă in 
pregătiri. In munca du fiecare zi, 

ră într-un fel, în altă seară total di
ferit. Pentru asta luptăm noi, trimi
șii Thaliei, ca să unificăm gustul 
artistic și să-I ridicăm pe piscuri".

VIORICA POPESCU este însă de 
altă părere: „Reacția publicului — 
etalon absolut — bineînțeles ! Măria- 
sa publicul este cel care decide suc
cesul sau insuccesul unei piese.

Cîndva acest public local care to
tuși a evoluat, s-a format în 20 de 
ani, îi întîmpina pe actorii teatru
lui din localitate cu mult interes. 
Acum — nu. Deci reacția e alta. 
De ce ? Nu mai are încredere în 
noi, sau poate chiar noi ne-am pier
dut încrederea în forțe și no ne mai 
situăm Ia înălțimea așteptărilor lui".

După „bineînțeles"-ul ferm al Vio- 
ricăi Popescu — un categoric „Nu" 
din partea regizorului Marcel Șoma :

„Nu ! Nu consider reacția publicului 
un etalon absolut în aprecierea unui 
spectacol. Sînt de părere că reacția 
săiii constituie un element absolut 
necesar pentru buna desfășurare a 
unei reprezentații. Asta e altceva 1 
Pentru că teatru fără public nu e- 
xistă. Teatrul trăiește prin public și 
numai pentru public. Un spectacol 
bun, valoros, va întruni întotdeauna 
adeziunea entuziastă a publicului. 
Dar, să nu Uităm, publicul de foarto 
multe ori e generos. Chiar prea ge
neros. Și reacționează uneori toc
mai atunci cînd pe scenă apar, din 
greșeală, lucruri ieftine, de un gust 
îndoielnic. De aceea consider că 
reacția publicului nu poate consti
tui un etalon absolut".

*

O concluzie, deci, reacția publicu
lui NU ESTE ETALONUL ABSOLUT 
al stabilirii valorii unui spectacol.

îndreptată spre înfăptuirea acestui 
țel —■ spectacole de calitate — lu
crurile sînt mult mai complicate. 
Posibilitatea sc transformă doar a- 
deseori — deși s-ar cerc în perma
nență — în realitate".

„Soarta teatrului — a adăugat E- 
LISABETA BELBA — nu se decide 
în culise, ci în contact cu viața so
cială, cu publicul. In ultimele două 
decenii, în Valea Jiului ca în în
treaga țară, s-a născut un alt pu
blic, incomparabil superior numeri- 
ceșle și ca pretenții față de artă, 
dornic dc cultură, însetat de fru
mos. Or, prima obligație a noastră, 
față do acești spectatori, pe care i-am 
crescut șî cărora le-am format deja 
un gust, este să Ie oferim mereu nu
mai piese valoroase, lucrate cu mi
gală și redate cu pasiune — o artă 
cu adevărat măreață. Altfel ne oco
lesc !".

In afară de aceasta, mai precis 
spre a ajunge la aceasta, este ne
voie, după cum afirma actorul COS
TIN ILIESCU, „nu numai de talent 
ci, mai înainte dc toate, de respon
sabilitate ideologică și etică, de preo
cupare continuă din partea actori
lor pentru ridicarea nivelului lor 
profesional și do cultură.

Calitatea unui spectacol este da
tă, deci, și de suma acestor factori, 
angrenați în slujirea unui text dra
matic".

Regizorul MARCEL ȘOMA este de 
părere însă că, pentru a se ajunge 
la calitate nrai este nevoie de ceva: 
„Elementele subiective sînt, după 
mine, și ele determinante. Fantezia, 
temperamentul, sensibilitatea, forța 
de convingere, farmecul personal, 
puterea dc pătrundere în universul 
piesei, priceperea de a pune în va
loare ideile dramaturgului, un înalt 
grad de profesionalifate și muncă, 
muncă, muncă pe un text valoros 
— iată ce duce Ia apariția calității".

Și ceilalți interlocutori recunosc 
ca primordial rolul calității specta
colului iu atragerea publicului.

S-AȘTEPTĂM DECI .CALITATEA 1

MARCEL ȘOMA: „Intra teatru și 
publia nu ar trebui sd existe dealt 
relații bune. Teatrul arc OBLIGAȚIA 
de a oferi, pe cind spectatorul are 
DREPTUL dc a alege. Nimia și ni
meni nu poate obliga publicul să 
participe la o reprezentație spre sa
re nu se simte atras, care nu-i o- 
leră ceva interesant.

CONSTANTIN DICU: „In momen
tul vizitei Măriei sale SPECTATORUL 
in Casa noastră trebuie să-i oferim 
bucatele cele mai gustoase, cele m 
alese, să ne purtăm cu el în aș 
lei incit să ne mai calce pragul, cu 
bunăvoință, și a doua oară".

PROP. PETRU STOICAN: „Marea 
calitate a teatrului românesc a slat 
și stă în realismul interpretării, în 
forța sa de convingere și emoționa
te în veridicitatea jocului actoricesc, 
in claritatea concepției regizorale.

Școala nouă a teatrului nostru so
cialist, care continuă să dezvolte 
tradițiile realiste ale înaintașilor, 
își datorește succesele acestor cali
tăți importante.

Pe temelia realismului socialist 
sint nu numai posibile dar chiar ab
solut necesare căutările și experi
mentele creatoare, frămîntarea pen
tru găsirea unor noi mijloace de ex
primare convingătoare a conținutu
lui de idei, de comunicare Intensă 
cu spectatorul, de influențare a eon- 
științei sale pe -calea emoției artis
tice.

Asemenea căutări și experimente, 
menite să mărească capacitatea de 
expresie a artei scenice, vor atrage 
tot mai multi spectatori, restabilln- 
du-sc bunele relații.

In activitatea viitoare, colectivul 
teatrului nostru va merge pe dru
mul îmbogățirii și înfloririi continue 
a întregii munci, făurind spectacole 
de valoare care să tălmăcească ar
tistic, elevat, conținutul operelor dra
matice pe care le promovăm, iăcînd 
din entuziasmul fa/ă de muncă un 
îndreptar.

In cea de-a 21-a stagiune, pe care 
o vom deschide în curind, am dori 
(ȘI NOI AȘTEPTĂM — N. R.) ca 
în activitatea noastră să marcăm un 
salt, să urcăm încă o treaptă spre 
perfecțiune.

Ancheta realizată de

V. TEODORESCU
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temelor de suspensii sau 
ale Izotopilor radioactivi 
iria minieră. Pentru cursul de fizi
că industrială, prevăzut 
secțiilor de subtagineri, 
șase experiențe privind 
calorice ale cărbunilor
telor substanțe. S-a editat un îndrep
tar de laborator pentru lucrări".

Șef lucrări, ing. Nicolae Ungurean;;, 
de la catedra de geologie: „Apara
tura destinată desfășurării lucrărilor 
practice de laborator a fost întregi
tă cu un dispozitiv modern, auto
mat, de fotografiere a secțiunilor 
subțiri supuse studiului de micro
scop. In perioada practicii de vară,

cu ajutorul studenților, s-au colectat 
din diverse locuri noi eșantioane 
de roci șl minerale, fosile, etc., alît 
de necesare exemplificărilor în ca
drul orelor de 
minat".

Șef lucrări, 
de Ia catedra 
..Spațiul afectat 
drei s-a'extins 
tor. Astfel, laboratoarele de electri
ficări și electronică industrială po
sedă actualmente încăperi separate, 
fapt prin care se elimină aglomera
rea, se creează condiții ma,i bune 
de desfășurare a lucrărilor".

