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I_n dezbaterea șeșiurm a XXHI-a_ a 
Conșilialui_ popular^ mținicipal Pifroganz 

Activitatea comercială în
perspectiva anotimpului rece

După cum am mai iacul cunoscut, joi a avut loc. Ia Pe
troșani, cea de-a XXIII-a sesiune a Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani. Sesiunea a dezbătut, in baza raportului 
prezentat de Iov. BLAJ TRAIAN, prim-vicepreședinle al Con
siliului popular municipal și a coraportului comisiei perma
nente comerț-cooperație, problemele realizării planului de 
aprovizionare și desfacere, buna deservire a populației și 
asigurarea aprovizionării în perioada toamnă-iarnă.

In cele ce urmează redăm cîteva din aprecierile și sar
cinile reieșite din lucrările sesiunii.

Succese puse 
în umbră 
de neajunsuri

In domeniul aprovizionării popu
lației municipiului nostru, cîteva a- 
prccieri pozitive se impun: în acest 
an se vpr desface mărfuri în valoa; 
re de 87 milioane Iei mai mult decît 
în 1967, s-a îmbunătățit simțitor a- 
proyizionarea cu legume . și fructe, 
a crescut volumul vînzărilor de pro
duse de folosință îndelungată. Au 
fost date în folosință noi complexe 
comeiciale. S-au luat măsuri și în 
ceea ce privește o mai bună ampla
sare a unităților comerciale, îmbu
nătățirea vînzării și depozitării. Pe 
linia succeselor se înscrie și reali
zarea planului de aprovizionare și 
desfacere (pe 8 luni) de către O.C.L. 
Alimentara, depășirea sarcinilor la 
T.A.P.L. privind producția proprie.

Pe ansamblul unităților comercia
le, bilanțul activității nu este însă 
prea îmbucurător. O.C.L. Produse in
dustriale și T.A.P.L. au realizat pla
nul de aprovizionare doar in pro
porție de 96 la sută. La desfacere, 
O.C.L. Produse industriale, T.A.P.L. 
și C.L.F. au ' realizat între 81 și 95 
la sutîi din plan.

Așa cum arătau deputății Brașo
vean» Victor, Copil Olga, Kalath 
Adalbert, sarcinile nu pot fi reali
zate atita timp cit inventarele de
pășesc termenele admise, comenzile 
unităților se onorează cu întîrziere, 
prezentarea mărfurilor lasă de do
rit, calitatea unor produse intrate 
pe rețea (legume și fructe, textile) 
este necorespunzătoare.

— Cu toate că s-au realizat sarci
nile globale, la O.C.L. Alimentara 
persistă încă numeroase deficiente, 
arăta Iov. Stoica Stan, director al 
Direcției comerciale județene Hune
doara. Neajunsuri se constată în 
ceea ce privește asigurarea cerințe
lor de carne, făină, conserve. Cu to

tul ngcorespunzător sint aprovizio
nate magazinele alimentare destina
te aprovizionării muncitorilor fores
tieri.

Se impune folosirea 
mai rațională a 
spațiilor comerciale
. Atît în raport cît și în cuvîntul 

deputatilor Găgean Dumitru și Kar- 
pinecz loan s-a scos în evidentă mo
dul nerational în .care se folosește 
încă spațiul la unele unități. Dacă 
în această privință magazinele ali
mentare nr. 77 Lupeni, 44 Vulcan, 
18 Petroșani, 42 P'etrila constituie 
exemple pozitive la multe altele 
spațiul afectat vînzării e ocupat de 
ambalaje aruncate la întîmplare, 
mobilier instalat necorespunzător.

Și situația viitoarelor spații co
merciale e pusă sub semnul între
bării. Constructorii nu și-au făcut 
prea bine datoria în această privin
ță. Aceasta explica, în bună parte, 
de ce construcția obiectivelor comer
ciale este întîrziată; la complexul 
comercial Vulcan și la depozitul do 
mobilă din Petroșani s-a realizat 
doar 18 Ia sută din plan, la comple
xul cooperației 16 la sută, iar la si
lozul de legume și fructe din Lupeni 
34 la sută.

Măsuri privind 
perioada 
toamnă-iarnă

Multe dintre măsurile înfăptuite, 
sau care urmează a fi realizate, vi
zează aprovizionarea corespunzătoa
re cu legume și fructe. A rezultat 
din lucrările sesiunii că necesarul 
de produse a fost stabilit din timp,

se lucrează intens Ia prelucrarea șl 
conservarea unora, s-au încheiat 
contractele cu furnizorii; s-au pre
gătit spațiile de depozitare, au fost 
fixate unitățile sezoniere prin care 
se vor desface; cartofi, varză, ceapă. 
Pentru consumatorii colectivi se vor 
livra cantitățile vagonabile direct din 
stațiile C.F.R.

