
PROLETARI DIN TOATE TARILE UNIȚI-VA I

Simbăiă 14 septembrie 196S

IN PAGINA A ll-a

CULTURA ARTA

&

Solemnitatea inminării de ordine

@ Clubul studențesc — lăcaș de educație 
© Povestire : De ce a fugit Laurențiu

unor oameni de cultură și artă
Cu prilejul sărbătoririi Centena

rului Filarmonicii de stat „George 
Enescu" din București, vineri dimi
neață, la Palatul Republicii, a avut 
loc solemnitatea înmînării de or
dine ale Republicii Socialiste Româ
nia unor oameni de cultură și artă.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae 
ședințele Consiliului

La solemnitate au 
iașii Ion Gheorghe

Ceaușescu, pre- 
de Stat.

luat parte tova- 
Maurer, Gheor-

ghe Apostol, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Pompi- 
liu Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
precum și președinți ai uniunilor 
de creație și alte personalități ale 
vieții. noastre culturale și artistice.

Pentru merite deosebite 
vitatea cultural-artistică, cu 
împlinirii, a 100. de ani de 
ințare,. Filarmonica de Stat 
Enescu" 
„Meritul

A fost 
Cultural"
jori, compozitori, artiști 
instrumentiști de la Filarmonica de

a fost distinsă, cit 
Cultural" clasa I. 
conferit Ordinul 
unui mare număr

în actl- 
prilejul 
la înfi- 

,,George 
Ordinul

„Meritul 
de diri- 

vocali și

(Continuate în pag. a 2-a)

(UTlntul rostit dc tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie , să felicit în mod căl
duros colectivul Filarmonicii din 
București cu ocazia sărbătoririi cen
tenarului existenței sale. Distincția 
acordată colectivului filarmonicii este 
o apreciere, aș putea spune modes
tă, a contribuției de seamă pe care 
această instituție a adus-o de-a lun
gul anilor la ridicarea culturii ro
mânești, la înfăptuirea idealului u- 
nității naționale a poporului nostru, 
Ia înflorirea muzicii țării noastre. 
(Vii aplauze). In același timp, aceas
ta este o dovadă de prețuire a ac- 

~r tivității depuse-- de• Filarmonică pen
tru interpretarea și propagarea în 
România a creației marilor compo
zitori străini, pentru întărirea șl pe 
această cale a prieteniei dintre po
poare. Doar este știut că muzica, 
mal mult poate ca celelalte arte, 
slujește cunoașterii reciproce 
comunicării între popoare, 
lor pe calea progresului, 
puternice).

Doresc, totodată, să vă 
dv., tuturor celor care ați
tinși astăzi cu ordine ale Republicii 
noastre socialiste, cele mai calde 
felicitări. (Aplauze). Aceste felicitări 
sînt adresate în aceeași măsură co
lectivelor în care vă desfășurați ac
tivitatea, tuturor oamenilor de artă 
din aceste domenii de. activitate. 
(Aplauze).

(Aplauze enlu-

prin arta dv. 
de patrie, al

triotice și umanitare, 
ziaste, prelungite).

Dorim ca, militînd 
în spiritul dragostei
devotamentului pentru cauza socia
lismului în România, să militați în 
același timp pentru dezvoltarea pri
eteniei și colaborării între toate po
poarele țărilor socialiste, între toate 
popoarele lumii. Creația dv„ 
ga artă a poporului nostru 
închinată progresului și păcii 
me. (Aplauze puternice).

Feli-citîndu-vă cu acest prilej, 
doresc din toată inima cele mai 
pline succese îți- activitatea dv. șl 
multă sănătate. (Aplauze însuflețite, 
îndelungi).

dobîn- 
în Ro

încetat

Și 
înfrățirii 
(Aplauze

adresez 
fost d:s-

Cunoașteți activitatea neobosită a 
poporului nostru* în edificarea noii 
orînduiri sociale. Cunoașteți rezul
tatele obținute în această măreață 
operă constructivă. Doresc să subli
niez că prin activitatea desfășurată 
în colectivele din care faceți parte, 
prin eforturile dv. de a da expresie 
sentimentelor nobile ale poporului 
nostru, idealurilor umanitare de care 
cl este animat, prin munca închi
nată propășirii culturii noastre noi, 
dumneavoastră aduceți o contribuție 
însemnată Ia marile succese 
dite în construcția socialistă 
mânia.

In'zileTe noastre, arta a
fi în România privilegiul 
Te.strîris de persoane. Ea 
cu adevărat, un bun al 

popor. Muncitori, țărani, ' 
bătrîni, do- 

_ -- _____________ ‘:.e o. 
muzică, frumoasă. Cîntecul poate să-i 
și destindă, și, în același'timp, să-i 
îmbărbăteze în munca și lupta lor. 
Io trecutul zbuciumat și eroic al 
poporului nostru știți cu toții ce rol, 
important au jucat muzica, cîntecul, 
arta în general. Noi apreciem con
tribuția adusă și în trecut și 
tăzi de artiștii patriei noastre, 
tem convinși că ei vor ști să 
volte cele mal bune tradiții ale 
zicii și cîntecului poporului român, 
să ridice pe trepte tot mai înalte 
tradițiile noastre revoluționare pa-

de a mai 
unui grup 
a devenit, 
întregului-
intelectuali,i tineri sau ■ 
rșsc ca după jnuqcă să asculte

as- 
sîn- 
dez- 
mu-

Sărbătorirea
„Zilei pompierilorf/

Ieri după-amiază, în sala de festi
vități a Grupului școlar din Petro
șani, a avut loc o adunare festivă 
cu prilejul sărbătoririi zilei de 13 
septembrie — „Ziua pompierilor". 
Despre semnificația istorică a acestei 
sărbători,, militarilor prezenți în sală 
le-a vorbit tovarășul maior Chisăliță 
Costache, comandantul subunității 
P.C.I.—M.A.l. din Petroșani, care a 
evocat faptele pline de eroism în
scrise dc-ă lungul timpului în isto
ria poporului nostru de către ostașii 
pompieri.

Cu același prilej, militarilor care 
s-au evidențiat în mod deosebit prin 
acțiuni curajoase pentru lichidarea 
incendiilor, pentru apărarea proprie
tății socialiste împotriva focului, cu-

cerindu-și stima și prețuirea oame
nilor muncii, li s-au acordat insigne. 
Pentru merite deosebite, sergenților 
Ungureanu Ion, Cornăceanu Mircea, 
Diaconescu Dumitru și caporalului 
Gaidoși Gheorghe, li s-a acordat in
signa „Fruntași în paza contra in
cendiilor". Insigna „Militari de frun
te" < 
ților 
sile, 
alții.

La
șui Furdui Gheorghe,
Comitetului

care,

ai R.S.R. a
Ciocîrlan
Chirițescu

festivitate

fost acordată solda- 
Nicolae, Popa Va
lon, Baica Ion și

a participat tovară- 
secretar al 

municipal Petroșani al 
P.C.R. care, în încheierea adunării 
a felicitat ostașii pompieri din sub
unitatea din Petroșani, urîndu-ie suc
cese în activitatea lor de viitor.

Ansamblul de conslrucjii din jurul galeriilor de 
coastă ale minei Lupeni olcră privirilor o linie mo
dernă, atrăgătoare.

Tovarășul

la Teatrul de st£t

ITINERAR

Interviu cu regizorul ION OITEANU, 
maestru emerit al ariei, 

despre pregătirea noii stagiuni
i

Asistăm în zilele noastre, în teatru, la o efervescență 
creatoare la care participă deopolrivă dramaturgi, regizori, 
actori, scenografi, aparținînd generației cu experiență și celei- 
în prag de afirmare. Printre regizorii care contribuie nemij
locit la înnoirile scenei românești se numără și maestrul 
emerit al artei ION OLTEANU, de la Teatrul C. I. Noltara 
din Capitală. Cunoșteam activitatea prodigioasă a acestui 
remarcabil om de teatru din cronicile elogioase pe marginea 
spectacolelor sale. Am avut, de asemenea, prilejul să văd 
pe scena 
fragmente 
tacol, Ion 
ale scenei
torii aveau datoria să se apropie de textul blagian, despuiați 
de toate elementele convenționale. Profitînd de prezența 
maestrului Ion Olteana printre actorii teatrului petroșănean, 
l-am rugat să comunice cititorilor noștri cite ceva din acti
vitatea și experiența sa.

teatrului Notlara spectacolul „Eroii" cuprinzînd 
din trei piese ale lui Lucian Blaga. In acest spec- 
Olteanu urmărea să evadeze din convențiile rigide 
și să realizeze un experiment modern în care ac-

Petroșani
cu piesa „Daria", urmată nu după 
mult timp de „Cruciada copiilor". 
Blaga mi-a creat totdeauna între
bări, obsesii, la care firește m-am 
simțit dator să răspund. In toamna 
trecută am inițiat un-spectacol selec
tiv din piesele „Zamolxe", „Avram 
Iancu" și „Anton Pann". Se. pare că 
reacțiile- publicului1 au "fost favora
bile, dovadă numărul mare de-scri
sori primite din care am desprins 
aderența- spectatorilor -față de expe
rimentul în care?am renunțat la de
coruri și costume de epocă, lasînd 
actorii , să se desfășoare‘într-un ca
drul în- care erau solicitați să de- 
pună'.toată puterea lor de convinge
re pentru a crea sugestia exclusiv 
prin- arta fiecăruia. Voi continua 
seria spectacolelor Blaga :cu ciclurile 
„Duhlii pămîntului" și „Dionisiacul". 
Cu aceste experimente dorim, să-ne

Intervin consemnat'de " 
Radu SELEJAN* . i

(Continuare în pag. n 2-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialist^ România, a pri
mit vineri- la amiază pe șeful dele
gației guvernamentale din Republica 
Africa Centrală, Louis Alazoula, mi
nistrul economiei naționale. Oaspe
tele a fost însoțit do Kombot Na- 
guemon, ministrul dezvoltării șl 
Thimotee Malendoma, ministrul foș
tilor combatanți.

Au participat Cornelia Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Dumitru 
Mosora,' ministrul industriei con
strucțiilor, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere.

In cursul întrevederii,- care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, a avut loc un schimb de 
păreri asupra stadiului ■ ăctual șl 
perspectivelor dc dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări. / ,

- MT

)0 invenție r

de prestigiu
. . i .....

Efectuarea probelor, de -rezis
tență Ia tracțiune,' răsucire ■ șl 
îndoire pe 'care- le’/ridică ’ca
blurile de- extracție,! constituie 
una din sarcinile - ce-i'j revin 
Uzinei de, reparat utilaj’ mi
nier din Petroșani. Executarea 
acestor probe,, necesare elibe
rării certificatelor’ des calitate 
a cablurilor în funcție, pre
tinde un volum mare' de 
muncă, operațiunile ’făcîndu-se 
manual. Ca urmare, față de 
productivitatea medie anuală 
realizată-pe uzină de 130 000 ’ 
Iei/ an - și salariat, în labora
torul de - încercări . cabluri, 'se

ani. Apoi, activitatea mea la Teatrul 
Național din Cluj rni-arn început-ofie 

lu-

Teatrul lui Lucian Blaga a fost 
tema de licență în litere pe care am 
susținut-o în urmă cu peste 30 de

va
de-

întrea- 
să 
în

cu fotbalul. Mîine, de la 
stadionul Jiul din Petroșani

pe scene le 
rugăm să ne re- 
împrejurări v-aji 
dramaturgia bla-

— Maestre, cunoscindu-vă 
contribuția la impunerea tea
trului lui Blaga 
noastre,
latati în ce 
apropiat de 
giană ?

R. S.
’■ ' ' ’’ h '...' ia 1 . ' n 

(Continuare 'fii .pag...a-3-a)
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Club
ia Hafeg

Nicu SBUCHEA

Plus
30 canapele

Centrala automată Aninoasa
amatori

funcționează defectuos

DE CE OFICIUL P.T.T.R. PETRO
%

de ron- 
va pre-

In 
te- 
de

ȘAHI NU RĂSPUNDE LA APEL

la sîîrșif de săpfămînă
CULTURAL

@ Astă seară, Ia clubul din Lo- 
nea, are loc o seară de dans pentru 
tineret. Iși va da concursul forma
ția de muzică ușoară „Canopus", a 
tinerilor din localitate.

© Duminică, între orele 14—18, 
la Lonea are Ioc o serbare cultural- 
sporlivă în aer liber. Pe terenul 
sportiv de curînd amenajat lingă 
club, vor avea loc meciuri de fot
bal între echipe de copii, tradițio
nalele întîlniri de volei dintre Lo
nea t— Petrila și concurs de popice. 
Programul cultural va îi întregit 
prin contribuția tarafului de muzică 
populară, fanfarei și orchestrei tine
retului, formații de artiști 
ale clubului din Lonea.