Asist, ing. ion Mirlță, de 1a aceeași 
catedră : „E demna de reținut ipos
taza nouă a planului de îuvățămînt

.«sarassswraac

pentru institutul nostru:' Ministerul 
a aprobat includerea unui curs fa
cultativ de calculatoare electronice 
care va avea menirea inițierii stu
denților în cunoașterea principiilor 
constructive ale acestor instalații 
automate, punînd un accent deose
bit pe dezvăluirea cîtorva dintre 
lainele utilizării lor la soluționarea 
unei problematici vaste, cu 
mărate ramificații. Scontăm 
substanțială participare din 
studenților noștri".

Convinși de seriozitatea cu 
întregul colectiv al Institutului 
mine a Ieșit în 
an universitar, 
intrarea în cel de-ai treilea deceniu 
de existentă, îi dorim acestuia 
mulți și prosperi, cu împlinirea 
turor aspirațiilor de înflorire a 
nerifuiui românesc.

S-a-siiîmp!ai 
în mies 
de noaofe

nenu- 
pe o 

partea

întîmpinarea noului 
care îi marchează

rofijiti cu
umbrelăCînd pe ruta Bărbăteni. — Paro

șeni circulau patru autobuze, lumea 
era mulțumită. Avea mașină aproape 
din sfert în sfert de oră. Acum, cînd 
parcul de autobuze a I.C.O. Lupeni 
s-a mărit, numărul curselor pe rula 
mai sus menționată a fost redus (!), 
prilej de nemulțumire pentru 
rialii de la I.E.C. Paroșeni sau 
iru cei de la „Viscoza" Lupeni 
locuiesc în cartierul Lopștein.
ales seara, după ora 22, autobuzele 
spre Paroșeni trec cam din... oră-n 
oră. Nu se poate oare reglementa a- 
ceastă stare de lucruri ? Toți sîntem 
încadrați în cîmpul muncii șl tre
buie să ajungem la timp la serviciu. 
Dar cu circulația autobuzelor I.C.O. 
Lupeni, mai ales pe ruta Bărbăteni 
— Paroșeni, riscăm să ajungem cu 
întîrziere la lucru sau în alte tocuri 
unde ne mină treburile zilnice. Aș-

La unitatea C.L.F. nr. 39 din Vul
can a sosit o mașină cu roșii de 
toată frumusețea. Lumea s-a adunat 
la .rînd și aștepta să tio descărcata 
și puse în vînzare. Dar spre
prinderea tuturor, după o oră de aș
teptare, gestionarul ne-a spus că nu 
vinde roșii Ia kilogram ci numai la 
ladă. In zadar au insistat cumpără
torii; gestionarul a fost de neîndu
plecat. Ba a mai și început să stri
ge la oameni, să le spună că 
ce vrea. C.erîndu-i-se condica 
gestii și reclamații a spus 
avem competenta să scriem 
Dar oare gestionarul are
se comporte astfel cu cumpărătorii ? 
N-am înțeles de ce n-a vrut să ne 
vîndă roșii la kilogram. Cine la cîte 
o Iadă ?

UN GRUP DE CUMPĂRĂTORI
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De. la inventarea ei, și pină in 
lele noastre, umbrela și-a dovedit 
utilitatea. Pe arșiță te apără împo
triva razelor solare aducătoare de 
insoiație, iar cînd plouă e și mai 
necesară. Clienții frizeriei nr. 17 din 
Ionea i-au găsit insă utilitatea chiar 
în interiorul unității respective. Si
tuația durează de atita vreme incit 
pînă și soțiile bărbaților an ajuns 
să știe cînd se duc soții lor să se 
tundă ori bărbierească Ia frizeria cu 
pricina după... umbrelă, iîș și alte 
măsuri do siguranță. Piouă afară, 
atunci poți ii sigur că în frizerie 
iaci, pe lingă tuns și bărbierit, un 
duș pe cinste. Antidotul acestei băi 
nedorite este să stai cu umbrela 
deschisă. Frizerii însă nu pot face 
acest lucru deoarece au mîinite o- 
cupate. In schimb au mină liberă 
tovarășii din conducerea cooperati
vei „Jiul" din Petroșani să ia mă
suri urgente.

— Poftiți cît mai repede, tovarăși, 
dar vă sfătuim prietenește să veniți 
cu umbrelă deoarece buletinul me
teorologic anunță averse locale.

D. C.

Lașitatea
deși

în-
a 

să
ll I

ascultă-

Kerestely 
deoare- 
nu se 
predate, 
inventar 
serioase 

este în

diție sau fișele de raft, că 
harnic și inimos, aceste calități nu 
suplinează neștiința sa. Pe referatul 
întocmit, șeful serviciului comercial 
Pik Pavel pune următoarea rezolu
ție: „rog a se.;,lua măsuri urgente 
de schimbare a lui Kerestely, care 
•ii corespunde sub nici o formă". 
Conducerea însă persistă cu încăpă- 
țînare în hotărîrea sa: 
nu poate fi schimbat 
ce în luna decembrie 
poate face inventar de 
De ce no s-a putut face 
de predare cînd existau 
indicii că avutul obștesc
pericol ? Nu am putut afla 1 Se cu
noștea deci că datorită nepriceperii 
Iui Kerestely Ianoș exista pericolul 
prejudicierii avutului obștesc. Cu 
toate acestea conducerea nu a luat 
nici un fel de măsuri In afară de 
lamentările către diferite organe; 
că în unitate există gestionari foar
te... slabi.

Astfel, Kerestely Tanos este lăsat 
să se descurce cum o putea în ne
știința sa și pe banii statului, pînă 
la 19 octombrie 1966, adică vreme 
de peste un an de zile, cînd, în 
sfîrșit, se socotește că a venit tim
pul unui inventar. Timp de un an 
de zile, conducerea I.C.R.M. Petro
șani deși avea cunoștință că gestio
narul Kerestely Ianoș nu știe nici 
măcar că pietrele de polizor se li
vrează la bucată și nu Ia kilogram, 
nu a avut curiozitatea să vadă care 
este situația acestei gestiuni.

Din luna octombrie 1966 a înce- 
nut calvarul Iui Kerestely Ianoș. 
Haosul din contabilitatea depozitu
lui și din cea a I.C.R.M. face 
minusurile de sute de mii de lei 
alterneze vertiginos cu plusuri 
aceleași valori, pentru ca, pînă 
cele din urmă, să se constate 
misterul gestiunii Iul Kerestely
no? este mal greu de dezlegat decît 
cel al farfuriilor zburătoare. Dar, 
culmea indolenței: nici în octom
brie 1966 Kerestely Ianoș nu este 
schimbat din funcția sa. O aseme
nea măsură a necesitat timp de 
gîndire" pentru conducerea I.C.R.M. 

netroșanl de încă 6 luni, pînă 
17 aprilie 1967, cînd, ou mari 
grefe a fost, în sfîrșit luată.

Care au fost motivele ce au 
terminat conducerea I.C.R.M. 
persiste atîta timp într-o hotărîre 
vădit greșită de ,1a început ?

întrebarea a putut primi un răs- 
nuns abia după ce asupra Iul Ke- 
rcstely Ianoș au fost găsite anumi
te bilețele 
■rea unității 
funcții de

care 1
în mod grosolan dispoziții Ie

și ordine ale organelor îerar- 
superioarc. Despre

căror respectare aveau datoria 
vegheze cu strictețe. Pentru a servi 
un cunoscut sau pentru a se servi 
pe sine însuși se scria un bilet că
tre Kerestely, care, fire 
toâre, elibera imediat marfa.

Cine sînt cei care au emis ase
menea bilete ? Directorul Kovacs 
Ioan, cere a se elibera un aragaz 
cu butelie, statisticiana Demeter 
Hermina are de asemenea astfel de 
„cereri" pentru butelii sau aragaze 
cu petrol. Tovarășul Faina Simion, 
același care constată că gestionarul 
Kerestely este incapabil, este mal 
sentimental: nu ordonă, ci roagă,
fără a uita să menționeze că are 
obligații fața de cel ce urmează a 
fi servit în

Tovarășa 
haz, pentru 
cu caracter
pila „certificat pentru realitate, 
exactitate", care atestă că actul 
este legal și temeinic. întrebată de 
ce a procedat așa, răspunde cu ino
cență ca nu e nici n ilegalitate să 
servești niște colegi de serviciu.