La unitățile alimentare mai greu 
accesibile, la magazinele forestiere, 
vor fi create stocuri provizorii. Au 
fost stabilite unitățile care au con
diții optime pentru depozitarea ape
lor minerale pe timpul iernii. Secto
rul alimentației publice a însilozat 
mari cantități de produse, acțiunea 
fiind în curs. In depozite se află 
stocuri de mărfuri cerute în sezonul 
rece (sobe, geamuri, plite, plapume, 
încălțăminte, paltoane). De aseme
nea, și depozitele de combustibil 
dispun de cantitățile necesare de 
lemn și cărbune. In concluzie, fon
dul dș marfă, atît pentru desface
rea curentă cît si pentru anotimpul 
recit este asigurat în întregime.

★

Din discuțiile purtate Ia sesiune, 
din raport și propunerile deputați- 
lor a rezultat că, în perioada urmă
toare, în scopul perfecționării acti
vității unităților comerciale, sesiu
nea a stabilit următoarele sarcini 
de viitor:

© Repartizarea rațională, echita
bilă a fondului de marfă între uni
tățile din întreg municipiul.

© Dirijarea aprovizionării în așa 
fel incit să fie asigurat întreg sor
timentul de mărfuri.

© Intensificarea preocupării pri
vind calificarea și educarea lucră
torilor din comerț.

© Se va întocmi un studiu al u- 
nităților care trebuie modernizate 
în 1969.

© Va fi urmărită îndeaproape 
realizarea planului de măsuri, pri
vind aprovizionarea de toamnă-iar
nă. Atenție deosebită va fi acordată 
organizării „Zilei recoltei".

@ Comitetele executive ale con
siliilor populare, inspectorii comer
ciali, comisiile permanente, depută
ții vor controla modul cum se rea
lizează obiectivele care privesc îm
bunătățirea activității comerciale.

Blocurile petrilene se iau la întrecere cu înălțimile din jur.

Momentele grele au fost învinse

DĂRUIRE, RĂSPUNDERE,
In viața colectivelor de întreprin

deri există momente de maximă în
cordare, de dăruire deplină a oame
nilor, o1 dăruire în masă, cînd toți 
ca unul se simt mobilizați în în
făptuirea unor sarcini. Atunci deslu
șești la fiecare loc de muncă, aceeași

PASIUNE

7 IMP PIERDUT
CARE POATE 
TI CI ȘTI GAT

Dacă nu tot a-doua zi pentru bărbierit, scaunul 
frizerului le așteaptă inevitabil din cind in cind 
pentru cile n tunsoare. Rareori ai însă norocul 
să găsești scaunul liber și atunci aștepli: E nor
mal să cișteptafi, căci rindul c rind.

lală-nc, spre exemplu, in cea mai bună dintre 
frizeriile Petroșaniului, la complexul de deser
vire. Iei loc și așlepfi pină să fie servili cei so- 
sip înainte. Curind insă observi că minutele

furnal 
cs'hMflSn

trec greu, foarte greu. Ai vrea să-fi arunci ochii 
pe-un ziar, pe-o, revistă, dar de unde ?

Cu cițiva ani in urmă exista bunul obicei de 
a pune la îndemîna ’celor care pășeau pragul 
frizeriilor ziare și reviste. Și nu era răul In a- 
cest scop, se confecționau suporturi ușoare, din 
vergele de lemn, cu ajutorul cărora țineai co
mod ziarul deschis in fata ochilor. Astiel, tim
pul care părea pierdut, devenea timp cîștigal. 
Cinci-zeCe minute deveneau utile, plăcute.

Astăzi, în frizeria de la complex, ca de altfel 
la toate frizeriile din Petroșani, nu găsești deci! 
accidental un ziar sau o revistă. Oare este im
posibil pentru conducerea cooperativei, pentru 
responsabilii unităfilor să asigure zilnic cîteva 
ziare, cîteva reviste care să stea la dispoziția 
cetățenilor ?

Răspunsul la această întrebare îl dorim in
tr-un singur fel: citeva ziare proaspete pe mă
suța din frizerie pe care să le po/i răsfoi pină 
i[i vine rindul la servit. Ar ii un act de atenție, 
de grijă și solicitudine fală de om.

C. C.

Brigada fierar-belonisluiui Horvath Ludovic lu
crează la daniela metalică a blocului H 1 E de 
pe șantierul nr. 1 Petroșani. Această formație 
de lucru iși realizează lună de lună sarcinile de 
plan in proporfie de 150—160 ia sulă.

nterlocutorul: o fetită 
blondă, cu năsucul în 
vini și cu ochii albaș

tri. Un ghiduș cam neastim- 
parat...

— Cum le cheamă ?
—- Simona;
— Și mai cum ?

Părinți, cum vă 
educați copiii?