© Mîine, ora 19, formația 
zică ușoară „Cvintetul color"
zenta la Casa de cultură din Petro
șani un frumos program de melodii.

@ Formația „Atlas" a Casei de 
cultură din Petroșani, face deplasa
rea la Aninoasa. Incepînd cu ora 
20, va prezenta un spectacol muzi
cal în fața minerilor din comună.

SPORTIV
© Ca de fiecare dată. începem 

ilinerariul sportiv de sfîrșit de

111:1:11:ni

Instantaneu 
la librăria 
Vulcan.

săp-

de
din

tămînă 
ora 10, 
găzduiește meciul de divizia C din
tre Știința și Arieșul Turda. Urmea
ză apoi meciul din campionatul 
dețean de juniori dintre Jiul 
troșani — Minerul Ghelar.

@ Meciul de divizia C, dintre 
nerril lupeni — Voința Lugoj, 
loc la ora 11.

@ In campionatul județean de 
bal, în Valea Jiului, au loc patru 
întîlniri. La ora 11, Minerul Uricani 
— Dacia Orăștie; Minerul Vulcan — 
Preparația Petrila; Minerul Aninoa
sa — I.G.O. Hunedoara. Meciul din
tre Parîngul Lonea — C.F.R. Simeria 
va avea Ioc la ora 12,30.

© Meciurile din etapa a doua a 
campionatului municipal de fotbal 
se desfășoară în două zile. Sîmbătă, 
de la ora 14,30 Preparatorul T.u- 
peni — Energia Paroșeni și Utilajul 
Petroșani — C.F.R. Petroșani. Ulti
mul meci va avea Ioc pe terenul 
C.F.R. din localitate. Dumincă, 
aceeași oră și pe același teren, 
loc meciul Constructorul minier 
troșani — I.L.L. Petroșani.

© Terenul sportiv din Lonea 
găzdui duminică, de Ia ora 9, meciul 
de rugbi, contînd pentru divizia A, 
dintre Știința Petroșani — Progre
sul București.

@ Intîlnirea de handbal, din cam
pionatul diviziei B feminin, dinlre 
Școala sportivă Petroșani — Univer
sitatea II Timișoara are loc pe tere
nul stadionului Jiul la ora 11.

Spre satisfacția numeroșilor 
cetățeni din orașul Hațeg, ca
re au solicitat de mult timp 
un club, de curînd au fost ter
minate lucrările la amenaja
rea unui astfel de lăcaș.

Clubul cuprinde săli pentru 
șah, tenis de masă, box. 
curtea clubului există un 
ren de volei și o arenă 
popice.

! 
I 
I

. •

IM
î.’v/,

T?’

Mărfuri din abundență, 
deservire civilizată

Subunitatea întreprinderii 
de industrie ; locală, sec-

«
ția mobilă, din Petroșani, con
dusa de maistrul Lazăr Petru, 
înregistrează realizări dintre 
cele mai bune. In acest an 
principalii indicatori ai planu
lui au fost realizați lună de 
lună. In luna august, colecti
vul secției a livrat peste pre
vederile 
„Diham".

Dintre 
adus în 
la obținerea 
se numără cea de la pregăti
rea materialelor condusă 
Gttrlup Constantin, echipele 
finisare ale lui Eva Petru 
Biro Alexandru și echipele 
lustruitoare care au în frunte 
pe muncitoarele Gireadă Sava ' 
și Șerban Elena.

planului 30 canapele

echipele care și-au 
mod deosebit aportul 

acestor succese

A demonstra utilitatea telefonului, 
necesitatea Tui, este absolut 
sos. Se pare însă că nu și 
factorii de răspundere de la 
P.T.T.R. Petroșani, care de

cauză în mod 
de telefoane nu

a

de | 
de j 
Ș‘ I 

de' i

de pri- 
pentru 
Oficiul 
ani de

zile neglijează rezolvarea funcționă
rii normale a rețelei telefonice auto
mate din cadrul exploatării miniere 
Aninoasa.

Prin numeroase adrese trimise o- 
ficiului P.T.T.R. Petroșani în anii 
1966, 1967 și 1968, conducerea E. M 
Aninoasa a explicat și răzexplicat 
celor de la poștă cite greutăți în- 
tîmpină desfășurarea procesului de 
producție și activitatea administrati- 

cauza funcționării defec- 
a centralei telefonice auto-

din Petroșani este apro- 
de sezon.
pardesie, paltoane, ra- 

costume și multe alte

VREMEA acum circa trei ani, centrala 
ex-Magazinul de confecții nr. 5 

vizionat din belșug cu mărfuri
Aici, cumpărătorii pot găsi 

glane, balonzeide, fulgarine, 
mărfuri.

Prezentarea cu gust a mărfurilor, buna deservire 
fac ca acest magazin să cunoască zi de zi o afluență 
crescîndâ de cumpărători. Ca urmare a acestui fapt, 
planul de desfacere al magazinului pe luna august a 
fost realizat în proporție de 125 la sută. Valoarea to
tală - ” * '•
pînă

Un
adus responsabilul magazinului Doboș Iacob și* vă
zătoarele Novac Marfa, Cazacu Susana și Bălan Angela.

a mărfurilor vîndute de la începutul anului și 
acum însumează 5 420 000 lei.
aport eficient la obținerea acestor realizări l-au

) și vîn-

loan CHIRAȘ

Ieri, la Petroșani, s-a înre
gistrat o temperatură maximă 
de plus 18 grade, iar la Pa
ring de plus 12 grade. Mini
mele au fost de plus 10 grade 
și, respectiv, plus 6

IN CURSUL ZILEI

grade.

DE AZI:

Vreme în general
Cer variabil, mai mult senin.
Vint slab din sectorul sudic.

frumoasă.

vă din 
tuoase 
mate.

Pînă
telefonică automată ■ aparținea 
ploatării și, cu toate că a fost in
stalată în 1937, datorită întreținerii 
atente, rețeaua continua să funcțio
neze normal. O dată cu preluarea 
acestei' centrale de către P.T.T.R. 
lucrurile’au luat o 'altă întorsătură.: 
Deși aparat'ajul existent în centrală 
are o uzură pronunțată, necesitînd 
supraveghere permanentă, și opera
tivitate în înlăturarea deranjamente
lor, lucrătorii, din cadrul oficiului 
P.T.T.R. Petroșani care răspund de- 
întreținerea instalațiilor trec pe la 
Aninoasa. la 1—2 , săptămîni odată, 
sau chair , și la o. lună. Defecțiunile’ 
nu sînt remediate la timp, și din

această 
număr 
apel.

Nu-i 
situați 
ducție, 
ruperi.' 
fonul de la dispecer, unde se anun
ță imediat avariile intervenite in 
orice punct al exploatării și se ra
portează din oră în oră producția 
realizată de sectoare, a fost blocat 
timp de 16 ore. Dacă în acea noapte 
s-ar fi produs o avarie la una din 
verigile importante • ale transppițu- 
lui subteran, remedierea ei' ar fi 
fost mult întîrZiată. de aceaștă „sitp- 
plă" defecțiune' a telefonului de la. 
dispecer. • , ; • i ,

Aproape săptămînal , s-au produs, 
deranjamente în circuitul celor două, 
numere de telefon automat instalate 
la puțul și funicularul Aninoasa.sud,, 
aflate la 2,5 krp depărtare, de -in-- 
citita principală- a minei. Or, corn-' 
plexul de extracție sud reprezintă- 
un punct vital pentru activitatea .ex
ploatării și întreruperea legăturii te-, 
lefonice e de-a dreptul riscantă., . .

Lucrătorii 
șani vin la 
mată de la 
plător, fără

frecvent un 
răspund la

■i 
ii

greu de înțeles că asemenea 
îngreunează procesul de pro- 
putînd produce chiar între-' 
Acum două săptămâni tele-’

oficiului P.T.T.R.' Petro- 
centrala telefonică auto.-- 
Aninoasa cu totul întîm- 
să aibă un program' bine

• (
I. B. < ■

(Continuare in pag. a 3-a) 
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STEAGUL ROȘU

SÎMBĂTĂ 14 SEPTEMBRIE 1963

(Urmare din pag. 1)

Stat „George Enescu", Opera Roma
nă din București, Orchestra de stu
dio a Radioteievizkinii, Filarmonica 
din Cluj, Opera maghiară din Cluj, 
Opera din Iași, Teatrul de Operetă

din București, Orchestra de 3 tuzică 
populară „Barbu Lăutaru“ și din alte 
instituții muzicale din Capitala și din 
tară.

In numele celor decorați, au luat 
cuvîntul, mulțumind pentru înaltele 
distincții acordate, dirijorul Mircea

Basarab, directorul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", Nicolae Her- 
lea, solist al Operei Române din Bu
curești, regizorul Alexandru Szin- 
berger, directorul Operei maghiare 
din Cluj, Lia Hubic, solistă a Ope
rei Române din Cluj, Franz Xaver

Dressier, dirijor al Corului Bach din 
Sibiu, Sara Trozner, Instrumentist^ 
la Filarmonica din Tg. Mureș, și Ion 
Baciu, dirijor la Filarmonica din Iași.

Cei distinși au fost apoi călduros 
felicitați de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintele rostite de pre
ședintele Consiliului de Stat au fost 
urmărite cu o deosebită atenție, fi
ind îndelung aplaudate de oamenii 
de artă și cultură prezenți la solem
nitate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat s-au în
treținut apoi cordial cu cei decorați.
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(U rmare din pag. 1)

novatoare prezentă 
ale lumii.

— Ținind seama de cele 
spuse mai sus, dorim să vă 
cunoaștem punctul de vedere 
privind realizarea pieselor pe 
care Ie puneți în scenă în 
noua stagiune cu actorii petro- 
șănenl.

situăm pe linia 
pe marile scene

umană, 
căldură 

dincolo

Verșu- 
in tori

de cu-
Flnrea

Petroșani
pre-

■localnic 
Popescu

— Am fost invitat să regizez pie
sele „Fîntîna Blanduziei" de V. A- 
lecsandri și „Croitorii cei mari din 
Valahia" de Al. Popescu, în vederea 
sărbătoririi celor două decenii de 
activitate a teatrului local.

Cu „Fîntîna Blanduziei” vom în
cerca un spectacol foarte luminos

și plin de demnitate 
rile vor fi spuse cu 
oară, căutind valori 
vînt. Decarul realizat de. A.
și costumele, îpcearcM să meargă la 
stilizare de simbol. Interpretii prin
cipali : Costin Iliescu, Viorica Po
pescu, Jean Tompscu, Mircea Pîni- 
șoară și tinerii Mihai Clita, Violeta 
Berbiuc încearcă să pună 
dentă această luminozitate 
tacolului.

La al doilea spectacol cu 
sa piesă „Croitorii cei mari
lahia", în care ideea dominantă este 
sarcina fiecărei generații de a con
tribui la propășirea patriei, își va 
aduce aportul, ca interpret principal. 
Septimiu Sever de la Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra, Bucu-

în evi- 
a spec-

valoroa- 
din Va-

Clubul
studențesc

lăcaș

rești, altăuri 
gătește și interpretul 
Vasile Hașeganu. Viorica 
este partenera lui Septimiu Sever
și sper într-un cuplu de frumusețe 
morală, de gingășie și forță în ace
lași timp cum și de mult umor. 
Scena va fi încărcată cu foarte pu
ține elemente plastice și acestea 
lăcute pe o intenție care ar vrea 
să sugestioneze revărsarea artei 
populare în arta cultă. Totul tre
buie să reliefeze puritatea și gingă
șia începutului culturii românești. 
La sfîrșit, spectacolul ar putea să 
primească aerul de tragedie modernă.

In încheiere, îi doresc teatrului 
petroșănean, acum, în preajma ani
versării a două decenii de existen
tă, succese și prosperitate.

Mulțumim, încă o dată, călduros 
maestrului Ion Olteanu pentru bună
voința și răbdarea cu care ne-a as
cultat și ne-a vorbit.

In pauza unor 
repetiții, la 
Teatrul de stat 
din Petroșani. 
In stingă, ma
estrul emerit al 
artei, regizorul 
Ion Olteanu.

de educație
)) 

rilor noastre față de intelectual; 
Tineretul și imperativul timpurilor 
noastre ținu to do conferențiarii uni
versitari Pop Aurel și Brădeanu Ni
colae, au avut tocmai acest scop.