In prezenta acestor 
cruri, mai poate mira 
gestionarul Kerestely 
menținut in această
împotriva voinței sale ? El nu a fost 
gestionar, ci o unealtă docilă de 
care aveau nevoie cîțiva Inși din 
conducerea I.CR.M. și care avea 
orieînd acoperirea faptelor sale in
vocând nepriceperea.

Dosarul Iui Kerestely Ianoș a fost 
clasat, acesta fiind nevinovat. Răs
punderea morală pentru cele petre
cute, pentru proasta gospodărire a 
avutului obștesc, o au însă cel care 
I-au pus în această funcție și care 
l-au menținut, chiar împotriva vo
inței lui.

acest fel.
Demeter Hermina are și 

că pe aceste biletele 
ilegal a aplicat și ștarn- 

Și

Lupeni, 26 iulie 1968, ora 19. Stra
da Bărbăteni. O autobasculantă ac
cidentează grav pe Marinoiu Alexan
dru. Șoferul nu oprește mașina, ig- 
norînd semnele pietonilor — mar
tori oculari ai scenei.

Peste cîteva minute, lucrătorul de 
miliție Popian Sabin identifică pe 
autorul faptei: Vintilă Dumitru, 
conducător auto pe autobasculanta 
cu nr. 31 — B — 8 460 de la I.L.H.S. 
Lupeni.

La anchetă, Vintilă Dumitru decla
ră că nu a „observat" lovirea vic
timei și semnele de oprire ale pie
tonilor.

Pentru 
organelor 
convinși, 
ritată sentință, de care nu 
mai putea rușina... fugind.

Cpt. I. DUREC1

fapta sa, el va fi deferit 
de justiție, care, sîntem 

îi: vor pronunța o bineme- 
de care nu se va

In/r-o scară cu lună
Dăianu Elisabeta 

i, din Petroșani) a 
ii mult dintr-o sticlă 
ic și se încălzise strașnic. 

Așa a prins mult curaj. Pc 
ia miezul nopții, cu o piatră 
in mină și cu multă îndrăz
neală in spirit a spart vitrina 
magazinului cu autoservire nr. 
12 din cartierul Aeroport.

Viind să se răcorească, 
ales o ispititoare 
coniac „trei stele" 
55 lei). A ajuns la 
colo a încercat să 
că cu. licoarea rămasă în pri
ma sticlă. Acum Elisabeto s-n 
trezit, curatul i-a pierit, se 
uită la lună și sc gîndește la 
stele, la piatră și la viată...

șl slc- 
(45 de 

gustai 
cu co

a 
sticlă de 

(import, de 
miliție: A • 
se trezeas-

Scrisoare

prMure. 
coloana 

Seara e- 
mergeam

Fusesem ziua in 
(Știți, eu lucrez la 
I.M.T.F.; car lemne), 
ram bine dispus și
tare fain, fn cabină — condu
cătorul meu — Negru Nicolae 
și o iubită de-a sa. Apoi, cum 

inlimplat, cum nu, proba- 
dc prea veselit ce eram 
băuturi miraculoase

«..«...e..o.-o» «e»

benzina. Nu!) am ajuns in 
pîriul bîaleia. Iubita lui Nicu- 
liță s-a topit repejor, iar con
ducătorul meu a rămas fără 
pantofi. Drept amintire de la 
pălanie i-a rămas doar o bas
ma înflorată apar/inind femeii 
— pe care nici n-a apucat s-o 
întrebe de nume. Dimineața, 
lot pentru amintire, ne-am 
luat „în chip". E reprodus 
mai jos.

(Un camion ajuns de ripă)

Cu îeefia 
neînvăfafă

Pentru năzbitii comise ante
rior, Snșinschi Dimitrie a pe
trecut cîteva Juni intr-un loc

bine păzit. S-a eliberat de au
rind si iată-l sosit In Petro
șani. Intr-una din nop/l, și-a 
ales drept adăpost centrala nr. 
4 din cartierul Carpați. 
aici un prieten — pe i 
Ion.

Dimineața Dimitrie a 
să-și arate recunoștința 
de Ion și Ia poftit să-l cin
stească. (De unde să știe bie
tul Ion că amicul pe care-1 
cazase a șterpelit o jumătate 
de mie de la un ortac de-a! 
său, fochistul Blaj Ioan, sosit 
dimineața la lucru). Dar n-au 
apucat să ciocnească paha
rele de prea multe ori. „Prie
tenul" Dimitire a fost poftit 
să prezinte nota de 
la oameni îmbrăcațj 
tru.

Peste citeva zile, 
se va. reîntoarcă iar 
a venit de curînd. Dacă prima 
dată n-a i rivala t bine lecfia...

Dupâ meciul
Școlii sportive la Sibiu

cea de-a doua etapă a campioni-Duminică, la Sibiu, în
tuluî divizionar B de handbal feminin, seria a 11-a, echipa 
Școlii sportive din Petroșani a întîlnit formația C.S.M. din 
localitate. Echipă experimentată, cu vechi state de serviciu 
în handbalul nostru feminin, C.S.M. a întrecut cu 12—8 for
mația petroșărieană (în prima etapă sibiencele cîștigaseră cu 
12—4 meciul cu Zorile Bistrița, în deplasare !).

După înapoierea echipei noastre de la Sibiu, am cerut 
referiri suplimentare despre meci profesorului Eugen Bartha, 
antrenorul echipei. Iată cc ne-a declarat:

PROGRAMUL I
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VINERI 13 SEPTEMBRIE

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 5,15 
Gimnastică ; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 
6,00 Buletin de știri; 6,30 Buletin 
de știri; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutîer; 8,00 Sumarul presei t 
8,25 Moment poetic ; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferata ; 9,30 Matineu literar: 13 
septembrie 1848. Camil Petrescu e- 
vocînd luptele din Dealul Spirit; 
10,10 Recital de violoncel Ion Fotl- 
no; 10,30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Ora specialistului; 11,45 
Sfatul medicului. Igiena vederii; 
12,00 Muzică ușoară ; 12,30 Intîlnlre 
cu melodia populară și Interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal. Sport.
Buletin meteorologic; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 
14,00 Pe plaiuri dobrogene cu cin- 
tec și joc; 14,15 Dumbrava minu
nată (emisiune pentru copil); 14,45 
La clarinet Iliuță Rudăreanu ; 15.00 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru- 
tier; 15,05 Scurt program de piese 
instrumentale; 15,15 Lectură în pre
mieră; 15.35 Muzică ușoară de Te- 
misfocle Popa și Gelu Soiomcnescu; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,20 Jocuri populare;
16.30 Corespondentă specială; 17,15
Pentru patrie; 17,45 Din repertoriul 
corului Radioteleviziunii; 18,00 Bu
letin de știri; 18,02 Revista econo
mică i 18,20 Concert de muzică 
populară ; 13,45 Pagini celebre din
opere: 19,00 Radiogazeta de seară;
19.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Țării, inima și versul. Montai 
de poezie contemporană; 20,20 Imn 
țării mele — cintece; 20,30 Gintă 
Maria Rusii; 20,40 Noutăți de mu
zică ușoară cu Bruno Filipin!; 20,55 
Noapte bună, copil; 21,00 Pe strune 
de chitară; 21,05 Oameni de seamă. 
Emily Bronte. Evocare de Elena 
Gronov; 21,25 Revista succeselor; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. 
Dylan, 
lodii; 
Meridiane 
zică ușoară 
24,00 Buletin de 
Estrada nocturnă. Buletine de

meteo-rutierc la orele 1,00, 
4,00.