PRIMUL
INTERVIU 

AL
SIMONEI
—- Simona — Camelia B.
— Ci/i ani ai ?
— Eu? 4 ani.
— Ce afi făcut azi la gră

diniță ?
— Am fost la film. Un film 

cu doi arici-, apoi au căzut lu
pii din căruță.

— Dar la nas și la ochi 
cum le-ai lovit ?

Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 3-a)

tensiune creatoare, ghicești același 
gînd spre împlinire.

Un astfel de moment trăiește de 
cîtva timp colectivul exploatării mi
niere Aninoasa. De fapt, aici se 
duce de mai multă vreme o bătălie 
surdă cu niște greutăți pe de o 
parte și cu niște carențe proprii, pe 
de altă parte. Intensitatea preocu
părilor cotidiene însă a fost mărită 
recent de adunarea activului Comi
tetului județean de partid, care, du
pă cum se știe, a dezbătut probleme 
ale întăririi simțului răspunderii, ale 
respectării disciplinei de pa'rtid’-'și 
de stat. La laceastă adu'narb 'parti
cipaseră' și secretarul comitetului de 
partid, șeful exploatării și secreta
rul comitetului U.T.C. al minei. La 
întoarcere, cei trei tovarăși au ți
nut să informeze pe toti membrii 
comitetelor de partid, sindical și 
U.T.C., precum și birourile organi
zațiilor de bază, asupra unor sar
cini practice ce se desprind pentru 
activitatea imediată și de perspec*'- 
vă a colectivului. Este, dacă vreți 
o expresie a răspunderii cu care co
mitetul de partid și conducerea în
treprinderii tin să transpună în câ
tă sarcinile ce le revin.

Lucrurile însă nu se opresc la o 
simplă transmitere a unor sarcini și 
acesta mi se pare lucrul cel mai 
important. Chiar în aceeași zi a fost 
format un colectiv alcătuit din mem
bri comitetului de partid, ai comi
tetelor de sindicat și U.T.C., cin 
cadre tehnico-inginerești căruia l-a 
fost dată sarcina de a asigura o în
drumare mai îndeaproape a tuturor 
formațiilor de lucru, de a le ajuta 
sub forme multiple să folosească 
din .plin timpul de lucru în abataje 
în scopul îndeplinirii si depășirii 
sarcinilor de plan. Sectorului de 
transport i-a fost sublinia-tă încă o da
tă mai pregnant obligația de a asi

gura o aprovizionare corespunzătoa
re a locurilor de muncă cu vagone- 
te goale și materialul necesar. Aici, 
după aprecierea șefului exploatării, 
s-au și depus eforturi serioase în 
vederea sporirii rulajului vaqonete- 
lor.

O activitate energică, îndreptată 
în special spre întărirea disciplinei 
în producție, a început să desfășoa
re colectivul ce s-a format. Încă de 
a doua zi, membrii acestui colectiv, 
repartizați pe schimburi și pe sec
toare, au întreprins, pentru începui, 
o acțiune de observare a modului 
în care șe, folosește timpul de mun
că. S-au constatat multe deficiențe. 
In multe brigăzi lucrul începea 
mult după ora stabilită, în altele 
existau timpi morți, iar la alte lo
curi de muncă șutul se încheia de 
fapt înainte de vreme. Observarea 
a fost urmată îndată de o susținuta 
muncă politică desfășurată de către 
comuniști. Au fost organizate scurte 
convorbiri, dezbateri pe fapte con
crete asupra disciplinei, creîndu-se 
o vie opinie de masă împotriva ce
lor care se abat de la legile statu
lui, împotriva celor care dau do
vadă de indolentă, de lipsă de răs
pundere. Se face mare cheltuială de 
energie pentru a ajuta oamenii. Cred 
că o astfel de investiție este deo
sebit de rentabilă. Totul pornește 
de la dorința de a face ca întregul 
colectiv să răspundă așa cum se 
cuvine măsurilor stabilite de recen
ta adunare a activului Comitetului 
județean de partid. Acum există 
suficiente probe care dovedesc că 
harnicul colectiv al exploatării va 
transpune în viață sarcinile ce-i re
vin. In ziua de 25 septembrie, aici

A. CORNESCU
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Teatrul de stat „Valea Jiu- 
Iu" Petroșani deschide cea 
de-a 21-a stagiune azi, la ora 

1 19, cu premiera pe tară „Croi
torii cei mari din Valahia 
Alexandru Popescu, piesă 
miată cu Premiul special 
juriului la concursul de 
maturgie originală pe 
1968.

Regia spectacolului aparține, 
lui Ion Olteanu, artist emerit, 
de la Teatrul „Nottara" din 
București, iar decorurile și 
costumele sînt semnate de E- 
lena Zăbavă și, respectiv, Ol
ga Scorteanu.