Pentru 
recreativ 

_____ _ ___ ___ prezentat în- fata^,, denților, 
studenților referate documentate' ca : menajate

In cadrul clubului studențesc din 
Petroșani au funcționat, în tot tim
pul anului universitar, un număr de 
cinci cercuri: literar, de artă și mu
zică, de turism, foto și radio.

Cercul literar s-a bucurat de pre
zenta și îndrumarea unor cadre di
dactice, cate au 1

Sus, steaguri roșii

I
I
I
i
I

Laurent
La citeva sute de metri ne 

chema ecoul unor mașini de 
perforat în plină acțiune. Fără 

mine.

lucrare

citeva 
lucrau

— Abia trecuse o lung — 
mi-a povestit Lauienliu — de 
cind m-am Întors în sat, și 
am devenit de nerecunoscut, 
începusem să merg la lucru 
la gospodăria colectivă. Era 
atît de frumos și de plăcut. 
Dar eu eram mereu posac. Ni
meni nu se mai înțelegea cu 
mine. Oriei! m-am străduit, 
mina n-am reușit s-o scot din 
gîndul meu. Cu lot sufletul

băul apă din Jii. 
mai pot trăi Iară 
suit în tren. A 

ajuns înapoi, pe
Jiului, aici printre

la
j3 Ki

Pe noua galerie, ce se 
acum tot mai mult, la 
lămpilor noastre, am 

cunoștință cu minerul

POVESTIRE

de dimineajă. 
ani în urmă, 

Iui, el
dec it

spun or- 
n-a vrut să lu- 
cu „pikul". Cînd 
intrat pentru pri- 
abataj și a văzut

„A. I. Cronin — omul și opera"; 
„Ionel Teodoreanu — scriitor al co
pilăriei și adolescentei"; „Beaumar
chais — comediile și transpunerea 
lor muzicală de către Rossini”. Tot 
în cadrul acestui cerc au fost pre
zentate și discutate o serie de crea
ții originale ale studenților. Sco-pul 
principal al activității cercului a 
fost de a lărgi orizontul cultural 
al studenților, de a le forma o vastă 
cultură generală.

Pentru cunoașterea marilor orașe 
ale lumii și a monumentelor istori
ce și arhitecturale de valoare deo
sebită, au fost făcute — în cercul 
de turism — proiecții de filme și 
diapozitive, au fost prezentate plian
te și vederi. O mare contribuție la 
reușita acestor acțiuni și-a adus tav. 
Dancu Virginia, lector universitar. 
Dintre temele cele mai interesante 
au plăcut mai mult Parisul. Castele 
din Franța ; Praga —- oraș de aur ; 
Londra — Oxford — Edinburg etc.

Muzica și arta nu au scăpat acti
vității desfășurate în cadrul clubu
lui. Audițiile muzicale au devenit o 
tradiție. Ele au fost organizate în 
fiecare duminică, în fața unui nu
meros auditoriu, format din stu- 
denti și cadre didactice. Audierea 
unor selectiuni din operele nemu
ritoare ale lui Ravel, Debussy, Ceai- 
kovski ca și cea a operei „Cavale
ria rusticană" (în întregime) au fost, 
completate, în alte duminici, cu 
proiecții deosebit de interesante ca: 
Mormîntul lui Tutankhamon, Arta 
Egiptului antic, Arta Greciei antice, 
Roma antică — Columna Iui Traian 
și Monumentele istorice și de artă 
din țară.

Educarea studenților, pregătirea 
lor pentru viață și producție a con
stituit o preocupare de seamă și a 
conducerii clubului. Teme dezbătute 
aici ca: Etica intelectualului în so
cietatea socialistă; Cerințele limpu-

petrecerea în mod plăcut, 
a timpului libe.r aj ■ stu- • • 

în cadrul clubului sint a- 
mai multe săli, în care 
joacă șah, tenis de masă 

îi
studenții 
iar formația de muzică ușoara 
delectează în fiecare șăptămînă cu 
ocazia serilor de dans și a întruni
rilor tovărășești.

Echipa de teatru a institutului a 
pregătit și prezentat in fata studen
ților piesa „Cind vine barza" de A. 
Roușsîn în regia lui Constantin 
Dicu. Reprezentațiile date în fața 
publicului din Aninoasa, Lupeni și 
Hunedoara s-au bucurat de mult 
succes. Dar cu ocazia Festivalului 
artei studențești de la Cluj piesa 
nu a obținut însă succesul scontat.

Pină la începerea noului an uni
versitar au mai rămas puține zile. 
La club activitatea este axată acum 
pe întocmirea planurilor de acțiuni 
cultural-educative viitoare.

„Va continua activitatea în cercu
rile existente și vom încerca să or
ganizăm mai multe concursuri pe 
teme de literatură, artă, muzică, 
ducație.

Preconizam 
„Ateneu 
ruia să fie dezbătute probleme 
politică generală, 
educație. In acest scop, 
propunerea invitării unor 
lităti marcante ca Mircea 
Silviu Brucan, 
Hulubei, etc., 
studenților.

Cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani 
de existentă a institutului, vom or
ganiza o expoziție cu istoricul, 
lizările și viața universitară în 
ceasta perioadă" — ne spune tov. 
Stepanescu loan, directorul clubului.

Mergind pe această linie și avînd 
sprijinul tuturor factorilor de răs- 

, pundere din institut, activitatea clu
bului studențesc se va îmbogăți, 
contribuind la pregătirea studenților 
pentru producție și viață.

M. PAVEL

e-

înființarea unui 
studențesc", în cadrul că- 

de 
tehnică,

s-a făcut 
persona- 

Malita, 
Liviu Ciulei, Horea

care să le vorbească

știință,

rea-
a-

ii
'S!

„SÎNGE VIENEZ"
Pe scena Casei de cultură din Petroșani

Opera de stat din Timișoara va 
prezenta la Petroșani, în deschide
rea stagiunii permanente pe anul 
1968—1969, frumoasa operetă „Sîngc 
vienez” de Iohann Strauss.

Spectacolele solilor artei lirice ti
mișorene vor avea loc în zilele de 
18 și 19 septembrie.

„Singe vienez” — una din perlele 
literaturii muzicale de operetă, va 
avea, în distribuția timișoreană, toc
mai vîrfurile acestui colectiv artis
tic ptestigios.

Pusă în scenă de Artistul poporu
lui, Ion Dacian de la Opereta bu- 
cureșteană, cu colaborarea scenogra
fică a arhitectului Ștefan Norris 
(decoruri) și a Elenei Agapie-Stan- 
cu (rastume), .pereta ,,Singe vie
nez" reuneșle-n luminile rampei pe 
Adri-na Ciuciu, Elena Brănișteru, 
Elena Botez, Viorica Pop, Olimpia

Bizeria, Rodica Sabin. Margareta 
Zsizsik, lea Mavrodin, Titus Moraru, 
Iuliu Mare, Vasile Hojda, 
Sola, Aurel Mthailovici, 
pescu și pe al ti actori 
timișorene.

Conducerea muzicalii 
spectacol' aparține lui 
viei.

Colectivul Operei timișorene, una
nim apreciat în numeroasele turnee 
din tară și străinătate pe care le-a 
efectuat, așteaptă cu nerăbdare re- 
întilinirea cu primitorul public al Pe
troșani uliu.

Miercuri și joi, deci, va invităm 
la o plăcută revedere cu artiștii li
rici timișoreni, care se vor strădui, 
ca întotdeauna, să facă o frumoasă 
propaganda genului operetei, 
de îndrăgit pretutindeni.

Marius 
Nicolae Po- 
al Operei

a întregului 
Ion Keceno-

atît

Sus steaguri roșii răscolind tăria 
Și limpezimea zărilor albastre, 
Sus steaguri roșii tniljind mi nd na 
Sus steaguri roșii — inimile noastre. 
Sus steaguri roșii pentru Libertate 
Sflnt legămint a-ntregului popor 
Lumină-n .slrinsa noastră unitate 
In jurul zilei de-azi, spre viitor.
Am moștenit de Ia Ștefan cel Mare 
Și de la Mircea cel Bătrin tă/ia 
Să ne-apărăm străvechile hotare 
Și mai presus de toate omenia
Cînd veacul nou in miini ne-a pus o tortă 
Să luminăm cel mai umbros ungher 
Crescind în noi atunci o nouă forță 
Din glii, din cărți și braje de miner, 
Am inteles că nimenea de-acum 
Nu va putea să ne Infringă vrerea 
Și că nimic nu ne-o opri din drum 
Că-ri unitatea noastră

Invitație

k.

k\

a

stă puterea.

Olimpia ALMĂȘAN X

Tic-tac, tic-tac...
Ceasul mușcă din timp,

Ca pruncul dintr-un măr.
Orele cad prea coapte

Sau bolnave.
Viermii ies triumlălori
Din fructul cu miros de timp tomnatic
Unde iarba plinge culcată

Pe-o secundă...
In aer, o idee bate din aripi
Și se îndreaptă înspre cuibul ei. 
începe toamnă.
Singele cu dorul
Se însoțește iară călătorul...
Iar eu devin o peșteră buimacă
In care glodurile vin să tacă.

M, I. CĂLIN

i1

„Pacă-ti 
Numai să 
și să dai

l-au Invă-

să se inloarcă spre 
maistrul mă întrebă :

— Vrei să vezi o 
urgentă?...

— Da, maistre. In 
minute am ajuns. Aici
un grup de uteciști primiți nu 
de multă vreme in rîndurile 
partidului. Iși asumaseră exe
cutarea acestei urgente lucrări 
cons'iderlnd-o ca o sarcină de 
partid, 
profila 
lumina 
făcut
Laurentiu Tunam, șeful schim
bului

Cu 
tacii 
creze
Laurentiu a 
ma dată in 
cit de elegant taie cărbunele 
din strat i-a spus șefului de 
brigadă, Matei Dragu :

— Vreau să lucrez cu ăsta! 
și-i arătă cu degetul ciocanul 
de abataj.

— Asta nu-i „ăsta". Ăsta 
are și el un nume. Noi fi spu
nem pik. La Anitioasa minerii 
îi spun „papaggie". 
place le-om învăța, 
nu te sperii de el 
bir cu iugitii.

Ortacii mai vechi
lat să mînuiască pikul ca un 
bun miner. Dar după doi ani, 
cind toată lumea începuse să 
se mîndrească cu îndemina- 
rea lui. a șters-o iepureșle de 
la mină. Era hotărît să nu se 
mai -întoarcă. Matei îi promise 
atunci o bătaie zdravănă. Nu
mai intervenția maistrului A- 
ron Cenaru ii potoli oarecum 
pe uleciștii „răzbunători".

— Lăsafi-l in plata domnu
lui, le spuneau și veteranii.

— Dar cum ? se înfierbinlau 
ei.

— Așa 1 Cine bea apă din 
Jii nu-I uită repede.

filmul „Aventu- 
tema prieteniei 
acțiune cu ritm 
după un șablon.

Producție a .studiourilor franceze, 
cu Alain Delon, Lino Ventura,»-Jo
hanna Shimkus și Serge.Reggianni 
în rolurile titulare, 
rierii" împletește 
și a aventurii într-o 
alert. Deși construit
el se ridică deasupra producțiilor 
genului filmului de aventuri, prin 
puritatea sentimentelor și caracterul 
emoțional.

...Doi prieteni — Mânu, aviator 
și Roland, pilot de automobil de 
curse — au pasiunea aventurii. Fie 
că fac acrobații 
sau aleargă cu 400 
de antrenament, ei 
ziaști, gata pentru

aeriene riscante 
km/oră pe pista 

sînt mereu entu- 
cele mai nebu-

vroiam să mă Întorc Încă o- 
dată aid, sub pămintj, să mai 
pun mina odată pe pik și să 
judec eu straiul, cum am în
vățat de la Matei. Ehei, ce 
știti voi ce mă doare 1 le spu
neam flăcăilor de seama mea. 
Mina are magnet, iar Jiul 
fermecată. Nu pofi să le 
așa ușor...

De multe ori noaptea 
visam in abataj. Auzeam 
sul minei. Simțeam 
cheamă. Da 
șine. Ce o 
mine ?

— Si cp I 
ștergi de la 
trebai.

Laurentiu, 
puns, începu 
cru pe lingă

afla.
uită-

Doar
la

Îmi 
să

apâ 
uiți

mă 
gla-
măcum

era tare ru- 
zică despre

te-a
mină ?

îndemnat
il

s-o 
in-

rus-

îndemnă mais- 
și tovarășului 

noi nu știm cu 
a fugit de la

în loc de 
să-și iacă de lu- 
o armătură.