Sport;
In

22,30 1

Cîntă 
noi 

poetic;
23,35

utilizat ? 
cele 11 hand- 
deplasarea. A-

și 
Și

; 22,20
program

Moment
melodii;
de odinioară și de ăz'; 

știri; 0,05—5,00
știri 
2,09

PROGRAMUL II

„Meciul a fost foarte viu dispu
tat. Au abundat însă faulturile. Gaz
dele au dorit cu ardoare victoria și 
au obținut-o, dar de o manieră care 
pe noi ne-a dezamăgit. Pe foile de 
arbitraj au înregistrat un număr de 
60 de faulturi, față do numai 24 ale 
noastre. In plus, 4 jucătoare gazde 
au fost eliminate din joc de arbitru. 
Deși am condus Ia început timp de 
aproape 17 minute, am pierdut clar 
în repriza secundă datorită faptului 
că ne-au faultat permanent Ia 9 me
tri. Domșa a fost ținta atacurilor in
corecte alo gazdelor. Și nu numai 
ea. Și Mureșan și celelalte jucătoa
re au fost mereu atacate neregula
mentar. Arbitrul Munteanu din Re-

șița, deși a condus bine, 
ameciul, în prima repriză

FOTBAL

autoritar 
fost prea

îngăduitor cu intrările dure ale gaz
delor, astfel dezavantajîndu-ne vădit.

— Cine a marcat din echi
pa noastră ?

— Domșa (2), Barabaș (2), Szolga, 
Savin și Mureșan.

— Ce lot ați
— Au jucat toate 

batiste care au făcut
nume : Cătuțoiu (Nașcu) — Barabaș, 
Ionescu, Domșa, Savin, Mureșan, 
Szolga, Niculescu, Tamazi, Maier.

— Duminică... ?
— Avem meci greu. Cu Universi

tatea II Timișoara. O echipă valo
roasă, cunoscută ca foarte periculoa
să, indiferent pe ce teren evoluează.

— Riscați un pronostic ?
— Trebuie să cîșligăm. Și vom 

ciștiga, fără îndoială.

de

V. T.

In campionatul județean

Ha(eg
T.A. Brad 4*4 (2*3)

In primele 20 de minute, hațeganii 
domină categoric și reușesc să în
scrie prin Țîrlea (min. 9) și Jeledin- 
tăn (din 11 m, min. 24). Gazdele mai 
au, în această perioadă, o 
clară de a înscrie, însă Nagy 
bară. Oaspeții își revin și 
cîteva atacuri înscriind șl ei
mitele 34 și 42 prin Golda : 2—2.

Apoi, în ultimul minut, al prime! 
reprize Sever (Brad) reușește să mar
cheze. Brădeniî conduc deci cu B—2.

ocazie 
trage-n 
inițiază 
în mi-

După 
tinuare 
să majoreze scorul prin Gris. Peste 
numai două minute Jeledințan (A- 
batorul) transfoimă o nouă lovitură 
de la 11 m (1)

In min. 80, Nagy de la gazde în
scrie, în fine, golul egalizator.

A arbitrat bine A, Zolotaru (Pe
troșani).

La juniori: Abatorul — I.R.T.A. 
0—2 (0—0).

pauză oaspeții atacă1 în con- 
deciși și reușesc în min. 65

7,00 Muzică populară; 7,30 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier; 
7,40 Muzică ; 7,45 In pas voios — 
program de marșuri; 8,00 (Jocuri
populare; 8,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 8,30 Buletin
știri; 9,00 Coleidoscop muzical; 
9,30 Concert Haendel; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Cîntă Puica Igiro- 
șanu ; 10,10 Teatru radiofonic: Di
mineață albă”, scenariu radiofonic 
de Teofil Bușecan; 11,03 Arii jdin 
operete; 11,20 Muzică ușoară; 11,45 
Cintece patriotice; 12,00 Buletin] de 
știri; Buletin meteorologic; 12,11 
Melodii populare; 12,30 Melodii 
intrate de curînd în fonoteca nbas- 
tră; 13,00 Piese pentru 
Chopin; 13,30 Revista 
științifice; 13,40 Recital 
Magda Ianculescu; 14,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 14,03
Concert de prînz; 15,00 Portrete pe 
portativ — muzică ușoară; 15,30
Prelucrări din folclor; 16,15 Muzică; 
16,20 Pe teme medicale; 16,30 Al
bum de madrigale; 16,45 Să facem 
cunoștință cu orchestra Edy Gaytan; 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Din pîlnia gramofonu
lui; 17,35 In lumea păpușilor — 
muzică ușoară; 17,45 Muzicieni ro
mâni de azi despre muzicieni ro
mân! de ier!Nicole Secăreanu des
pre Jean Athanasîu; 18,15 Muzică 
ușoară de Florin Bagardo șl Con
stantin Alexandru; 18,30 Antologie 
de literatură universala; 18,50 Me
lodii Interpretate Ia trompetă; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Album fol
cloric ; 19,30 Seară de operă; 21,00 
Buletin de știri; 21,05 Seară de o- 
peră — continuare; 21,30 Studioul 
de poezie; 21,50 Seară de operă — 
continuare; 22,29 Simfonia a V-a 
de Bohuslav Martinu; 23,00 Radio
jurnal ; 23,07 Antologia discului; 
23,52 Intîlnire cu jazzul (reluare); 
0,55—1,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier.

pian de 
revistelor 
de operă
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POPICE
a

F I
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— 7 Noiembrie : Stu-

a cam- 
echipele

stări de lu
pe cineva că 
Ianoș a fost 
funcție chiar

GăinS, în min. 78. 
Niță și Basarab 

(Hunedoara).
Ion CIORTEA

în cadrul

ora 10, Ia sediul redacției.

Echipa reprezentativă fi județului 
Hunedoara a reușit să se califice 
pentru finala pe tară a „Voințiadel", 
întrecînd pe selecționata județului

ca 
să 
de 
în 
că 
Ia

emanînd de la conduce- 
sau de Ia alte cadre cu 

răspundere din unitate, 
se cerea acestuia să în-

ce este

toată di
strict In

și mal a-

prin 
calce 
gale 
hic
vorba ?

Este cunoscut de către 
mea că din depozit este 
terzis a se vinde mărfuri
Ies unele mărfuri cum ar fi bute
liile de așagăz care au un regim de 
vînzare stabilit prin acte normative, 

Tovarășii din conducerea I.C.R.M.

10,00—10,30 Telecronica economică.
Pentru școlari: Lanterna magică.
Tv. pentru specialiști: Ciclul „Medicină".
Curs de limba rusă (reluarea lecției a 8-a).
La porțile cunoașterii „Universul 400” — emisiune pen
tru tineret.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate.
Film serial: „Lagardere" (II).

19.30
19.50
20,00
20.50 Anticipații de toamnă.
21,00 Invitație pentru ora 21,00.
21,40 Teleglob — emisiune de călătorii geografice: Belgia 
22,00 Ecran literar — revista Tv.
22.30 Mari interpreti.
’2,45 Telejurnalul de noapte.
’3,00 închiderea emisiunii.

Cadtu din cartierul cnergelfcienilor dlu Faioșeni,

a ©îșiigat pe
Meciul, din etapa a Il-a 

pionatului județean, dintre
Constructorul din Lupeni și Hune
doara s-a încheiat cu scorul de 8—1 
în favoarea gazdelor.

începută cu faze cursive, frumoa
se, partida a degenerat curînd — 
abundînd greșelile exasperante, ma
nifestările de Indisciplină, vociferă
rile supărătoare. Oaspeții n-au pe-

lopem
merit

riclitat decît în clteva rîndurl poar
ta gazdelor. In rest s-au apărat cu 
îndîrjire.