Distribuția beneficiază de a- 
portul lui Septimiu Sever, ar
tist emerit, laureat al Premiu-; 
lui de Stat, care va interpreta 
rolul lui Basarab. Alături d^ 
Septimiu Sever apare un în-j 
treg mănunchi de actori lo-| 
calnici: Vasile Ilașiganj, Vio
rica Popescu, Elisabeta Selba) 
Nicolae Nicolae, Ion 
Constantin Dumitra, 
Popa, Alexandru Zecu, 
tru Cîta, Mircea Pînișoară] 
Dumitru Drăcea, Florin Plaur.

Duminică, la ora 10 și sea
ra la ora 19, același teatru] 
prezintă în premieră, cunosciU 
ta piesă a lui Alecsandri, 
„Fintina Blanduziei". Regia 

■spectacolului, montat într-g 
nouă versiune, aparține tot lui 
Ion Olteanu, artist emerit. De-j 
corurile sînt semnate de Aurel 
Florca iar costumele de Olga 
Scorțeanu de la Teatrul „Not
tara" din București.

In rolurile principale 
vedea pe actorii Costin 
Ion Tomescu, Vaier 
Mircea Pînișoară, Marcel P«- 
pa, Ilie Ștefan, Nicolae Gher- 
ghe. Alexandru Codreanu, Mi
hai Clita, Violeta Berbiuc, 
Viorica Popescu, Ion Rox'n,: 
C. Dumitra.

" de 
pre-

al 
dra- 
anul

Roxin;
Marcel 

DumiJ

îi vom
Iliescu,
Donca,

„Măcelarul Baci nu trebuie... 
demoralizat!“

O cititoare a ziarului nostru, Mar- 
cuș Susana, din Lupeni, femeie la o 
vîrstă destul de înaintată, ne-a tri
mis o sesizare în care se spune : 
„Locuiesc,în cartierul Viscoza II din 
orașul Lupeni, în imediata apropie
re a unității nr. 107 a O.C.L. Ali
mentara. Cînd văd mașina cu carne 
oprită în fața magazinului, merg să 
mă interesez dacă n-a adus și cos: 
tiță. Dar, deși stau la rind, măcela
rul Baci Iosif nu vrea să mă ser
vească. Intr-lina din zile, gestiona
rul fiind în stare de ebrietate, m-a 
făcut pe mine bețivă. Rușinată, cu 
lacrimi în ochi, am scris o sesizare. 
Cind am introdus-o în cutie, măce
larul mi-a spus batjocoritor ; Poți să 
scrii ce vrei că tot degeaba. Am 
mai avut sesizări, nu mă sperii. Nu 
știu pe ce se bazează măcelarul 
Baci Iosif de se comportă astfel. 
Cred că dumneavoastră veți afla".

Am pornit pe urmele sesizării. La 
blocul 9 (Aleea Narciselor) am dis
cutat cu mai mulți locatari, clienti 
ai unității nr. 107, martori ai celor 
petrecute: în magazin în data de 10 
august. Toți au declarat același lu
cru : „Măcelarul Baci iosif consumă

băutură în timpul serviciului, are o 
comportare urîtă fată de clienti". 
Tovarășele Rung Maria și Besoiu A- 
nița ne-au informat că responsabilul 
perseverează în astfel de abateri de 
ani de zile. Ani intrat și-n unitatea 
nr. 107. Era ora 14 și înăuntru nu 
era decît mecanicul de la A.R.U.C., 
Măican Ion. Ne-am interesat de res
ponsabil. Mecanicul Măican ne-a 
spus că Baci s-a dus pină la „Vî- 
natorul" să aducă niște clor. La 
restaurant am întrebat-o pe barma- 
na Lucaci Irîna cu ce treburi a ve
nit măcelarul Baci în unitate. Dînsa 
a început „s-o scalde". In cele din 
urmă, fiind pusă de față cu respon
sabilul Cornea P., a declarat: „A 
venit de ne-a adus carne pentru a-i 
pregăti niște grătare. Dar cit a stat 
aici n-a băut decît apă". El, în 
schimb, era „turtit" de-a binelea. 
Abia se ținea pe picioare. In fraze 
cu multe puncte de suspensie a în
cercat să ne convingă că de fapt 
la ora 14 cînd bea rachiul de droj
die el nu se afla în timpul serviciu
lui. E adevărat. Dar ne întrebăm 
cum i-a servit pe clienti la ora 17 
dacă la ora 14 era turmentat îneît