—- Hai spune, ce te codești
frumosule ? il 
trut. Spune-i 
să știe. Parcă 
toții că minzu
mină pentru un dărab de fus
tă. Asta-i tovarășe. Acum 
face pe siinluleful... Da, în 
adunare cînd, l-am primit în 
partid, no-a spus-o răspicat- 

pe

— Ce să mai zic, m-am ha- 
tării si i-am spus falii:

— Eu mă întorc la mină. 
Mi-e drag satul, casa noastră, 
colectiva, dar nu știu de ce, 
de cind am 
simt că nu 
ei. Si m-am 
doua zi am 
malurile
ortacii mei. Cînd am da! cu 
ochii de ei, mi-am zis: „Mă 
bat ăștia de mă rup". O trece 
și asta. Cind colo m-au pri
mit de parcă le-aș fi scris 
că o să mă Întorc.

— N-a fost el nici primul, 
nici ultimul, adăugă maistrul. 
Cine a îndrăgit odată munca 
de miner, oriunde s-ar 
n-o poate da niciodată 
rii.

Ah 1 Dar era să uit. 
Laurentiu nu fugise de
mină așa de florile mărului.

— Dacă ni-i îngăduit L 'au- 
rențiule, spune-ne și nouă cu 
Ileana cum ai rezolvat, 
întrebat colo jos în

— Am luat-o de 
i-am sous: Pină la 
dau drumul.

Ileana mi-a strins 
a pulul ea de tare 
jorată de fericire, , 
puns :

— Ahl de-ai ști Laurcnliu- 
le drag. De 
clipa asta...

Nunta avu 
lui, aproape 
gă. Conducerea minei îi 
parliză un apartament într-un 
bloc nou-nouț. O locuinfă fru
moasă, ca și dragostea lor.

galeria, interveni 
faceți, vă insurafi

l-am 
abataj; 
mină și 
Jiu nu-fl

■ mina, cîl 
și, îmbu

na i-a răs-

doi ani aștept

loc în Va'ca Jiu
de mina lui dra- 

re-

uita

I

— Și cu 
maistrul, ce 
cu ea ?

— De ea
— N-o puteam 

Ileana.
— Hai, minz nărăvaș, 

ne pe îndelete povestea
la capăt. Laurenjiu Tunaru o 
luă iar pe căi ocolite.

spu-
pină

divorțăm, maistre. 
Asta-i sogrta. O terminăm 
Încă înainte de data la care 
ne-am angajat in Întrecere, și 
ne despărțim de ea. Apoi ne 
„logodim" cu alta...

Victor DELEANU

CARJÎ

Lu

„n^ști fapte.. Rolaud are un atelier 
mecanic. Aici apare intr-o zi Letiția, 
o tîn.ără . șculplprița, care se insta
lează într-un colț al atelierului pen
tru a-și pregăti prima expoziție. 
Letiția intră în viata celor doi prie
teni și fiecare începe s-o iubească 
în felul său. Fata se împrietenește 
cu amîndoi, devine tovarășa lor. O 
himeră însă pune stăpînire pe cei 
doi prieteni: o comoară scufundată 
o dată cu prăbușirea unui avion. 
La bordul unui mic vas, cei 
prieteni caută comoara...

Urmarea o veți afla vizionînd 
mul, care va rula între 17 și

® In Editura militară a apărut 
recent o culegere de pagini literare 
și publicistice despre revoluționa
rul și literarul Nicolae Bălcesiu, în
titulată „Tribunul". Antologia și cu- 
vintul înainte sini semnate de cri
ticul Valeriu Răpeanii.

.<■

trei

fil-
21 

septembrie la cinema „7 Noiembrie" 
din Petroșani.

@ Ultimul număr (466) din „BL 
biblioteca pentru toți" este consacrat 
unei părți a poeziei lui Alexandru 
Macedonski. Volumul, apărut sub în
grijirea Iui Adrian 
tulcază „Excelsior".

@ Pentru elevi ! 
„Lyceum" cuprinde 
romane" de Duiliu
ire romane sint inserate 
cunoscutele „Viața la țară1 
nașe Scatiu".

Marino, se inli-

Numărul 37 din 
„Poezii, nuvele, 

Zamfirescti. Din
in volum 

." și „Tă-

Johanna Shimkus în filmul „Aventurierii”.

Btifoniera găurită.
să-și pără- 

undeva în
Za-

— Nu, nu se 
poate! E absurd 
s-o definești ast
fel. E totuși o lu
crare de... artă.

Căutam să-l conving 
sească scaunul, postat
aerul asfixiant al incoerenței, 
darnic. Fabricat parcă din brad ver
de, scaunul prietenului meu, picto
rul, prinsese rădăcini rezistente. Din 
înălțimi, la fel ca pe oricine, își 
privea și lucrările. Și le admira zil
nic. Le săruta seara și Ie mingiia 
cu priviri îndelung galeșe diminea
ța. Le iubea. Pentru că erau ale lui. 
Rezultatul eforturilor minții lui. Nn 
îngăduia să i Ie zeîlemiscască nimeni. 
Pentru că oricum, el, spre deosebire 
de alții (piticii!), s-a ferit întotdea
una sa cadă în groapa comună. Așa 
cum s-a ferit, 
cepe, de a 
plastice ceva 
ușor. Trebuia
cuțiți decît ai șoarecelui ! A azvîr- 
lit cit colo, de Ia început, corsetul 
obișnuit de lucru. Nu pentru că l-ar 
fi strîns, ci pentru a contraria. Nu

vroia să-I abată nimeni și nimic din 
drumu-i. Era convins ca personali- 
latea-i oricum va înflori. Chiar dacă 
n-o udă nimeni cu măguliri, 
dacă nu 
gioase I 
spunea -
mine un marc 

convins 
explice 
ce și-a

i se 
Cine 
- nu

Chiar 
elo- 
îmi 

nu vadă-n

de altfel, și de a con- 
(ranspune în imagini 
care poate fi digerat 
să ai caninii mai as-

inchină rinduri 
are „ochi" — 
poate să 
artist ! 
de asia, 
lucrarea, 
intitulat-o

I-am cerut 
Să-mi spu- 
așa și nu

văzut eu. 
pare rău

O viziune 
că nu ințe-

Era 
să-mi 
nă de 
altfel.

—• Așa am 
personală. îmi 
legi. De altfel c și greu. Pe pote
cile intorlochiate prin care mi-am 
vehiculat intuiția nu se poate mer
ge... pe jos. La pas. Trebuie să ai 
aripi. Și-ale mele sini din oțel. Nu

din

Nu

roi le poate fringe nimeni.
— Bine, înțeleg, stilizare — stili

zare, dar care-ți sint modelele 
realitate care le inspiră ?

— Nu lucrez după modele, 
lucrez după nimic.

— Asta înseamnă că oferi publi
cului, pe care-1 consideri ignorant, 
o sumă, de elemente picturale fără 
concepție. Și dacă oamenii nu. în
țeleg, ridică din umeri a nedume
rire, îi consideri inculți, nu ?

— Firește. Nu cu trebuie să 
cobor, ci ei să se ridice.

— Și dacă și cei „ridicați” Ia 
velul „artei" tale nu te taxează
pe un adevărat artist ci ca pe un...

— N-au dreptul 1 Sint retrograzi 
dac-o fac 1 Sint pur și simplu obsta-

cole, in calea afir
mării artei noi... 
înseamnă că jude
că o lucrare în

pripa, că n-o disecă, că n-o văd in
terior.

— Și totuși, dacă privitorii avizați 
rărnin cu părerea pe care ți-am 
spus-o mai înainte, chiar și după ce 
s-au străduit din răsputeri să înțe
leagă ceva, să dea un oarecare în
țeles la ceea ce n-are in

— Nu se poate !
—- Ba da. Atunci cînd 

doresc să „cumpere" artă 
„confecție", 
să produci, 
chiar extaz, 
recurs Ia o

—• înseamnă că-s conservatori, su
perficiali.

— Nu. Insa, căutind să fie îoarto 
alcnți vor observa impostura.

— „Butoniera" mea nu-i impostu
ră 1

— Dar... o goală!
— Nu, e găurită.
— E același lucru.

V. TEODORESCU

fond...

celor ce
lo oferi 

Sau atunci cind în loc 
prin lucrări, emoție sau 
te dai în vileag că ai 

jonglerie.

mă

ni-
ca

de Hemingway
Literatura americanii s-a impus, 

secolul al XIX-lea pe arena 
naționala, prin cîteva 
rimea întîi: Jac London, Edgar Al
lan Poe, Mark Twain. A trebuit să 
vină însă secolul al XX-lea pentru 
ca literatura americana să-și cuce
rească un loc aparte (și de frunte!) 
în literatura universală. Unul dintre 
cci mai importanți reprezentanți ai

în 
inter- 

stcle de mii-

NOTE DE LECTOR

prin- 
de-

„noului val" este Hemingway.
Opera cea mai reprezentativă a 

lid Hemingway, care pe lingă o ce
lebritate mondială i-a adus și pre
miul Nobel, este excepționala 
„Bătrînul și marea".

Dar, o simplă enumerare a 
cipalelor opere hemingwayene
monstrează că „Bătrînul și marea” 
nu eStc o apariție singulară, meteo
rică. „Pentru cine bat clopotele", 
„Adio arme", „A avea și a nu a- 
vea", „Fiesta", „Sărbătoarea de ne
uitat" —■ sint doar cîteva din ma
rile succese ale autorului.

„Fiesta" este un roman închinat 
Spaniei, unei Spânii surprinse de 
mina unui pictor genial în febra zi
lelor „fiestei”. Prin roman trec zeci 
de eroi, intr-o curgere lentă și ma
iestuoasă, într-un adevărat ritual.

începe „corrida" ■ o adevărată 
sărbătoare naționala pentru spanioli. 
Madrid, Barcelona, Cordoba -- sint 
adevărate cetăti ale „fiestei".

Hemingway pătrunde în ele cu 
zimbetul pe buze avînd aerul serios 
al unui adevărat „oficionados"

Și lumea în care pătrunde este 
zugrăvită magistral I

„Fiesta" este o carte a prieteniei 
între popoare, este cartea unei Spa 
nii surprinse magistral în mișcări, 
o carte în care fantasticul absurd 
se împletește veridic cu o realitate 
imediată, banală și cenușie.

Lucian STROCH1
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STEAGUL ROȘU

Ore de încordare
Spre slirșițul lunii iulie, mecani

cul auto Răiescu Constantin, de la 
autobaza T. A. din Hațeg a lost tri
mis, împreună cu alfi mecanici, în 
Valea Jiului, la complexul hidro
tehnic de la Valea de Pești. Primi
seră sarcină să pună la punct citeva 
camioane. Dar. un accident petrecut 
ne șantier a iacul ca mecanicul Ră
iescu să fie adus la spitalul din Lu
pani. Caz deosebit de grav. Omul 
.se afla ini re viată și moarte.

In camera de urgentă, medicii 
Vonica llie și Abramovici Leonard 
au stabilit că mecanicul are o rup
tură Ia ficat. S-a holărit imediat : 
intervenție urgentă! Pentru medicii, 
asistentele și surorile prezente în 
sala de operații au urmat trei ore și 
jumătate 
solicitare.
zea doar

de opc-

cind. cei 
ușurați:

do maximă încordare și 
Din cind in cînd se ali
cite o comandă scurtă:

„bisturiu.", „pensă", „meșă", iar apoi 
„catgut". In rest, liniște. Ung dintre 
surori abia prididea cu ștergerea 
transpirației de pe irunfile celor doi 
medici aplecați peste masa 
rafie.

A venit apoi și momentul 
prezenți au putut răsufla
larga ducea spre patul din salon 
un om in afară de pericol.

.. îmbrăcat îngrijit, cu fericirea în
tipărită pe chip, Răiescu s-a prezen
tat în urmă cu o săptămină la cabi
netele medicilor Vonica și Abramo
vici. Venise să le mulțumească pen
tru că l-au redat vieții, familiei. Ve
nise să le siringă mina. Cită căl
dură sufletească poate emana uneori 
o asemenea stringere de mină l In 
acest caz a fost pe măsura recunoș
tinței... (După o corespondență de 
la F. Coroi).

Francisc VETRO

©

a mașinii 
faptul că 
manuală, 
zece ori 

de cablu,

O INVENȚIE
DE
PRESTIGIU

(Urmare dîn pag. 1)
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Cu oițele și vitele pe potecile Parîngului.

de 
ale 
ve-

Și după luni de zile în 
au fost făcute nennmă- 
ștudii și sute de încer- 
mașina de îndreptat simte 

din cabluri de tracțiune și de

obținea abia 27 000 Iei/an și 
salariat. Aceasta pentru că Ia 
fiecare probă efectuată tre
buiau îndreptate manual — cu 
ciocan de lemn — pentru a 
nu produce modificări in struc
tura materialului — circa 
fire.