Golurile au fost marcate de Niță 
' (min. 6) și de Aruncuteanu (minu

tele 29 și 48). Pentru oaspeți a re
dus din handicap

Cei mai buni:
(Lupeni), Benedek

Un nou succes hunedorean
Voințiadei"

Timișoara cu scorul de 5 180—5 150 
popice doborîte.

Iată rezultatele Individuale, obți
nute de jucătorii selecționatei jude
țului nostru: Ștefan Bourtescu (De
va) 952 p.d.; Aurel Suciu (Petroșani) 
895 p.d.; Ion Dărăbuț (Deva) 860 
p.d.; Eugen Ghirciș (Petroșani) 839 
p.d.; Ion Bourtescu (Deva) 822 p.d.; 
Alexandru Gaghi (Petroșani) 812 p.d.

PETROȘANI
diu pentru femei; Republica: Taffy 
și vînătorul; PETRILĂ: Ce ro-ipte, 
băieți!; LONEA — 7 Noiembrie: 
Secerișul roșu; Minerul: K. O.; A- 
NINOASA: Răzbunătorii; VULCAN: 
Ea va ride; LUPENI — Cultural: 
Prin Kurdistanul sălbatic; Muncito
resc : Răzbunarea haiducilor.

Filiala Asociației crescători
lor de albine Petroșani anunță 
pe această cale membrii săi că 
duminică 15 septembrie a. c. 
ora 9 dimineața, va (ine adu
narea generală în localul Șco
lii nr. 4 din str. Republicii nr. 
73 Petroșani.

La adunarea generală se vor 
discuta probleme deosebit de 
importante pentru apicultori. 
Comitetul A.C.A. Petroșani in
vită insistent apicultorii din 
raza Văii Jiului do a lua nea
părat parte la adunare,

ANUNȚ
ZIARUL „STEAGUL ROȘU" ANGAJEAZĂ PRIN CON

CURS UN CORECTOR (CORECTOARE).
CONDIȚII:
— STUDII MEDII CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT.
— DOMICILIUL ÎN ORAȘUL PETROȘANI.

. — CUNOAȘTEREA TEMEINICĂ A LIMBII ROMANE.
Salarizare lunară : 1 100—1 400 Iei.
Program de lucru 16—24.
Concursul va avea Ioc in data de 14 septembrie 1068,
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Vizita delegației gnver
namentale române

♦♦♦

nucleare

ou început convorbirile din-

Mongole.

La

cum

1

I

Coresponden- 
Liman, tranș
au continuat

sco- 
de 

ast-

pentru parla- 
din landurile

Apelor
R.D.

delegațiile 
Vietnam.

Partidului național- 
de extremâ-dreaptă, 
Thadden, a fost con- 

din

11.
V. 

gu-

Economiei 
Electrice al 
dat publicității o

❖ ♦O
In orașul Braunschweig din 

R.F. a Germaniei a avut loc 
o demonstrație antifascistă la 
care au participat peste 2.000 
de persoane. Manifestația a 
fost organizată în semn de 
protest împotriva prezenței în 
acest oraș a lui Adolf 
Thadden, 
național-democrat, 
extremă dreaptă, 
ștranți și poliție 
ciocniri.

deschise între 28 sep- 
și 15 noiembrie la 
metropolitan de artă

anunță agenția 
patriotice din von 

lider al Partidului 
partid de 

Intre demon- 
au avut loc

nucleare să se angaje- 
baza unui tratat, să pu- 
afara legii folosirea ar- 
nucleare sau termonu- 
experiențele In

Miercuri a avut loc la Paris 
a 21-a ședință a convorbirilor 
oficiale 
S.U.A. și

In regiunea Washaka din li
bia, in mod obișnuit săracă in 
precipitații, s-au produs la 
începutul acestei săptămîni 
inundații grave, care au pro
vocat moartea a patru persoa
ne și pagube materiale impor
tante.

dintre 
R.D.

La 11 septembrie, la Ulan Bator
tre delegația de partid și guvernamentală a R.D. Germane, con
dusă de Willi Stoph, membru al
P.S.U.G., și cea a R.P. Mongole 
bal, prim-secretar al C.C. al 
lui de Miniștri al R.P.

Politic al C.C. al 
de Jumjaaghiin Țeden- 
președintele Consiliu-

se află în

MEXIC. Vedere din Ciudad de Mexico, gazda vii
toarelor Jocuri Olimpice.

Biroului 
condusă 
P.P.R.M.,

Un avion „Caravelle", apar- 
ținînd companiei „Air France", 
avînd la bord 89 de pasageri 
și șase membri ai echipajului, 
s-a prăbușit miercuri în Ma
rea Mediterană. In cursul a- 
cestui accident, și-au pierdut 
viața toți pasagerii. Avionul, 
care decolase de pe aeropor
tul Ajaccio, se îndrepta spre 
Nisa. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, accidentul 
s-a datorat unui incendiu iz
bucnit la bordul avionului.

în Mexic

Conferința sta 
telor nepose 
soare de arme

GENEVA 11. 
tul Agerpres, H. 
mite : Miercuri 
la Geneva lucrările Conferin
ței statelor neposesoare de 
arme nucleare.

In cuvîntul său, delegatul 
Kuweitului, Nasser Moha
mmad Ahmad Al-Sabah, a so
licitat conferinței să ceară pu
terilor 
ze, în 
nă în 
melor 
cleare, 
puri militare, producția 
arme nucleare, întărind 
fel, printr-un instrument juri
dic, sistemul securității colec
tive.

Delegatul R.A.U., Husseim 
Khallaf a subliniat Ia rîndul 
său că garanțiile securității 
trebuie astfel concepute incit 
să nu pericliteze independen
ta statelor neposesoare de 
arme nucleare.

Reprezentantul Paraguayului, 
Edelmlra Pena de Grimaldo, 
a subliniat că garanția cea mai 
eficientă ar constitui-o înce
tarea producției de arme nu
cleare șl distrugerea celor e- 
xistente.

A luat apoi cuvîntul dele
gatul Bulgariei, Krum Hris- 
tov, care a preconizat o largă 
adeziune la Protocolul de la 
Geneva din 1925 privind inter
zicerea armelor chimice și bio
logice.

CIUDAD DE MEXICO 
Corespondentul Agerpres, 
Oros, transmite : Delegația 
vernamentală română, condu
să de Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care face o vizită In 
Mexic, a avut convorbiri ofi
ciale la Ministerul Afacerilor 
Externe cu dr. Gabino Fraga, 
ministru ad-interim al afaceri
lor externe al Mexicului. In 
cadrul convorbirilor ambele 
părți au subliniat existenta u- 
nor posibilități reale pentru 
stabilirea și dezvoltarea de 
relații comerciale și de coo
perare economică și tehnică 
reciproc avantajoasă. In nume
le guvernului mexican, dr. 
Gabino. Fraga a exprimat sa
tisfacția pentru vizita pe care

o întreprinde delegația guver
namentală română, apreciind 
că ea va constitui un ț as im
portant pe calea dezvoltării 
multilaterale a relațiilor între 
România și Mexic.

Conducătorul delegației gu
vernamentale române, însoțit 
de membri ai delegației, s-a 
întîlnit apoi cu dr. Antonio 
Armendariz, director general 
al Băncii naționale de comerț 
exterior și alți conducători ai 
acestei instituții. Cu această 
ocazie au fost examinate solu
țiile care să faciliteze schim
burile de mărfuri și colabora
rea economică și tehnică în
tre România și Mexic.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordia
litate.