abia se ținea pe picioare ?! '■ S-'a bi
zuit cumva pe ajutorul unor per
soane ce n-au nimic comun cu co
merțul? Tot ce-i posibil. Doar in 
ziua cînd am vizitat unitatea (16 au
gust), un cetățean, Rizon Ludovic, 
se simțea în măcelărie ca la el a- 
casă. Era „părtaș" pe din două 'cu 
măcelarul la mîncare; ne întrebăm : 
De unde este recuperată carnea pe 
care măcelarul Baci o transformă în 
grătare? „Enigma" n-ar fi chiar atît 
de greu de dezlegat... dacă orga
nele comerciale n-ar fi „legate" de 
scaunele de prin birourile O.C.L. 
Alimentara Petroșani. Dar deși cu
noaște toate neregulile care persis
tă la unitatea nr. 107 Lupeni, con
ducerea O.C.L. Alimentara le tole
rează. Tov. Davidovici Cazimir, pre
ședintele comitetului de direcție de 
la O.C.L. Alimentara, nu pare de’ 
loc surprins cînd îi relatăm astfel 
de abateri, ba, cu seninătate, ne 
spune că le cunoaște cu mult îna
intea noastră însă... fiind lipsă de

P. BREBEN
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„Sincron"
clin nou
la Petroșani

Duminică și luni, publicul 
petroșănean se va reîntîlnl ,în- 
tr-un concert-spectacol de Ho- 
ria Șerbănescu și Sădi Rudea- 
nu, cu apreciata formație de 
muzică ușoară condusă de 
Cornel Fugaru : „Sincron".

Cunoscuti în întreaga țară 
și îndrăgiți nu numai de ad
miratorii muzicii „beat", 
strumentiștii formației 
cron 
tacolele de Ia Casa de cultu
ră a sindicatelor din Petro
șani, pe nu mai puțin admira
ta interpretă Margareta Pisla- 
ni, alături de care-și vor sus
ține recitalurile Puica Igiro- 
sanu, Cornel Popescu, Giony 
Dîmilriu, Ion I.ăceanu.

Regia artistică a întregului 
spectacol este semnată de Val 
Moldoveanu.

in-
Sin- 

vor acompania, în spec-

Itinerar
la sjîrșit
de săptămînă

CULTURAL

Sîmbătă, la ora 
mare a Casei de

18, în 
cultură 

expune-

• 
sala
din Petroșani are loc
rea „Eroina de la Jiu". Expu
nerea va fi făcută de profeso
rul universitar Dan Smîntî- 
nescu din București. In conti
nuare va rula filmul Tudor.

SPORT

© Mîine, de la ora 10, sta
dionul din Petroșani, găzduieș
te întîlnirea de fotbal din ca
drul diviziei C dintre Știința 
Petroșani și Progresul Sibiu.

® in campionatul județean 
de fotbal, duminică, ora 11, au 
loc următoarele întîlniri : Mi
nerul Vulcan — Dacia Orăș- 
tici Parîngul Lonea — Mine
rul Uricanl; Minerul Aninoa
sa — Abatorul Hațeg.

© Campionatul municipal de 
fotbal se desfășoară 
manșe.
terenul din Lonea, se dispută 
meciul 
minier 
torul Lupeni. Duminică, de la 
ora 9,30, pe terenul C.F.R. din 
Petroșani, au loc două întîl- 

Utilajul Petroșani—I.L.L.
Petroșani

în-două
Sîmbătă, ora 16, pe

dintre Constructorul 
Petroșani și Prepara-

ni'ri:
Petroșani și C.F.R.
— I.C.O. Petroșani. La Petrila 
are loc, de la ora 11, meciul 
Știința Petroșani —• Energia 
Paroșeni.
• Pe terenul de handbal de 

la stadionul Jiul din Petroșani 
are lor duminică, ora 11, me
ciul de divizia B, Știința Pe
troșani — „U" Craiova.

® Meciul de rugbi de divi
zia A, dintre Știința Petroșani 
și Agronomia Cluj are loc pe 
același stadion începînd cu 
ora 12.

® In campionatul republican 
de fotbal la juniori are loc 
duminică dimineața un adevă
rat derbiu al Văii Jiului. Mi
nerul Lupeni primește replica 
juniorilor de la Jiul Petroșani.
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La Deva s-a deschis

o

Iosif de la Petro-

pe care

Kalman

ft
A

Elene! 
Florea

în
te

X

la
iu
lui

cel 
Brînco- 

Paras- 
să dăm

lucrărilor de pic- 
mentionate, de 

Peisaj citadin de 
Virgil, Castelul

Și 
ale

din Craiova, Hai

ale
Legenda

această expoziție 
impresionează 
totul deosebit,
pictură

Nicolae :
Argeș și Legenda 
Putnaj Mircea
Constantin
lui Mitrică

cu 
de

S1MPĂTÂ 28

lucrări

BICiOBUL BS IUI

Filmul de animațieulcior
și dăruire.