Mecanizarea operațiunii 
îndreptat firele torsionate 
probei de cablu, adusă la
rificare, a constituit preocupa
rea unui colectiv de entuziaști 
căutători ai noului compus din 
Tolvai Alexandru, inginerul șei 
al uzinei, Gurca Francisc, mo
delator, Ludinaș Ion șî Viș.- 
novski Iuliu, maiștri modela
tori, 
care

Radio
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extracție din industria minieră, 
a fost definitivată. Mașina, 
formată din șiruri de role, de 
cupru contrapuse in două pla
nuri — unul vertical și unul 
orizontal — acționate manual 
sau electric printr-un complex 
de angrenaje, a fost brevetată 
ca invenție. Importanța ei s-a 
dovedit a fi prețuită ea atare. 
In prezent, centrul de metro
logie din Timișoara face ulti
mele verificări pentru omolo
garea definitivă a invenției.

Intrarea in funcție 
respective, pe lîngă 
înlocuiește munca 
scurtează de peste 
durata unei probe 
față de vechiul procedeu. De 
asemenea, precizia rezultatelor 
crește, mașina nepermițind nici 
un fel de deformări ale struc
turii materialului din care este 
confecționat cablul.

noștri (Jiul) vor opune elanului gaz
delor o apărare fermă și-un atac 
descurcăreț- Putem obține un egal ? 
Așteptăm. Ce nu e posibil în fot
bal!

SiMFOHIÂ“
Avancronică fotbalistică,

klilHE
Mîine — o nouă etapă în A. „Sim

fonia" a 6-a — fotbalistică — înce
pe însă (nici nu se putea altfel!) 
c-o „uvertură" la sfirșit de săptă
mină. Azi, la Bacău, echipa Iui Pîr- 
călab își susține „avanpremiera" 
înaintea lansării în competiția euro
peană „Cupa Cupelor". Pentru ca 
pe stadionul din Gyor, joi 18 sep
tembrie, debutul să Ie fie fructuos, 
Coman et comp, are nevoie de o 
victorie. O pot obține la Bacău ? Cu 
eforturi, da. Bucureștenii au cîști- 
ga - de multe ori in orașul moldo
vean !

La Rapid reintră Năsturescu, 
roui meciului
Vagonarii arădani — 
definiție cu giu.l.cștenii 
nu le vor pune-n fată... 
Nici n-ar putea ! Rapid 
redevină... Rapid !

Duminică ? Dumiuicii-n 
atlați că, e meci mare !
Teașră — „piticul" restaurator 
fotbalului românesc ! - vine cu pre
tenții și... tinerele. Vine cu Oprea, 
cu Coman, cu Uifăleanu, Mustețea 
și Șoptereauu să-i bată pe Constan
tin. Suciu, Sorin, Țică Popescu. Oare 
va reuși? E riscant să ne pronun
țam. La Arad, echipa capricioasă a 
-i Coco Dumitrescu va căuta să-i 

convingă pe băieții lui Bone că lo- 
’cul pe care s-au instaiat nu-i „prin-

cei de pe Crișuri să șe impună din 
nou, de data aceasta acasă ? Proba
bil că da.

Universitarii craioveni, după semi- 
eșecul cu Steaua, la al doilea meci 
consecutiv în cetatea Băniei, vor în
cerca să oprească erupția, pe verti
cală, a Petrolului. Cred într-o vic
torie oltenească. Și nu la limită!

Cu Dobrin în formație, argeșenii 
— după atîtea „fiasco-uri 
tranșa în favoarea lor, 
rezultatul meciului cu 
constănțenii pot emite 
supremație!

In sfirșit în Dealul

vor 
dar nu ușor, 
Farul. Altfel 
pretenții la

©

©

Cazul 
romanului 
de Camil 

Buletin de 
și muzică 
de știri);

©
★

la divizia C. Știința 
avea ca partener, mîi- 
cîștigătoare a „Cupei

Să trecem 
Petroșani va 
ne, pe fosta 
României" — Arieșul Turda. Un meci
cu un adversar valoros, de rezulta
tul căruia va depinde... confirma
rea așteptărilor. Iar la Lupeni, Mi
nerul nu-i va lăsa pe lugojeni să 
joace „și pe stingă și pe dreapta, 
uite iac-așa!". Pentru că, nu uitați, 
lupenenii anunță escaladarea piscu
lui C-ului și trecerea pe „versan
tul" celălalt (B)!

(Urmare din pag. 1)

cauză nu ii se 
defecțiunile ca-

e-
cu O.F.K. Beograd, 

prieteni prin
- cred că 

macazul, 
începe să

Capitală,
Nea Titi 

ăl

V. T.Copoului, ai

stabilit. Din această 
pot anunța operativ 
re trebuie remediate pe rețea. De 
mai bine de o lună, microreceptorul 
telefonului din biTOul sectorului I 
e defect. In urmă cu 3 zile s-a de
fectat discul aparatului telefonic de 
la magazia de materiale. Timp pier
dut, nervi, întîrzieri în rezolvarea 
problemelor, iar telefoanele conti
nuă să rămînă inerte.

Lipsa de solicitudine a Oficiului 
P.T.T.R. Petroșani e reflectată și de 
un alt aspect. Este știut faptul că la 
locuințele anumitor cadre tehnice de 
răspundere trebuie să existe posturi 
telefonice, spre a putea fi chemate 
la orice oră din zi 
atunci cînd situația 
producție o impune, 
o lună se tot amină 
rerii exploatării de a
tul telefonic din vechea în noua lo
cuință, în-.-car-e s-a mutat șeful sec
torului II. S-au făcut adrese pentru 
montarea de posturi telefonice ale 
rețelei automate C.C.V.J. la locuin
țele a tFei ingineri, șefi de sectoare, 
care locuiesc în Petroșani, dar nici 
acestea nu au fost rezolvate de c- 
ficiul P.T.T.R.

Asigurarea desfășurării normale a 
procesului de producție la mina A-

funcționarea nor- 
automate. 
constituie 
Călin 
E. M.

Iu- 
A- 
la 
de

ninoasa impune din partea Oficiului 
P.T.T.R. Petroșani măsuri concrete, 
eficiente pentru 
tnală a centralei telefonice

— Principala problemă o 
întreținerea — arată tov. 
liu, telefonist subteran la 
ninoasa, solicitat deseori să vină
suprafață spre a efectua lucrări 
remediere care cad în sarcina poș
tei. Și tocmai acest lucru e negli
jat. Bobinele arse, contactele uzate, 
toate celelalte piese pot fi repa
rate, întreținute, dar lucrătorii de la

Petroșani vin rar, fără piese de 
schimb, fără să remedieze-deficien
tele caro cer un volum mai mare 
de muncă. .

— Oficiul P.T.T.R. Petroșani nu dă 
nici un răspuns concret solicitărilor 
noastre — spune tov. Cernita Ale
xandru, inginerul șef adjunct elec
tromecanic. Zile întregi nu se poate 
vorbi la telefon și aceasta ne creea
ză mari greutăți.

De ce Oficiul P.T.T.R. Petroșani 
nu răspunde la apelul atît de insis
tent al E. M. Aninoasa ?

și din noapte, 
procesului de 
Dar de peste 
rezolvarea ce- 
se monta pos-

„Muncitorul !ăptarMa tăcut
La intrarea in clădirea Fabricii de 

produse . lactate din Livezeni te in- 
timpină o frumoasă gazetă de perete 
purtind denumirea de „Muncitorul 
lăptar". De mai mult timp, această 
gazetă a tacul; n-a mai apărut nici 
un 'articol; Ultima dată fusese afi
șată o comunicare semnală de pre
ședintele comitetului de lirecțic a! 
întreprinderii (de la Simeria) dar și 
aceasta 
o mică 
lectivul 
perete ?
tea organizației de partid, a celei

a tămas la gazeta nudă doar 
bucățică. Ce o fi făcind co
de redacție al gazetei de 
Dar tovarășii din conduce-

©®
$
©

6,00 Buletin de știri; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 La 
drum ou cîntec și joc; 7,50 
Arii vesele din operetei 8,00 
Radiojurnal. Sumarul presei. 
Buletin meteo-rutieri 8,15 Ilus
trate muzicale; 9,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 9,30 Corul 
de copii al Radioteleviziunii;
9.45 Soliști și orchestre; 10,00 
Ora satului; 10,40 Canțonete 
interpretate de Valentin Teo- 
dorian și Mario Lanza; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Radio- 
vacanta transmite!; 12,00 De 
toate pentru toți; 12,55 Cinci 
minute cu poezia — Versuri 
de Adrian Maniui 13,00 Estra
da duminicală; 14,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 15,00 
Concurs în instanță: 
Ladima -- eroul 
„Patul Iui Procust" 
Petrescu (II); 16,00 
știri; 16,15 Sport 
(Tg pauză Buletin
18.45 Mujică ușoară; 19.00 Mu
zică diu operetele Iui Loewe; 
19,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 20,00 Radiojurnal. Sport; 
20,10 Țării, inima și versul. 
Montaj de poezie contempora
nă românească; 20,25 Interpret! 
de muzică populară: Ioana 
Crăciun și Grigore Kiazim; 
20,39 Teatru radiofonic: „Rap
sodia țiganilor" de Mircea 
Ștefănescu; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Noutăți cu formația Pete 
Fountain; 22,30 Moment poe
tic; 22,40 Concertul pentru 
flaut și orchestră de Ludovic 
Feldman; 23,05 In ritm de. 
danș. Emisiune de Mioara 
Roșea și Livio Belegante; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere la orele 
1,00 și 2,00. Sumarul presei șl 
Buletin de știri la ora 4,00.

PROGRAMUL II:

Jc". Și-i vor forța, credem, sa co
boare ceva mai jos.

In barajal de la Timișoara, echipa 
fostului feroviar Ferenczi i-a Învins 
po progresiștii bucureșleni, furni
zând surpriza recalificărilor. Vor reuși

sindicale nu consideră că a venit 
timpul să Te ruptă această acalmie ?

Și ca tăcerea să fie mai deplina, 
în ceea ce privește mijloacele de 
popularizare, panoul fruntașilor și 
evidențiatilor in tnt.ecerea socialis
tă, aflat în vecină.-jtea gazetei de 
perete, are 21 de spații pentru, foto
grafii — fără fotografii.

Chiar să nu existe la fabrica din 
Livezeni evrdentiaU și fruntași?

Pe cind va.. votbi iar „Muncito
rul lăptar" ? Dar panoul de alături 
cind își va reintra în drepturi ?

F. V.

©
©©e
©
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O palpitantă fază din ulti
mul meci susținut acasă al 
Științei Petroșani, cu Soda Oc- 
na Mureș.

Foto ; A. DULA TELEVIZIUNE
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Invitație la rugbi
De la început o precizare: sînt 

un adept al sportului rege. Dumini
ca trecută însă, am plecat spre Lo- 
nea unde cinsprezecele studențesc 
își apăra culorile în compania co
legilor ieșeni.

Și aici, pe terenul de la poalele 
Parîngului, am înțeles de ce în tara 
cocoșului galic meciurile cu balonul 
oval sînt urmărite de spectatori ce 
depășesc ordinul zecilor de mii!

Am asistat la o încleștare de for
te magnifică.

Am văzut faze palpitante, în care 
inimosul Roșea șarja lîngă „bătrî- 
nul" Florescu. L-am văzut pe subtilul 
Iliescu alături de masivul Dinu — 
fostul înaintaș al grivițenilor bucu- 
reșteni — luptînd — într-un tot 
monolit — pentru afirmarea culori
lor clubului studențesc.

Nici unul din cei aproape 100 de 
spectatori de duminică nu vor uita 
acest meci inaugural. Mîine, 15-Ie 
nostru întîlnește Progresul București. 
Un meci care se anunță pasionant. 
Să-l vedem. Și să nu uităm, rugbiul 
petroșanean trebuie repus în drep
turi. Să ne purtăm mai părintește și 
cu copilul acesta al sportului, poate 
nu atît de iubit precum capriciosul 
fotbal, dar parcă mai prestigios și 
mai loial!

Avem o echipă mare! Și dacă a- 
cești băieți de aur no promit că în

campionatul care-a început vor mer
ge la titlu, de ce să nu-i susținem !

Duminică, deci, cu toții la rugbi !
Nu veți avea ce regreta. Dimpo

trivă.
Vasile SOTIR

I TO Ț A Jt j.