Oamenii de știință cehoslovaci 
și-au afirmat sprijinul față de 
politica P.C.C. și

♦ ♦♦
Ministerul 

și Energiei 
Vietnam a 
declarație in care condamnă 
bombardarea de către aviația 
S.U.A., în ultimele zile ale lu
nii august, a unor sisteme de 
baraje și construcții de irigare 
din provinciile nord-vietnameze 
Nghe An și Ha Tinh. Aceste 
acțiuni ale S.U.A., se sublinia
ză in declarație, dovedesc în
că o dată falsitatea afirmații
lor oficialităților americane în 
legătură cu reducerea bom
bardamentelor asupra terito
riului R.D. Vietnam.

expoziții 
tembrie 
Muzeul 
din New York. Un purtător de 
cuvint al muzeului de artă din 
Florența a declarat că aceasta 
va fi pentru prima și ultima 
dată cind opere de artă ale 
muzeului vor fi expuse în afa
ra Florenței. Printre aceste 
picturi, care au împodobit bi
serici, mînăstiri și palate, și 
care au fost lucrate intre se
colele 13 și 14, se află lucrări 
de Giotto, Taddeo Gaddi, An
drea del Castagno, Uccello și 
Fra Angelico.

PRAGA 11 (Agerpres).
10 septembrie, președintele 
I.udvlk Svoboda a primit pe 
reprezentanții oamenilor de 
știință din Cehoslovacia, anun
ță agenția CTK. Au fost de fa
ță Gustav Husak, vicepreșe
dinte al guvernului și B. Kuce
ra, ministrul justiției.

Președintele Svoboda și Gus
tav Husak i-au informat pe

a guvernului
oamenii de știință despre 
tuația politică actuală și des
pre sarcinile urgente care stau 
în fața popoarelor ceh și slovac 
și mai ales în fața oamenilor 
de știință.

Mulțumind conducătorilor de 
stat pentru poziția și activita
tea lor, oamenii de știință și-au 
afirmat sprijinul față de poli
tica P.C.C. și a guvernului 
țării.

Dezbaterile confermfeî 
Uniunii interparlamentare

EVENIMENTELE
DIN NIGERIA

LAGOS 11 (Agerpres). „Gu
vernul federal nigerian este 
gata să pună în aplicare un 
program în cinci puncte, menit 
să contribuie la aprovizionarea 
cu hrană și medicamente a 
populației biafreze, extenuate 
și înfometate", a declarat Emi 
Okunu, șeful degelației nige
riene la negocierile de la 
Addis Abeba, după sosirea sa 
pe aeroportul din Lagos. A- 
ceastă declarație, făcută la nu
mai o zi după optimista cu
vîntare a generalului Gowon, 
care asigura că „în maximum 
opt zile totul va fi gata", a 
surprins într-o. oarecare mă
sură pe observatorii de pre
să, mai ales că, după eșecul 
vizibil al negocierilor de 
Addis Abeba, linia 
a guvernului de la Lagos pă
rea să-și găsească 
rea într-o declarație 
cialități federale care sintetiza 
laconic: „Cu cit ajutorul va 
fi mai mic cu atît războiul se 
va sfîrși mai repede", O schim
bare de atitudine ? Puțin pro
babil, apreciază observatorii 
politici. E mai curînd o’îndul
cire a poziției în ajunul confe
rinței șefilor de stâte și i gu
verne membre ale Organizației 
Unității Africane, în cadrul 
căreia problema nigeriană se 
va situa, fără îndoială, în cen
trul dezbaterilor. Or, guvernul 
federal de la Lagos, ca
re, din punct de vedere mi
litar poate fi socotit virtual 
clstigător, are tot interesul să 
nu trezească dezaprobarea par
ticip antilor la conferință, zgu- 
duiți și ei,'ca toți de altfel.de 
enormitatea acestei tragedii a 
populației ibo și să încerce să 
atenueze puțin lucrurile.

De aceea, apreciază cores
pondenții de presă, este foar
te posibil ca programul anun
țat de ministrul federal nige- ■ 
rian să devină curînd o reali-

tate. El prevede crearea unui 
pod aerian între Fernando Po 
și aeroportul de la Uli Ihiala, a- 
flat încă în mîinile biafrezilor, 
prin care cele 3.500 tone de ali
mente depozitate pe insulă să 
ajungă la populația Biafrei. Se 
precizează că această operație 
va fi întreprinsă în colaborare 
de Crucea Roșie Internaționa
lă și Organizația Unității A- 
fricane. Al doilea punct al 
programului prevede încredin
țarea tuturor cantităților de

Gșî

la
directoare

concretiza- 
a unei ofi-

se 
să primească noua 
de elevi și studenti, 
traficului de slupe- 
S.U.A. a revenit în

Zilele acestea, cînd colegiile 
și universitățile americane 
pregătesc 
generație 
problema 
fiante în
actualitate. Căci heroina, mari
juana, cocaina, morfina și alte 
droguri periculoase continuă 
să se „reverse" în S.U.A., „țin
ta lor principală fiind, după 
cum relevă revista US News 
And World Report, tineretul”. 
Potrivit rapoartelor oficiale, 
30 la sută din studenții ame
ricani au fumat cel puțin o da
tă marijuana. Jumătate din 
aceștia au repetat experiența, 
devenind sclavii acestui drog. 
Autoritățile afirmă că „cere
rea" de droguri din partea ti
nerilor adolescenți a dus 
adevărată „explozie" a 
trabandei cu stupefiante.
mai anul trecut organele 
frontieră americane au reușit 
să captureze fantastica cantita
te de 35 tone. Aceasta re- 
orezintă o cantitate de două 
ori mai mare decît cea captu
rată în anul precedent și de 6 
ori mai mare decît cea des
coperită acum trei ani. Dar, 
după cum se afirmă, ea nu re
prezintă decit o parte infimă

la o 
con- 
Nu- 

de

® Plan federal în cinci 
puncte menit să contri
buie la aprovizionarea cu 
hrană și medicamente a 
populației biafreze ® Mi
nistrul de externe bia- 
frez declară: „Biafra 
este de acord cu proiec- 

atul unei confederații 
statelor nigeriene".

hrană si medicamente sfrînsela 
Laqos, Warri ‘Și Asaba mem
brilor unei echipe internațio
nale de observatori care, uti- 
lizînd toate culoarele posibi
le, maritime, terestre și flu
viale să le poată transporta că
tre populația înfometată a Bia- 
frei.

..Guvernul federal regretă 
profund că negocierile de la 
Addis Abeba au fost întrerup
te și-și dă seama de suferin
țele îndurate do populația ci
vilă", a declarat Okunu, în în
cheiere, reamintind asigurările 
date recent de generalul Go
won că, într-o viitoare Nige- 
rie reunificată. securitatea 
ponulației ibo este garantată.

In west timp, amenințați din 
toate părțile de înaintarea fe
derală, lideri biafrezi își caută 
o cale de supraviețuire. Unii

din ei. scrie agenția France 
Presse, aii lansat ideea alinie
rii Biafrei la comunitatea state
lor africane francofone și re
tragerea ei din- -Common
wealth. Propunerea a fost. pri, 
milă cu entuziasm, transmitea 
miercuri dimineața postul de 
radio Biafra. mai ales că multi 
biafrezi sini nemulțumiți de a- 
jutorul pe care Marea Brita- 
nie pare să-1 furnizeze Nige
riei federale. In sprijinul ei 
s-au organizat chiar și cîteva 
demonstrații la Ohafia, Abam, 
Agwata. micile localități ră
mase încă sub cotrolul biafre
zilor. Cu toate acestea, o ase
menea acțiune nu ț:are să con
tribuie cu nimic la îmbunătă
țirea situației, așa incit, mai 
lucizi, alți conducători biafrezi 
par să-și fi dat seama că pen
tru a supraviețui sînt necesare 
anumite concesii. M.T. Mbu, 
ministrul de externe al Bia
frei, a declarat miercuri, potri
vit relatărilor corespondentului 
agenției Associated Press, că 
„Bjafra este de acord cu pro
iectul unei confederații a sta
telor nigeriene". El a adăugat 
că’ ar putea fi acceptată orice 
propunere în acest , sens, că 
Biafra nu dorește să rupă legă
turile cu Lagosul, intenționînd 
maximum de cooperare eco
nomică cu Nigeria federală (a- 
firmația nu e lipsită de im
portanță, întrucît fosta regiune 
estică posedă un subsol deo
sebit de bogat și mai ales ine
puizabile rezerve felrolifere 
— n.r.), cu unica condiție de 
a se accepta autodetermi
narea ei.