H
R. SELEJAN

ecouri

Desen de Adrian Roman

la

de roman 
săgețile dace, 
holde de griu

creator 
lui i se 

anima-
Disney

a 
că-

și din
Feri- 
jude-

ce
în-

MERIDIANE
Lutul mirosea a vin, 
avea urmele buzelor de strămoși. 
Miroase a singe 
smuls inimii de 
Lutul mirosea a 
a copite de cai, 
a opreliști.
Lutul a-nviat în 
și ulciorul
cînd bea sînge de struguri, 
vorbește.

care transporta actorii, teh- 
și conducătorii noului tea- 
Valea Jiului. Capetele se 
în ramele ferestrelor, o-

deschis 
cu nemuri- 

caragialeană 
urmată apoi

lui
Blandu-

montare
Ion Olteanu. Cos-

ac- 
în 

de- 
Hu-

popo- 
să or- 
satele

ascund ani de muncă încordată, du
blată de pasiune, talent

piese 
modul
celor 
reali-

artistică

pe
laureat al Pre-

așter- 
muncă, spre 

în fața

Galul Asterix"

al artei, Elena Antonescu și 
artiste emerite. Multi

Sălile muzeului județean din 
Deva găzduiesc prima expozi
ție interjudețeană de artă plas
tică, la care participă cu lu
crări artiști profesioniști din 
ludetele Dolj și Hunedoara.

Prin tinuta artistică și di
versitatea genurilor, această 
expozifie se înscrie în șirul 
manifestărilor culturale de 
amploare, care au fost orga
nizate pe meleagurile noas
tre sub auspiciile Comite
tului județean pentru cultură 
și artă.

Expoziția trezește interes 
nu numai prin acea diversita
te a modalităților de rezolva
re artistică și prin găsirea u- 
nor solufii personale, ci, mai 
ales, prin bogata varietate te
matică și problemele 
le abordează.

Lucrările de pictură 
fică, alături de cele 
rale, creează un cadru artis
tic de o ambian/d deosebită, 
de vigurozitate și coloristică 
capabil să stimuleze nu nu
mai creafia propriu-zfsă ci și 
frămintarea spirituală și fnle- 
lectuală, atît a artistului cft 
și a publicului.

Din complexitatea expona
telor se desprind multe titluri 
de lucrări valoroase, care pro
filează, în contururi nuternice, 
numele unor creatori.

In sensul acestei afirmații, 
vom aminti cîteva realizări 
atlistice care, de la prima ve
dere. , vehiculează idei și sen
timente, stirnesc o emoție pro
fundă, incintă ochiul si des
fată sufletul prin tematica a- 
bordată, prin măestria exe
cuției și prin modalitatea ori
ginală de rezolvare artistică 
a subiectelor și problemelor 
tratate. .

Expozifia, în totalitatea ei, 
răspunde unui deziderat cu 
adinei semnificații sociale și 
artistice, pleci nd de la izvoa
re de inspirație folclorică tre- 
cind prin istorie și prezent,_ 
tisnind spre înălțimile viitoru
lui.

In cadrul expoziției, trecu
tul Istoric, încărcat de sublim 
și legendă, se îmbină armo
nios cu măreția și frumusețea 
cotidiană a prezentului. Na
tura încintătoare și frumusețile 
patriei, se amestecă cu fră
mintarea lăuntrică a omului. 
Intr-un cuvint, personalitatea 
se contopește cu aspirația spre 
necunoscut.

Intrlnd 
comnlexă 
tr-un tel 
crăr/le
Marin ache 
Mănăstirii 
Mănăstirii 
Bătrîn 
veanu 
chiva

aceste
impun, prin cu- 

stilizare, lucrările

douăzeci de ani, 
la 23 iunie 1948, 
Artelor și Infor- 
înființarea în Pe- 

filiale a Teatrului

urmă cu 
mai precis 
Ministerul 

matiilor dispunea 
troșani a unei 
Poporului. Se năștea astfel una din 
primele instituții artistice create de 
regimul democrat popular pentru ri
dicarea la lumina culturii 
lor muncitoare, 
resc din Petroșani, 
tîtea trupe valoroase în trecut, 
devenit sediu permanent al 
stituții. Colectivul artistic a 
mat din actori profesioniști 
teni și întărit ulterior cu 
valoroase recrutate din rîndul ama
torilor. Iată cum își amintește maes
trul emerit al artei, Val Mugur, mo
mentul primirii artiștilor de către 
oficialitatea locală :

a mase- 
Casinoul muncito- 

care găzduise a- 
a 

noii in- 
fost for- 
bucureș- 
elemento

de alte spectacole realizate la un 
înalt nivel artistic. Teatrul și-a cîș- 
tigat în scurt timp un binemeritat 
prestigiu în toată țara astfel că în 
1953 „Scînteia", într-un articol de 
fond, îndeamnă celelalte instituții de 
cultură din țară să folosească „ex
periența înaintată a unor teatre cum 
ar fi acela din Petroșani" spre a 
deveni adevărate „focare de cultură 
cu o Tază de cuprindere largă".