Start în cea de-a IV-a ediție 
a JRalîiilui Balcanic

Vineri dimineața, în piața Scânteii 
din Capitală s-a dat startul în cea 
de-a IV-a ediție a Raliului Balcanic. 
La o npelilie, care anul acesta este 
organizată de A.C.R., participă con- 
curenți din Iugoslavia, Bulgaria, Tur
cia și România. Traseul, în lungime 
de circa 2 000 km, va avea 9 probe 
speciale de viteză în coastă la Oi- 
tuz, Hula-Mediaș (Lcorund, Bogata, 
Pîrîul 'Rece, Poiana Brașov, Dealul 
Negru, Cheia și Păduchiosu. Primul 
concurent este așteptat să sosească 
din raliu sîmbătă la ora 18,53, in 
același loc do unde s-a dat startul 
competiției. Duminică dimineața, în- 
cepînd da la ora 10, urmează a se

desfășura pe pista noului aeroport 
Otopeni o probă de viteză în cir
cuit, care contează în clasament. In 
deschidere se va disputa un concurs 
de carting pentru tineret.

Echipa națională a României este 
alcătuită din M. Dumitrescu — P. 
Vezeanu (nr. 29), Puiu Aurel — C. 
Pescaru (nr. 34), Ionescu Cristea 
Eugen — T. Băjenaru (nr, 37) și 
soții Heitz (nr. 41). In afara aces
tora concurează alte 3 echipe de 
club ale A.C.R., precum și o echipă 
a întreprinderii bucureștene „Ci
clop", din care face parte și echi
pajul Argentino Sclia — Simina Ca- 
racas-Mezincescu. (Agerpres)

16,30

S Crește frecventa stilizării dru 
murilor publice

® Măsuri de natură să asigure or
dinea și disciplina în circulație

S Cauze și consecințe ale acei 
dentelor de circulație

în dezvoltarea 
socialiste și a 
a nivelului de 

populației, parcul 
cunoscut 
Traficul 

din loca- 
nia-i ales

cazurilor 
aplicarea 
sistemului 
de decretul

de Încălcări., 
cu mai m.iltâ 
de sancțioua- 

228/1966 și 
prin H.C.M.

In ultimii ani, ca urmare a suc
ceselor dobîndite 
economiei noastre 
creșterii continue 
trai material al
national de autovehicule a 
o dezvoltare substanțială, 
auto pe drumurile publice 
lități și din afara acestora,
în zonele industriale și de interes 
turistic s-a intensificat continuu.

Fenomenul intensificării circula
ției pe drumurile publice a solici
tat și solicită luarea unor măsuri 
de natura să asigure ordinea și 
disciplina în circulație, să prevină 
cu eficiență sporită accidentele. Sînt 
cunoscute în această privință mă
surile luate de 
al municipiului 
și de consiliile 
pentru asigurarea unor condiții tot 
mai bune pentru circulația rutieră.

Ngmai în acest an s-a alocat pen
tru repararea și întreține; s'.îăzs- 
lor și trotuarelor suma de 2 230 000 
Jei, pînă la sfîrșitul semestrului I 
cxecutîndu-se deja lucrări în valoa
re de 1 423 000 lei. In orașul Pe
troșani s-au reparat 1 300 ml străzi 
și 1020 ml trotuare. Organele de 
miliție, în colaborare ru delegați 
ai consiliului popular m înlcipal, au 
revizuit întregul sistem de semna
lizare rutieră șl au stabilit, pe baza 
necesităților concrete, locul, numă
rul și felul indicatoarelor rutiere ce 
urmează a fi confecționate și plan
tate pînă la 15 septembrie.

Concomitent cu aceste măsuri, 
lucrătorii de miliție de pe raza mu
nicipiului Petroșani au intensificat 
măsurile pentru asigurarea desfășu
rării circulației în deplină siguran
ță, atît prin popularizarea norme
lor privind folosirea drumurile? pu
blice și prelucrarea prin diverse

a

Consiliul popular 
Petroșani, precum 

populare orășenești

acțiuni pe 
în zilele șt 
intensa, c:> 

număr
voluntari, s-a 
simțitor acci- 
șl să se de- 

număr de

d? circula-

mijloace a 
cit și prin 
fermitate a 
re prevăzut
de regulamentul aprobat 
772/1966.

Prin organizarea unor 
toată raza municipiului, 
orele cu circulație mai
participarea unui însemnat 
de conducători auto 
reușit să se prevină 
dentele de circulație 
pișteze un însemnat 
contravenient;.

Configurația arterelor
tie din Valea Jiului, precum și in
tensificarea folosirii șc-astora, im
pun o cunoaștere aprofundată și 
respectarea cit strictețe a normelor 
privind circulația vut’eră, precum și 
prudență sporită din partea tuturor 
celor ce folosesc drumurile publice. 
Totuși, există încă un număr marc 
de încălcări ale normelor legale 
care reglementează circulația pe 
drumurile publice. Numai în cursul 
semestrului I 1968 lucrătorii de mi
liție au depistat și sancționai 651 
persoane Ia care se adaugă un mare 
număr de avertizări, existînd și 
multe cazuri de încălcări nedepis
tate.

O succintă analiză, ne arată că 
există o strînsă interdependență în
tre frecventa încălcărilor și evoluția 
accidentelor de circulație. Cele 88 
de accidente de circulație înregis
trate pe raza municipiului Petro
șani, în cursul anului 1967 și primul 
semestru al acestui an, au fost cau
zate după cum urmează: 12 din
vina pietonilor; 11 din cauza vite
zei excesive; 
lor nepermise 
rității; 9 din

Frecvența

6 din cauza 
și neresoer.t 
alte cauze 

încălcărilor

i depășiri- 
tărli prio- 
diverse.
depistate

/

și sanctiona'a ne arată în același 
timp că numărul lor este foarte 
mare tocmai la categoriile de în
călcări care constituie cauze ale 
accidentelor de circulație.

In centrul atenției tuturor orga
nelor și persoanelor cu obligații să 
concure la asigurarea securității șl 
ordine! în circulația rutieră, trebuie 
să stea în primul rînd asigurarea 
unor măsuri eficiente pentru crea
rea condițiilor optime de circulație 
a pietonilor, concomitent cu măsuri 
pentru întărirea disciplinei în rîn- 
dul acestora. Avîndu-se în vedere 
deschiderea noului an școlar, soli
cităm concursul tuturor cadrelor di
dactice pentru determinarea fiecă
rui elev sa folosească corect și le
gal drumul

Pe lîngă 
fi luate și 
de miliție 
auto care 
vind circulația pe drumurile publi
ce este necesar oa din partea con
ducerilor întreprinderilor dețină
toare de mijloace de transport auto 
să se manifeste mai multă exigen
ță. Permiterea plecării în cursă a 
unor autovehicule cu defecțiuni teh
nice, neechipate canform normelor 
legale, folosirea mijloacelor de trans
port auto după bunul (*Iac al con
ducătorilor auto, fără un control 
permanent și exigent, pe lîngă fap
tul că provoacă daune pecuniare 
întreprinderilor, constituie în ace
lași timp și cauze favorizante în 
comiterea accidentelor de circula
ție.

In atentia conducătorilor aule 
trebuie să stea în primul rînd pro
blemele care prezintă o deosebită 
însemnătate pentru siguranța circu
lației, așa cum sînt regulile referi
toare Ia viteză, efectuarea depăși
rii, acordarea priorității, modurile 
și sistemele de semnalizare, condi
țiile de staționare etc.

Prin asigurarea unui ansamblu de 
măsuri, cu participarea tuturor fac
torilor competenți, vom statornici 
ordinea 
asigurînd 
de 
din

Fotbal: Rapid — Vago
nul Arad.
Film pentru copii.
Noile aventuri ale echi
pajului Val-Virtej: „Per
lele negre".
„Mult e dulce și frumoa
să" — emisiune de limba 
română,
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măsurile severe ce vor 
în viitor de lucrătorii 

împotriva conducătorilor 
ignorează normele pri-

competenți, vom
și disciplina In circulație, 

I prevenirea accidentelor 
d; uimirile publicecirculație pe 

Valea Diului,

Maior Ion 
șeful serviciului

CHELARU
miliției Petroșani

Buletinul meteorologic. 
Tcie-enciclopedia.
Estrada tinereții.
Film serial: Răzbunătorii. 
Parada vedetelor.

de noapte.

FILME
DUMINICĂ 15 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Studiu despre femei; Republi
ca : împușcătura; PETRILA: 
Obsesia; LONEA — Minerul: 
K. 
de 
de;
Pe
ral; Prin Kurdistanul sălbatic; 
Muncitoresc: Răzbunarea hai
ducilor; URICANI: O lume 
nebună, nebună, nebuna.

O.j ANINOASA: Valetul 
pică; VULCAN: Ea va rî- 
PAROȘENI: Moartea vine 
ploaie; LUPENI — Cultu-
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©
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6,00 Zi de odihnă cu cîntec 
și joc; 6,30 Buletin de știri; 
6,35 Divertismente pentru fan
fară; 7,00 Dansuri din opere
te; 7,15 Măreț pămînt al pa
triei iubite •— program de 
cintece; 7,30 Voioșie pe por
tativ; 7,45 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 7,54 Mu
zica ușoară la orgă el.ectro.n.t- 
că| 8,00 Muzică, populară cu 
Irina Loghin și Traian Lă.scuț 
Făgărășanu; 8,t5 Teatru radio
fonic pentru copii: „Diminea
ța copacilor"; 9,0.0 Folclor mu
zical; 9,30 Buletin de știri; 9,33 
Pagini d,in literatura pianului; 
10,00 Selecțiuni din opețeta 
,,Lă.sati.-.mă să cînt" de Ghera- 
se Dendri.no; 10,15 Recunoaș
teți aceste melodii? — muzi
că ușoară; 10,45 A 7-a arta; 
11,00 Concertul capodoperelor;
12.30 O melodie, trei inter- 
preții 12,40 Cintăreti români 
pe scenele lumii: Zenaida 
Pally; t3,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 13,10 Cintă 
orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii. Soliști Ma
ria Butaciu și Dumitru Zamfi
ra; 13,35 Concert de prînz-;
14.30 Unda veselă; 15,15 Melo
dii populare; 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 Cupidon și mu
zica ușoara; 16,30 Emisiune 
de cintece și jocuri; 17,00 Bu
letin de știrii 17,15 Melodii 
de Nicolae Kireulesou; 17,30 
Revista literară Tadio; 18,00 
Concertul pdntru orchestră de 
coarde de Paul Constantines- 
cu; 18,20 Cintă Gigi Marga șl 
Paul Kreder; 18,40 Muzică 
populară; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Interferențe lirice; 
20,00 Suita I din „Muzica a- 
pelor" de Haendel; 20,30 Ritm 
și armonie; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,10 Metronom '68 (re
luare); 22,10 Album de ro
manțe cu Ioana Radu, Constan
tin Cocriș și Ionel Banu; 22,30 
Dansați cu noi; 23,00 Radiojur
nal; 23,07 Suită simfonică 
„Metamorfoze" de Eugen Su- 
chon; 23,52 Muzică de dans; 
0,30 Jazz; 0,55—1,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier.

LOTO
La tragerea Loto din 13 sep

tembrie 1988 au fost extrase 
următoarele numere:

68 48 29 69 37 61 73 35 22 
41 33 58.

Fond de premii833 005 lei.

ÎNTREPRINDEREA

tineri
tras a

INDUSTRIE LOCALA
PETROȘANI

angajează:
(băie(0 între 16—20 anî> pen
se eaBiîica Ba Socul <Ie muncă

in
MESERIA DE TIMPEAR
«W5

Informații suplimentare la sediul întreprinderii serviciul 
organizarea muncii, telefon 1323.

Dendri.no


STEAGUL ROȘU
Sîmbâto 14 septembrie 1’968

CURIERguvernamentale
în Mexic pe te-♦ ♦♦

♦ ♦♦

♦ ♦♦

Și

carac- 
desti - 
agen-

întreprinde 
guverna- 

ziua de 12 
sub auspl-

Uzina „Zegelski" din locali
tatea Poznan din Polonia ocu
pă locul al treilea in Europa 
in ce privește producția de mo
toare Diesel pentru construcți- 

. ile navale. Anul trecut, uzina a 
produs 47 asemenea motoare, 
iar pentru anul în curs se pre
vede ca producția acestora să 
sporească simțitor.

române

După cum se anunță din 
Salisbury, Camera de apel a 
Curții Supreme din Rhodesia 
a respins vineri cererea de 
grațiere adresată de un grup 
de 32 de africani condamnați 
recent la pedeapsa capitală in 
baza legii draconice cu privi
re la „activitatea teroristă".

zelor militare americane 
ritoriul Japoniei.

Reuniunea a avut un 
ter consultativ, ea fiind 
nată, după cum relevă 
ția citată, „unui schimb de pă
reri în această problemă".