O asemenea propunere ar 
fi bine primită de șefii state
lor africane ce se reunesc în 
curînd la Alger, apreciază co
respondenții de presă. Numai 
că pînă acum ea a fost res
pinsă cu violență de genera
lul Gowon.

LIMA 11 (Agerpres). Cea 
de-a 56-a conferință a Uniunii 
interparlamentare, care își des
fășoară lucrările în capitala 
statului Peru, și-a încheiat dez
baterile generale asupra pro
blemelor legate de colonialism, 
neocolonialism, discriminare ra
sială, politică și economică. O 
moțiune adoptată de toți de
legații va fi supusă votului 
vineri 13 septembrie.

In ’cadrul dezbaterilor
marți, 27 de delegați au con-

de

damnat colonialismul practi
cat de către Portugalia și dis
criminarea rasială din Republi
ca Sud-Africană și Rhodesia. 
Participanții la lucrări au acor
dat o atenție deosebită ajuto
rului ce trebuie acordat țări
lor în curs de dezvoltare prin
tr-o stabilizare a preturilor la 
produsele de export, dezvolta- 
tarea industrială și sprijinul fi
nanciar necesitat de aceste 
țări.

Codul civil spaniol legiferează 
discriminarea femeilor

MADRID 11 (Agerpres). Intr-o relatare transmisă din Ma
drid, corespondentul ziarului francez „Le Monde" referitor 
la situația femeilor din Spania arată că 
legiferează discriminarea femeilor". In legătură cu 
ziarul menționează că 75 la sută din femeile care 
în industria spaniolă ocupă posturi care nu necesită 
calificată.

Pe de altă parte, ziarul „Information Espanola" 
ză că patronii nu angajează femei căsătorite. Potrivit cifre
lor furnizate de această publicație, 90 sută din femeile căsă
torite care sînt angajate au reușit doar să-și găsească pos
turi de menajere.

Legea publicată în 1962 cu privire la „drepturile politice 
profesionale ate femeilor" și care promitea să schimbe si
tuația femeilor nu a adus nici o modificare actualei situații. 
Ca și înainte, pentru muncă egală cu bărbații femeile pri
mesc un salariu mult mai redus.

„codul civil spaniol 
aceasta, 
lucrează 

o muncă

precizea-

H. Humphrey întîmpină dificultăți 
în campania electorală

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Candidatul partidului republi
can la alegerile 
Richard Nixon, 
marți campania 
statul „cheie" —

prezidențiale, 
și-a început 

electorală în 
New York — 

printr-o cuvîntare tn care s-a 
referit la problemele interne 
Si la lupta împotriva sărăciei 
în S.U.A. Nixon a fost prezentat 
auditorilor de guvernatorul sta
tului. New York, Nelson Rocke
feller, care în felul acesta a 
arătat că sprijină candidatura 
fostului vicepreședinte al 

S.U.A.
Pe de altă parte, campania

electorală desfășurată în sta
tele vestice ale S.U.A. de can
didatul Partidului democrat, Hu
bert Humphrey,' întîmpiriă difi
cultăți.' Potrivit agenției U.P.I., 
Josse Unruh, președintele Con
gresului din statul.California sî 
una din personalitățile influen
te ale Partidului democrat, a 
refuzat să-l însoțească.pe Hum
phrey în cursul ' vizitelor fă
cute în acest stat, iar guver
natorul statului Texas, John 
Connally, precum și senatorul 
Ralph ‘Yarborough nu au fost 
de față la sosirea candidatului 
democrat în acest stat.
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r care sînt introdu-
S.U.A.

dejuca supraveghe- 
’ de frontieră și a 
din serviciile de 

Împotriva narcoticelor,

a drogurilo. 
se ilicit în

Pentru a 
rea politiei 
agentilor 
luptă 
contrabandiștii folosesc 
mai ingenioase procedee. 
Tecate, de pildă, vameșii

ascunzișuri pe care le poate 
oferi un vas de transport sau 
de pasageri. Multe transpor
turi trec prin Sicilia, unde Ma
fia a organizat una din rețele
le cele mai bine 
punct, 
burg, Frankfurt pe Main, 
cele mai multe ori.

Rangoon, iar nave solitare aș
teaptă să le pescuiască. ,,Șta
feta" este preluată de 
care o transportă !n
Kong, de unde apoi călătoria
continuă spre Montreal și in 
cele din urmă în S.U.A. O al
tă rută de aprovizionare o for
mează frontiera mexicană cu

navă,
Hong

puse la
Alger, Geneva, Ham- 

De 
heroina

STUPEFIANTELE: Ud flagel
grav pentru tineretul american
descoperit 40 kq de marijuana 
ascunse în tavanul dublu al 
cabinei unui camion. La Tijua
na au fost descoperite 20 kg 
heroină ascunse in... cadavrul 
unui individ care era transpor
tat peste qranită. La Miami, 
polijia a reușit să descopere 
5 kg de heroină ascunse intr-o 
cușcă în care se transportau 
cinci iguane vii. Sînt folosite 
pe scară largă avioanele dife
ritelor societăți aeriene inter
naționale, precum și miile de

camuflată încît nu- 
accident sau 

face pe agent 
traficul ilicit.

vreo 
să 
La 

des-

este astfel 
mai vreqn 
indiscreție 
descopere
Geneva, de exemplu, s-a 
coperit o importantă cantitate 
de heroină ascunsă intr-un 
transport de pepeni și porto
cale, iar la Montreal — in 
ouă.

Alte transporturi provin din 
Birmania, unde drogurile tn 
cutii etanș închise sînt aruncate 
în apă în apropierea portului

orașul Tijuana, care este con
siderat „capitala lumii” în tra
ficul cu marijuana. Anual, în 
acest mic oraș de frontieră, 
sosesc 22 milioane de vizitatori 
spre a se aproviziona cu dro
guri.

Cifrele dezvăluite de oficia
litățile americane arată că dro
gurile au devenit un adevărat 
flagel pentru multi americani, 
în special pentru tineret. Din 
rapoarte reiese că 50.000 ame
ricani iolosec heroina,

pă alte surse se pare că ar fl 
vorba de 100.000. In ce priveș
te marijuana, dr. Dana Farn- 
worth, directorul serviciilor 
medicale de la Universitatea 
Harvard, apreciază la 35 la sută 
numărul studenților care folo
sesc acest drog. Pe scară na
țională se pare că este vorba, 
potrivit dr. James Goddard, de 
20 milioane de americani, din
tre care 400.000 sînt conside
rați a nu mai avea nici o scă
pare.