Stagiunile s-au succedat una după 
alta, fiind punctate de succese deo
sebite și de inițiative remarcabile. 
Și astăzi, după 13 ani, publicul 
cal își aduce aminte 
o piesă cum a fost 
șii" în interpretarea 
troșăneni.

In 1956, colectivul
sează o chemare tuturor

cu plăcere 
„Trandafirii 

actorilor

lo
de 

TO- 
pe-

artistic adre-
teatrelor

avut o carieră deosebită 
românesc contemporan, con- 
un exemplu elocvent în a- 
privință.

care a 
teatrul 
stituîe 
coastă

O preocupare permanentă pentru 
colectivul teatrului a fost promova
rea unui repertoriu de înaltă ți
nută artistică, în care să primeze 
dramaturgia românească. Jumătate 
din numărul total al pieselor reali
zate pînă acum sînt piese originale, 
contemporane și clasice.

Anii s-au scurs și astăzi sîntem 
în măsură să facem un sumar bilanț 
cifric al activității depuse de Tea
trul „Valea Jiului" în cele două de
cenii de existentă : 160 de premie
re, 6 665 spectacole, 1 884 145 spec
tatori. In spatele acestor cifre

mină cu mină — semnată de 
Tellmann losif de la filiala 
U.A.P. Petroșani, Trinitate și 
Echilibru ale lui Hirt Toma din 

- Craiova, Minerii lui Nagy Er
vin și lucrarea cu același titlu 
a lui Matyaș 
șanț.

Din riadul 
tură trebuie 
asemenea, și 
Liste veanu
Bran de Hagiescu Ion; Tîrg do 
toamnă a lui Vlăescu Ghecr- 
qhe, Amintiri din vechea Cra- 
iovă și Piața Chiriac, semna
te de Marineanu Ilie, Portret 
de oltean și Bănia de Delnevo 
Preda; Natură statică, Țăranca 
și Peisajul Floricăi Anasta- 
sescu (toll de la Craiova), Pei
sajele industriale ale 
Bianu, Szilagyi Geza, 
Aurel, Fodor 
Petroșani.

Alături de 
deosebite se 
tezanjă șl
Iui Costea Simion : Tenebra a- 
dîncurilor. Poezia minei; Fata 
cu cojoc, Fanfara și Diminea
ța ale lui Sylveszter' Victor 
din Petroșani, Țara lui Za- 
molxe și Țigănuș vînat de 
Pascu Griqore, Peisaj citadin, 
Vapoare în port și Trunchiuri 
de copaci — ale lui Grigorian 
Eustațiu, Poarta, Bărci în larg 
și Iarna la Novaci de Pîrlac 
Victor; Peisajul și Tîrgul lui 
Brez Vasile de la Craiova.

Două săli ah expoziției cu
prind lucrările de grafică, în 
care excelează prin sensibili
tate și ginqășie Anotimpurile 
Ecaterinei Sylveszter și ciclu
rile lui Matyaș losif.

Cileva lucrări în aramă bă
tută ale lui Mihăilescu Victor 
(Simeria) ca Orjacii, Străbunul, 
Cloșca, refin, de asemenea, a- 
tentia cunoscătorilor in lucra
rea metalului.

Sculptura, mai pufin repre
zentată, se impune totuși prin 
lucrarea lui Kovaci Ernest: De- 
cebal. Bustul este o lucrare 
impunătoare, prezentînd un 
Decebal dîrz, cu trăsături pu
ternice de conducător.

Acestea sînt numai cîteva 
din cele peste 130 de lucrări 
expuse în sălile muzeului din 
Deva, care merită să lie vă
zute.

De la deschidere, expozifia 
a fost vizionată de multi iu
bitori de artă și considerăm că 
aprecierile exprimate asupra 
lucrărilor constituie nu nu
mai o invitafie pentru marele 
public dar și o recunoaștere 
a talentelor autentice din cele 
două județe.

Cornel HOGMAN 
președintele 

Comitetului municipal 
pentru cultură si artă

N
„BOMBA

(Cinema 7 Noiembrie, Petroșani)
Producție a studiourilor Avala 

Film (Belgrad), filmul „Bomba de 
la ora 10,10" este o peliculă de a- 
venturi, inspirată din lupta partiza
nilor iugoslavi.