In localitatea Heringsdorf de 
pe insula Usedom, în M. Baltică 
(R.D.G.) se află în construcție 
o întreprindere modernă pen
tru producerea meniurilor con
gelate. Incepînd din luna ia
nuarie 1969, întreprinderea va 
livra anual 7 milioane tone me
niuri complete în 75 variante. 
Meniurile congelate la —4C de 
grade și ambalate în pungi din 
material plastic își vor păstra 
toate vitaminele și calitățile nu
tritive.

♦♦♦
Cursul aurului la bursa din 

Londra a atins vineri cel mai 
înalt nivel începînd din luna 
august — 40,175 dolari uncia. 
După cum se știe, prețul sta
bilit de Fondul Monetar inter- 
occidental este de 35 dolari 
uncia.

Ziua Romanici * la Tîrgul

CIUDAD DE MEXICO 13. — 
Trimisul special Agerpres, Va- 
sile Oros transmite: In cadrul 
vizitei pe care o 
în Mexic delegația 
mentală română, în 
septembrie a avut,
ciile Băncii naționale de co
merț exterior, o întîlnire cu 
reprezentanți ai ministerelor 
de externe, industrie șî comerț, 
finanțe și credit public, ai pa
trimoniului național, precum și 
ai altor instituții centrale. Din 
partea română au participat 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, șeful delegației. Grigore 
Bărgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, alți membri și 
experți ai delegației. Au fost 
examinate, pe grupe de lucru, 
posibilitățile concrete privind 
promovarea și dezvoltarea

schimburilor comerciale, a co
operării economice șl tehnice 
în diferite domenii, precum șl 
colaborarea în sectorul finan- 
ciar-bancar între România și 
Mexic. In același sens Valentin 
Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, împre
ună cu Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, au purtat 
convorbiri cu subsecretarul da 
stat pentru agricultură, ing. 
Ricardo Acosta și cu conducă
tori ai Asociației minerilor. In 
aceeași zi, șeful delegației ro
mâne, Gheorghe Rădulescu, în
soțit de Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, a avut o 
convorbire cu Manuel Franco 
Lopez, ministrul patrimoniului 
național, care, cu acest prilej, 
a manifestat interes pentru 
principiile de cooperare econo
mică și tehnică promovate de 
România în relațiile internațio
nale.

Ministrul de externe al Ara- 
biei Saudite, Omar al Sakkaf, 
și-a încheiat vineri vizita ofi
cială de patru zile în Italia, 
plecînd spre patrie.

In comunicatul comun dat 
publicității se precizează că 
ministrul saudit a avut între
vederi cu primul ministru Gio
vanni Leone, cu ministrul de 
externe Giuseppe Medici, pre
cum șî cu alte oficialități ita
liene. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme bilaterale 
cu caracter economic, cultural 
și tehnic, precum și probleme 
privind situația internațională.

de la Lausanne

Lupte grele 
îu Vietnamul «Ie

CorespondentulGENEVA 13
Agerpres, H. Liman, transmi
te : Vineri dimineața a avut 
loc la Tîrgul de la Lausanne 
— „Com'ptoir Suisse" — fes
tivitatea „Zilei României", sub 
patronajul ambasadorului ro- 
mîn în " ~
cu. Au 
Groza, 
lectrice, 
vicepreședinte al
H. Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț a Româ
niei, Pier Micheli, secretarul 
general al Departamentului po
litic federal, L. Jotterand, pre
ședintele Marelui Consiliu al 
cantonului Vaud, G.A. Che- 
vallaz, primarul orașului Lau
sanne, R. Villard, vicepreședin
tele guvernului cantonului 
Vaud si șeful departamentu
lui militar, doamna A. Duto- 
it, președinta Consiliului co
munal Lausanne, R. Stadler, 
președintele de onoare al Tîr- 
gului de‘1? Lausanne, și alte 
persoane din conducerea tîr
gului, membri ai corpului di- 
j lomatic, membri ai ambasadei 
României la Berna.

După intonarea imnurilor na
ționale ale României și Elve
ției, a fost vizitat pavilionul 
românesc.

Seara, ambasadorul Români
ei în Elveția, Ion Georgescu, 
a oferit un dineu.

Cu acest prilej, la Palatul 
Beaulieu din Lausanne a avut 
loc o adunare. Au fost pre- 
zenți Roger Bonvin, șeful de
partamentului transporturilor, 
telecomunicațiilor și al ener
giei din Consiliul federal, 
Pierre Grabere, președintele 
guvernului cantonului Vaud. 
G. A. Chevallaz, primarul o- 
rașului Lausanne, E. Faillettaz, 
președintele tîrgului, numeroși 
reprezentanți ai autorităților 
politice federale, cantonale șl

Elveția, Ion Georges- 
luat parte Octavian 

ministrul
Dumitru

energiei e- 
Simulescu, 
UCECOM,

comunale, membri ai corpului 
diplomatic, reprezentanți ai 
vieții economice și culturalo. 
Participanții au vizitat pavili
oanele tîrgului, oprindu-se în
delung în pavilionul românesc.

In cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, p reședințele tîrgu
lui, E. Faillettaz, și-a expri
mat bucuria de a găzdui 
România ca oaspete de onoa
re. El a subliniat că, în anii 
de după 1945, România „a rea
lizat o mutație prodigioasă, 
trecînd de la o economie esen- 
țialmente agrară, la o econo
mie industrială. Eforturile de
puse cu răbdare, adesea în 
condiții dificile, trezesc 
pectul și admirația", a 
în încheiere vorbitorul.

Clubul de publicitate
Lausanne a decernat, conform 
tradiției, diplome pentru cele 
mai reușite standuri și expo
ziții speciale. Juriul, format 
din reprezentanți ai presei, 
instituțiilor, grafice și cercuri
lor comerciale* a atribuit di
ploma Clubului de publicitar 
te pavilionului României.

SAIGON 13 (Agerpres). — 
După bombardamente intense 
cu rachete și mortiere, care 
au durat trei ore, forțele pa
triotice sud-vietnameze au pă
truns în cursul nopții de • joi 
în perimetrul bazei americane 
de artilerie „Buell" 2, situată 
la 3,2 km nord de orașul Tay 
Ninh. Patrioții s-au retras du
pă ce în luptă au intervenit 
avioane, elicoptere și tancuri 
americane.

Alte lupte grele, care 
rat în tot cursul zilei 
s-au desfășurat în apropierea 
localității Loc Ninh, sițuată la 
112 km nord de Saigon. Și 
aici forțele americane au uti
lizat bombardiere de luptă, e- 
licoptere și tancuri. S-au sem- 

■ nalat pierderi de ambele părți. 
Potrivit agenției United Press 
International, patrioții au scos 
din luptă peste 70 de militari 
americani.

au 
de

du- 
joi,

In cursul nopții de joi spre 
vineri, avioanele grele B-52 
au efectuat șapte raiduri ’de 
bombardament într-o regiune 
situată la 46 km nord-vest de 
capitala sud-vietnameză și în 
partea sudică a zonei demili
tarizate, unde, după părerea 
oficialităților americane, s-au 
semnalat concentrări ale for
țelor patriotice.

Cunoscutul șansonetist fran
cez, Maurice Chevalier, a săr
bătorit joi seara. în prezența 
celor mai apropiați colaboratori 
și simpatizanți ai săi, împlini
rea virstei de 80 de ani, și cel 
de-al 68-lea an din cariera sa 
artistică.

if

ITALIA

Program de re 
forme în învă 
fămînful supe-
rior

ROMA 
Guvernul 
joi seara 
forme în

13 (Agerpres). — 
italian a aprobat 

un program de re- 
Invătămîntul supe-

res- 
spus

din

Deschiderea con
ferinței la nivel 
înalt a O. U. A,

(Agerpres).ALGER 13
Vineri seara, la Club des Pins, 
de lingă Alger, și-a deschis lu
crările conferința șefilor de 
state și guverne a Organizației 
Unității Africane. După cum 
relatează agenția France Pres- 
se, care a transmis această in
formație. prima ședință a con
ferinței s-a desfășurat sub 
președinția șefului statului 
congolez (Kinshasa) 
Mobutu.

Joseph

rior. Se preconizează 
suri care să permită o 
cipare mai mare a studenți
lor la administrarea facul
tăților, interzicerea ocupă
rii simultane a unor posturi 
universitare și a unor func
ții parlamentare sau guver
namentale, revizuirea regu
lamentelor de concurs pen
tru ocuparea posturilor uni
versitare. „Aceasta nu este 
marea reformă despre care 
se vorbește de multi ani, ci 
doar soluții pentru cele mai 
urgente probleme", preci
zează un comunicat al gu
vernului.

mă- 
parti-

Lucrările sesiunii Adunării
Naționale a R. S. Cehoslovace

17RAQA 13 (Jțgșrp,r?ș).
.. După, cum anunță agenția 
‘CTK, în sala spaniolă a Hra- 
dului din Praga au început lu
crările celei' de-a 26-a sesiuni 
a Adunării' Naționale' a R.S. 
Cehoslovace.

La lucrările sesiunii parti
cipă președintele Ludvik Svo
boda, A. Dubcek, prim-secre
tar al C.C. al P.C.C., O. Cer
nik, președintele guvernului, 
reprezentanți ai organelor de 
stat, invitați oficiali și repre
zentanți ai oamenilor muncii.

Pe ordinea de zi a lucrări
lor sesiunii se află, potrivit 
hotărîrii Prezidiului Adunării 
Naționale, declarația guvernu
lui în legătură cu situația ac
tuală și măsurile imediate. De
putății vor examina proiectul 
de lege cu privire la cîteva 
măsuri temporare pentru întă
rirea ordinii publice, proiec
tul de lege cu privire la cî
teva măsuri temporare’ în do- 

,.meniul presei și al altor mij
loace de informare, proiectul 

Prezidiului Adunării .Naționa
le în 
vind 
le.

l?oda, .J. Șjjjrkovsky, președin
tele Adunării Naționale, 
Barbirek, vicepreședinte 
Consiliului național slovac.

Deputății au adoptat în una
nimitate o hotărîre în legătu
ră cu declarația prezentată de 
O. Cernik în care se arată că, 
ținînd- seama de situația exis
tentă, Adunarea Națională con
sideră necesar să legifereze 
programul guvernului aprobat 
de ea la 3 mai a.c.

Adunarea Națională expri
mă încredere guvernului repu
blicii și sprijin în realizarea 

. programului său. In legătură cu 
aceasta, ea face apel Ia toți 
cetățenii republicii să îndepli
nească disciplinat legile și ho- 
tărîrile și să contribuie con
știent la consolidarea situației 
politice, la realizarea progra
mului guvernamental și Ia 
dezvoltarea societății socialiste 
în Cehoslovacia.

F. 
al

legătură cu. legea pri- 
Frontul Național și ,alte-

O
primul, punct de pe ordi- 

de zi a sesiunii Adunării
La

nea
Naționale, președintele guver
nului, O. Cernik, a dat citire 
declarației guvernului R. S. Ce
hoslovace cu privire Ia situa
ția creată și la măsurile ime
diate. .

La dezbaterile In leqătură cu 
această declarație, au luat cu- 
vînlul președintele Ludvik Svo-

Medicul de familie
CHICAGO. — După fiecare congres sînt 

chemați medicii pentru a pansa rănile și 
pentru a sprijini puțin moralul partidului. 
Medicul familiei democraților este 
Heinrich Applebaum care s-a 
imediat la datorie.

— Doamne sfinte, a exclamat 
ce s-a întîmplat ? Nu l-am văzut 
într-un asemenea hal 1

— Am încercat să vă chem 
tor cît am putut mat repede.

— Da, dar mi-a fost greu să ajung căci 
nu aveam permisele necesare pentru a tre
ce peste -barierele de polițiști.

— Grăbiți-vă d-le 
faceți ceva.

— In primul rînd 
barasăm de gazele 
nu poate respira 
prost.

— Am încercat 
curat dar gazele 
simbolul 
plîngem.

— Ce
Cred că

dr.
prezentat

el uimit, 
niciodată

d-le doc-

doctor, încercați să

Si

va trebui să ne de- 
lacrimogene. Partidul 
pulsul merge toarte

să lăsăm să pătrundă aer 
lacrimogene au devenit 

partidului și ne fac pe toți să

a pălit partidul la brațul sting? 
a trecut prin grele încercări.

— Accidentul s-a petrecut în timpul 
"discuției în problema Vietnamului. l-am 
dat primele îngrijiri dar nu știm dacă-1 
vom putea salva.

— Este foarte grav rănit.
— Dr. McCarthy a spus că brațul va 

trebui amputat. Dumneavoastră ce credeți, 
domnule doctor ?