Vorbind de efectele folosirii 
drogurilor, majoritatea autori
tăților medicale americane con
sideră că cei care s-au obișnuit 
cu acestea sînt „oameni bol
navi". Ei au nevoie in prezent 
de tratamente de dezintoxica
re, care de altfel se și aplică 
la New York, Chicago, Saint 
Louis, Philadelphia și New Ha

ven.
Fapt îngrijorător este că 

piafa drogurilor a devenit din 
ce în ce mai mult o piață a 
tineretului, iar consecințele fo
losirii drogurilor s-au vădit in 
sporirea violentei, a crimei și 
a numărului celor pentru care 
viata se reduce doar la lupta 
pentru a căpăta „porția" obiș
nuită a prafului halucinogen.

iar du- I. SOCACIU

❖ ❖❖
După 

V.N.A., forțele 
Laos au doborit la 5 septem
brie două avioane americane 
care au bombardat provincia 
Samnea,
❖ ❖❖

Consiliu! federal provizoriu al 
celor 9 emirate din Golful Per
sic și-a încheiat lucrările, a- 
doptind mai multe hotărîri pri
vind realizarea in practică a 
creării Federației acestor emi
rate. Vicepreședinte al Consi
liului federal a fost ales prin
țul Mahtoum Rached din emi
ratul Dubai. S-a hotărit crea
rea unui organism care să în
deplinească funcția de condu
cere a Consiliului federal, con
stituirea unei comisii însărci
nate cu elaborarea proiectului 
de constituție a federației. Tot
odată, a fosl format un comi
tet care va face propuneri pri
vitoare la unificarea sistemu
lui de comunicații, instituirea 
unui sistem monetar unic etc.

Liderul 
democrat, 
Adolf von 
damnat de un tribunal 
Hanovra la o lună închisoare 
cu suspendarea pedepsei pen
tru conducerea automobilului 
in stare de ebrietate. Instan
ța a dispus ridicarea permisu
lui de conducere pe timp de 
trei luni și plata unei amenzi 
de 2.200 mărci. Infracțiunea 
a fost comisă în timpul cam
paniei electorale 
mentul unuia 
vest-germane.

lucrările
31-lea 

Socialist

delegați 
urmează

Miercuri și-a deschis 
la Tokio cel de al 
Congres al Partidului 
din Japonia.

Cei peste 600 de 
prezenți la Congres
să examineze măsurile necesa
re reorganizării partidului in 
vederea imbunătățirii structurii 
sale și a extinderii influenței 
Partidului socialist in țară. Vor 
fi dezbătute o serie de pro
bleme legate de activitatea 
partidului, de introducerea 
schimbărilor necesare în sta
tut și vor fi alese noile organe 
de conducere.

❖
Japonia, Filipinele și Birma

nia și-au reafirmat opoziția fa
ță de guvernul R.S.A. în note 
separate adresate secretarului 
general al O.N.U., U Thant. 
Cele trei țări au arătat in no
tele lor că guvernul de la Pre
toria nu are nici un drept să 
administreze teritoriul Africii de 
sud-vest, așa cum a hotărit 
de altfel și Adunarea Genera
lă a O.N.U. Notele condamnă 
„politica R.S.A. de represiune 
și nedreptate promovată in A- 
frica de sud-vest" și sprijină 
independența acestui teritoriu.

♦ ♦♦
Nava italiană „Cristoforo Co

lombo" a sosit marți la New 
York, avînd la bordul ei 70 de 
opere de artă italiene din pe
rioada

♦♦♦
De 50 de zile 

grevă personalul de la o serie 
de ziare centrale din India 
care revendică majorarea sa
lariilor. Federația națională a 
lucrătorilor de la ziare a Gdre- 
sat un apel organizațiilor 
trale sindicale din India 
sprijine lupta greviștilor 
tru satisfacerea cererilor

La încheierea vizitei pe
președintele Mauritaniei, Mok- 
tar Ould Daddah, a făcut-o 
in Iugoslavia a fost dat publi
cității un comunicat asupra 
convorbirilor pe care ‘ acesta 
le-a avut cu președintele Iu
goslaviei,. losip Broz Tito. In

cen- 
să 

pen- 
lor.

care

gosJaxiei,. losip Broz Tito. 
comunicat se arată că cei doi 
președinți au avut un 
schimb de opinii cu privire la 
experiența și dezvoltarea ță
rilor lor și asupra relațiilor 
bilaterale.

util

Consiliul de Securi* 
tate a recomandat 
primirea în O.N.U. 
a Swazilandului

NEW YORK (Agerpres). 
Consiliul de Securitate 
O.N.U. a recomandat 
unanimitate admiterea nou
lui stat care și-a cucerit re
cent independența — Swa
ziland — în Organizația Na
țiunilor Unite. Recomanda
rea.. Consiliului de Securi
tate va fl luată în dezbate
re la cea de-a 23-a sesiune 
a Adunării Generale a 
O.N.U., care urmează să se 
deschidă la 24 septembrie la 
New York.
♦ ♦♦

al 
în

Binnat Mamedov a împlinit 115 ani
Oaspeți din mai multe localități din Azerbaidjan au sărbăto

rit la 11 septembrie aniversarea a 115 ani de la nașterea lui 
Binnat Mamedov din Dastafur. Prezența unor oaspeți atît de nu
meroși se explică prin aceea că sărbătoritul are 125 de copii, 
nepoți, strănepoți și străstrănepoți. Mulți din ei sînt medici, 
agronomi, zootehnicieni, profesori. In ciuda vîrstei inaintate, Mame
dov se simte bjne.

Aproape toate manuscrisele și operele tipărite ale lui Tur- 
gheniev figurează la expoziția deschisă la Oriol (R.S.F.S.R.), în 
cinstea împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui scriitor. 
Expoziția mai cuprinde numeroase documente, fotografii, picturi 
și sculpturi, lucrări care au aparținut scriitorului. Printre acestea 
se află mantia de doctor Honoris Causa al Universității din 
Oxford, titlul cu care a fost distins Turgheniev, un birou din ca
binetul său de la Paris.

♦ ♦♦
Poliția statului Illinois a a- 

restat marți peste 300 de stu- 
denți, în majoritate de culoa
re, în urma unei demonstrații 
organizate de aceștia. Studen
ții au cerut conducerii Univer
sității din Illinois să-i primeas
că pentru a discuta unele pro
bleme legate de locuințe. In 
urma refuzului conducerii, stu
denții au organizat o demon
strație ocupînd, totodată în
căperea vorbitorului Universi
tății.

Renașterii. Aceste opere 
expuse in cadrul unei

din timpul realizării unei complicate 
sticlă de cuarț după proiectul Instl- 
I.eningrad.

U.R.S.S. Aspect 
aparaturi chimice din 
tuiului de cercetări din

Congresul european 
de cardiologie

ATENA 11 (Agerpres). In 
cadrul lucrărilor celui de-al 
V-lea Congres european de 
cardiologie, care se desfă
șoară de cîteva zile la Atena, 
au luat cuvintul numeroși spe
cialiști. Discuțiile au fost a- 
xate în jurul problemelor pri
vind intervențiile chirurgicale 
in cazul leziunilor valvulare 
și tratamentului anginei pecto
rale. In expunerea sa, profe
sorul francez P. Soulie a de
monstrat că inlocuirea Ia un 
bolnav cardiac a valvulei mi
trale cu o valvulâ confecționată 
din material plastic ar da 
cele mai bune rezultate. S-a 
vorbit, de asemenea, despre 
realizarea transplantărilor fie 
prin homogrefe fie prin he- 
terogrefe.

In ce privește cea de-a doua 
problemă abordată, s-a scos 
în evidență faptul că in cazu
rile cele mai grave de angi- 
nă pectorală se aplică cu re
zultate foarte bune terapia chi
rurgicală. Prof. Vastesaeger 
(Bruxelles) a relevat importan
ța mijloacelor dietetice pen
tru combaterea acestei mala
dii, iar prof. E. Wollheim 
(Wurzburg) s-a referit la im
portanța exercițiilor mușchiulare 
permițînd funcționarea colate
rală a inimii și a recomandat 
tratamentul cu anticoagulante.

In sfirșit printre comunică
rile științifice prezentate con
gresului a reținut atenția spe
cialiștilor aceea a unui grup 
de profesori italieni asupra 
unei noi tehnici — metoda nar
cotizării pentru o perioadă 
mai lungă — metodă care, pe 
lingă că elimină durerile, acțio
nează în același timp asupra 
stării psihice a bolnavului.
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