— Nu pare să fie în stare prea bună, 
dar nu văd cum va putea să funcționeze

F
O

L
E
T
O
N

partidul fără el. Nici brațul drept nu se a- 
flă într-o stare mai bună.. Acesta cînd a 
fost accidentat ?

— In timpul 
mandatelor. 
George Wallace 
spus că și acesta va trebui' amputat. 1

S-a gîridit cineva să încerce o transfu
zie ? ■ ' •

— Da, doctore, dar în stadiul .acesta a- ' 
tft de avansat este 
tori. Oamenii spun 
rat.

— Nu este chiar
cat dr. Applebaum 
voi încerca să-l operez imediat. Mai iritii 
va trebui să facem puncte de sutură la 
toc' primite la Chicago. Voi fi C-'
bligat să fac și cîteva operații estetice la . 
figură și să-i schimb fizionomia. Probabil 
că va trebui să tai din „osul discordiei" 
cit voi putea mai mult. Priviți această 
coastă a lui Humphrey care se află pe 
un mușchi al lui Johnson. Coasta nu se va 
putea dezvolta-'astfel. N-aș vrea să scot 
in același timp și mușchiul lui Johnson dar 
cu cît se va vedea mai puțin cu atit pa
cientul va avea mai multe șanse să-și re- , 
capete sănătatea.

— Știu că este îngrozitoț să pun o ase
menea întrebare. Totuși mă interesează 
foarte mult dacă mai există vreo șansă?

— Cred că voi putea menține partidul 
în viață dar nu știu dacă-și va? putea reve
ni de pe urma șocului pinfi în luna noiem- 
brie- ART BUCHWALD

luptelor pentru validarea 
Am pierdut mult singe. Dr.

a aruncat o privire și a

greu să pășești, dorm
ea cslg un caz dișpe- ,

at it de, prost a repli- 
pufin enervat, așa că

Plenara C. C 
al Partidului 
Muncii din 

Albania

al

T1RANA 13 (Agerpres). — 
Agenția ATA anunță că la Ti
rana a avut loc o plenară a 
C.C. â! ’Partidului Muncit 'din 
Albania, în cadrul căreia En
ver Hodja, prim-secretar
C.C. al PMA, a prezentat un 
raport „Cu privire la actua
la situație internațională, în
deosebi după evenimentele din 
R.S. Cehoslovacă". De aseme
nea, Mehmet Shehu, membru 
al Biroului Politic 
PMA, președintele 
de Miniștri al R.P. 
prezentat raportul 
re la atitudinea R.P. Albania 
față de Tratatul de la 
via". Plenara C.C. al 
recomandat convocarea 
nii Adunării Populare 
Albania.

întrunită în zilele de 12 șl 
13 septembrie, Adunarea 
Populară a R.P. Albania, du
pă ce a ascultat și dezbătut 
raportul prezentat de Mehmet 
Shehu, a hotărît retragerea 
R.P. Albania din Tratatul de 
Ia Varșovia.

al C.C. al 
Consiliului 
Albania, a 
„Cu privi-

Varșo- 
PMA a 
sesiu- 

a R.P.

Suspendarea zborurilor avioanelor
C.R.L spre Biafra

LAGOS 13 (Agerpres) —
Surse guvernamentale din 

Lagos, au afirmat că forțele fe
derale .nigeriene- au capturat 
Oguța. mică localitate situată 
la 25 km de aeroportul biafrez 
UI: Ihiala, utilizat și pentru a 
terizarea avioanelor Crucii Ro
șii Internaționalei Aeroportul ? 
fost bombardat din nou, pista 
de aterizare devenind inutili
zabilă.

GENEVA 13 (Agerpres). —
La sediul Crucii Roșii Inter

ii atiăn ale din Geneva's-a anun
țat.că în cursul- nopții de joi 
spre vineri au--fost suspendate 
zborurile avioanelor C.R.l. care 
aprovizionează' cu alimente și 
medicamente populația Biafreh 
Această situație a Intervenit în 
urma bombardării de către a- 
viatia nigeriana a aeroportului 
de la Uli Ihiala.

I
Președintele Republicii Chi

le, Eduardo Frei, și-a încheiat 
joi dupâ-amiază vizita oficială 
pe care a efectuat-o începînd 
de la 4 septembrie în Brazilia. 
Observatorii consideră că a- 
ceastă vizită are o importanță 
considerabilă, mareînd — du
pă cum se exprimă agenția 
France Presse — „o dată de
cisivă" în organizarea colabo
rării dintre țările latino-ameri- 
cane în domeniul economic și 
politic.

♦♦♦
Delegația de partid ți gu

vernamentală a R, D. Germa
ne, condusă de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri, care a 
făcut o vizită de patru zile în 
R. P. Mongolă, a părăsit Ulan 
Batorul plecînd spre patrie. La 
aeroport, delegația a fost con
dusă de J. Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Mongole, și de alți 
conducători ai partidului 
guvernului.

♦ ♦♦
Ministrul afacerilor externe al 

Mexicului, Antonie Carillo Flo
res, și-a încheiat vineri vizita 
oficială în Japonia. In timpul 
șederii sale în această țară, 
Antonio Flores a avut întreve
deri cu primul ministru, Eisaku 
Sato, cu ministrul afacerilor ex
terne, Takeo Miki, cu ministrul 
comerțului și industriei, 
saburo Shiina și cu alte ofi
cialități japoneze.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea vizitei cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru extinderea colaborării și re
lațiilor comerciale bilaterale.

Congresul european 
de cardiologie

Hipertensiunea arterială 
insuficiența cardiacă la nivel 
celular au fost examinate îr> 
cursul ultimelor ședințe ale ce
lui de-al V-lea Congres euro
pean de cardiologie, ale cărui 
lucrări urmează să ia sfîrșit 
sîmbătă la Atena. Etiologia și 
patogenia hipertensiunii arte
riale au făcut subiectul unui 
simpozion prezidat de profe
sorul vest-german E. Wollheim. 
la care au participat intre al
ții profesorii F. H. Smirk (Noua 
Zeelandă), H. Ueda (Japonia), 
F. Gross (R.F.G.). In timpul 
discuțiilor specialiștii au ajuns 
la concluzia că hipertensiunea 
nu trebuie să fie preconizată 
ca o maladie în sine, fiind ne
cesar să se cerceteze 
sale.

In cadrul unei alte 
profesorul italian M. 
emis o nouă teorie privitoare

♦ ♦♦
James Elbert Singleton, a 

41-a persoană din lume supu
să, la 5 septembrie, unei ope
rații de transplantare a inimii, 
a încetat din viață vineri Io 
spitalul din Houston (Texas). 
Un purtător de cuvînt al spi
talului a declarat că decesul 
s-a datorat unui stop cardiac.

cauzele

ședințe, 
Novi a

♦ ♦♦
Agenția VNA transmite că în 

ultimele zile forțele armatei 
populare din provincia Quang 
Binh și Vinh Linh au doborit 6 ,
avioane americane. Numărul i 
total al avioanelor S.U.A. do- 
borite deasupra teritoriului 
Vietnamului de nord se ridică 
astfel la 3.151.

» -W '
R. F. A GERMANIEI. — Vedere exterioară a primei centra

le nucleare intrată total în funcțiune, cu o capacitate de 240 
megawați In Lingen în nordul țării.țării.

Etsu-

♦ ♦♦
Arthur Hanes, avocatul lui 

Earl James Ray, asasinul pre
zumtiv al pastorului Martin 
Luther King, a declarat că cli
entul său va fi probabil inca
pabil să apară în fața tribuna
lului la 12 noiembrie din cau
za surmenajului cauzat de mă
surile severe de securitate 
care s-au luat în închisoarea 
unde se află. Ray a fost adus 
din Anglia Io 19 iulie și se a- 
flă de atunci sub o suprave
ghere severă ceea ce, după 
părerea avocatului său, i-ar 
dăuna sănătății.

la insuficiența cardiacă provo
cată de hipertrofia inimii. Teo
ria lui Novi este fondată pe 
observații efectuate cu ajutorul 
microscopului electronic. Pro
fesorul italian atribuie dege
nerarea celulelor cardiace u- 
nor cauze enzimice și nu ano- 
xemiei așa cum se admite în 
prezent. Profesorul vest-ger- 
man A. Fleckenstein, vorbind 
despre tulburările metabolis
mului celulelor cardiace, care 
provoacă necroza acestora, a 
subliniat rolul protector al in
hibitorilor de fosfat cu mare 
energie.

♦ ♦♦

♦ ♦♦
In prima săptămînă a lunii 

septembrie, forțele portugheze, 
atacate continuu de patrioții 
angolezi, au pierdut 28 de mi
litari, se menționează într-un 
comunicat oficial dat publici
tății la Luanda.

♦ ♦♦
Camera Reprezentanților a 

S.U.A. a aprobat joi după-a- 
miază proiectul de lege privind 
alocarea unor credite în sumă 
de 72,2 miliarde dolari pentru 
cheltuieli militare. Toate încer
cările de a modifica intr-un 
sens sau altul proiectul de lege 
au fost respinse. Proiectul se 
încadrează in limitele stabilite 
de Comisia creditelor a Came
rei Reprezentanților, care redu
sese cu 4,8 miliarde dolari su
ma cerută de guvern. Proiec
tul de lege trece acum in dez
baterea Senatului.

Oficialități japoneze și ame
ricane au discutat timp de do
uă zile la Tokio problema ba
zelor militare ale S. U. A. 
amplasate pe teritoriul Japo
niei. La sfîrșitul convorbirilor, 
transmite agenția Associated 
Press, cele două părți au căzut 
de acord asupra necesității 
menținerii în continuare a ba-

*•
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♦ ♦♦
Vineri, un incendiu uriaș a 

cuprins întreaga clădire a u- 
nui antrepozit din Anvers. 
Potrivit unui prim bilanț, 30 de 
persoane grav rănite au fost 
transportate la spital și două 
persoane au fost date dispăru
te. Pagubele provocate de in
cendiu ou fost evaluate la zeci 
de mii de franci belgieni.

In prezența președintelui Me
xicului, Gustavo Diaz Ordaz, ieri 
a fost inaugurat la Ciudad de 
Mexico satul olimpic unde vor 
fi găzduiți cei 7.000 de spor
tivi participant la cea de-a 
19-a ediție a Jocurilor Olimpi
ce.

Satul olimpic din capitala 
mexicană, construit pe o supra
față de 9 hectare, cuprinde 29 
de clădiri, dintre care 13 cu 
10 etaje și 16 cu 6 etgje. Loca
tarii olimpici vor avea, de ase
menea, la dispoziție terenuri 
de antrenament, trei restauran
te, biblioteci, „cafeterias", și un 
mare complex comercial.

❖ ❖❖
Marele maestru Boris Spas

ski a cîștigat a 4-a partidă a 
meciului pretendenților Ia titlul 
mondial de șah pe care-l sus
ține la Kiev cu Viktor Korcinoi. 
Scorul este de 3-1 în favoarea 
lui Spasski.

Stare excepțională la De Rider 
’(S.U.A.)

NEW YORK 13 (Age^rres). 
— In localitatea De Rider din 
sud-vestul Louisianei (S.U.A.) 
a fost decretată stare excep
țională, ca urmare a conflictu
lui dintre sindicate și firma 
„Brown and Root, inc.", care 
construiește în această loca
litate o mare fabrică de hîr- 
tie. Cauza conflictului o 
stituie 
rii la 
firmei

con-
practicile discriminato- 

care
la

recurg funcționarii 
angajarea de per

sonal. Ca urmare a acestor 
practici, aproximativ 2.000 de 
persoane au blocat timp de o 
săptămînă drumurile, nepermi- 
țînd transporturile 
ale.

Prin instituirea 
cepționale, șeriful 
calități. Paul Starks, 
autorizat să 
rile pentru 
nea".

de mater i-

stării ex- 
acestei lo- 

a fost 
ia „toate tnăsu- 

a restabili ordi-

J ,Cazan" la nivelul mării
NEW YORK 13 

la Universitatea din 
omul poate provoca 
acoperirea unei man suprafețe de teren cu asfalt, 
consideră că înnegrirea unei mari suprafețe de teren cu 
ajutorul asfaltului ar localiza căldura pe pămînt, deoare
ce este știut că culorile închise rețin căldura tnaî mult 
decît culorile deschise.

Acest „cazan" la nivelul mării ar crea — cel pu
țin teoretic — un curent ascendent de aer cald, ar produ
ce nori artificiali de ploaie șl în consecință, ar provoca 
ploile.

«

(Agerpres). — Dr. 
Miami (Florida) a 
ploaia tn regiunile

M. A. Estoque de 
emis părerea că 
de deșert prin 

El