Anu.l 1942. Colonelul luptător 
spaniol Tihi este hotărît să-l uoidfi 
pe colonelul S. S. Hassler, coman
dantul lagărului de concentrare na
zist din care evadase. Atentatul Îm
potriva lui Hassler, pus la cale de 
Tihi împreună cu un grup de parti
zani din Belgrad, urma să aibă loc 
cu prilejul sosirii comandantului 
nazist în oraș. O bombă va exploda 
în canal, pe artera pe unde trebuia 
să treacă Hassler. In timpul pregă
tirilor pentru atentat, Tihi cupoașle 
o lînără care-i cîștigă încrederea 
deși nu știa nimic despre ea... Ur
marea, pe ecran.

a împlinit două decenii
La 28 august 1948 sosea în gara 

Petroșani vagonul special de clasa 
a IlI-a 
nicienii 
tru din 
îndesau 
cilii tuturor căutau avid ceva făgă
duit, iar urechile erau ciulite pen
tru a auzi ceva. Tovarășul Frânez 
Auerbach, directorul teatrului, a co- 
borît pe peron dispărînd în mulți
mea compactă, pe care cei de la fe
restre o credeau venită pentru cir
cumstanță. Nimic special, însă !... 
Peste un timp, directorul s-a apro
piat de vagon, mai puțin vesel decît 
la coborîre, însoțit de un tovarăș 
jovial, cu ochii vii, fruntea semeață 
și mustață mijind. La întrebarea ce
lor din vagon unde e fanfara și un
do sînt discursurile făgăduite, în 
locul tovarășului Auerbach a' răs
puns tovarășul cu ochii vii, fruntea 
semeață și mustață mijindă, în fe
lul următor: „fanfara și discursurile 
după ce Ie:veți merita!". Aceste cu
vinte erau spuse din gînd 
inimă de către tovarășul Ch. 
ceanu, secretarul de atunci al 
tonei Petroșani".

Și colectivul teatrului s-a 
t neîntîrziat pe 

merita laudele publicului 
ruia avea să joace.

din țară în vederea intensificării 
tivitătii de răspîndire a culturii 
mase. Teatrul își propunea să 
pisteze 25 de sate din județul 
nedoara, unde pînă atunci nu 
sise nici o formație teatrală, 
ganizeze deplasări regulate în 
hunedorene.

Această inițiativă a avut
elogioase în presa centrală, ea fiind 
urmată de toate teatrele din țară.

1968, tea- 
cea de-a 
o piesă 
artistică, 
pe țaTă 
Valahia" 

pre-

zi, 28 septembrie 
trul își deschide 
XXI-a stagiune, cu 

de o deosebită valoare
prezentată în premieră 
„Croitorii cei mari din 
de Alexandru Popescu. Piesa, 
miată cu premiul special al juriului
la ultimul concurs de dramaturgie 
originală, este pusă în scenă de ar
tistul emerit Ion Olteanu de la tea
trul „Nottara" din București. Ală
turi de un valoros mănunchi de ac
tori petroșăneni joacă bine cunos
cutul actor Septimiu Sever, artist 
emerit, laureat al Premiului de Stat. 
Invitînd colaboratori prestigioși, 
teatrul nostru continuă o tradiție 

re
marcabile în timp. Al doilea spec
tacol va fi realizat cu piesa 
Vasile Alecsandri „Fîntîna 
ziei", lucrată într-o nouă 
de către maestrul
tumele celor două piese aparțin Ol- 
gai Scorțeanu, iar decorurile Elenei 
Zăbavă și respectiv lui Aurel Flo- 
rea.

Alese cu grijă, cele două 
au menirea să marcheze în 
cel mai pozitiv aniversarea 
două decenii de teatru, prin 
zări de certa valoare
vor putea fi apreciate, nu ne 
dpim, cu căldură de public.

In aceste momente festive nu 
rămîne decît să adresăm teatrulu 
tradiționalele cuvinte cu care se 
salută o instituție de cultură : Vi
vat, crescat, floreat 1

Prima stagiune s-a 
8 octombrie 1948 
toarea comedie 

O scrisoare pierdută",

M LA ORA fl0,10«

O secvență din filmul „Bomba

In luna octombrie, 
mit că vpr oferi 
■riilor o serie de 
diferite domenii, 
live, pasionante.

editurile pro- 
vizitatorilor libră- 

cărți, din cele mai 
interesante, alrar- 
Spicuim, din pro

gramul lunar „Cărți noi", cîteva ti
tluri spre a fi reținute de cititorii 
noștri și a le putea, pe parcursul 
lunii viitoare, solicita în librării.

In Editura știin
țifică vor vedea 
lumina tiparului 
cărți, ale căror ti
tluri anunță lecturi 
atractive, ca: La 
vinătoare în Con
go de Mihai 

Tican Rumano, Napolean 
contra de Peter Geyl și 
lui I. Toth Ahile : Paradoxele < 
in fenomenologia spiritului.

Editura pentru literatură ne 
tă cîteva volume card vor 
face, sîntem siguri, gusturile 
așteptările unei mari categorii a pu-

blicului cititor. Astfel, : 
mate să apară-n librării 
Versuri de 
părăsit de 
Evocări de 
monografic
Creții, o culegere din poezia 
ghiară din România, Pe strune liri
ce, iar în „Biblioteca

sînt progra- 
i cărți ca:

Cantonul 
Amintiri.

N. Crevedia,
I-ănuș Neagu.
George Oprescu, studiul 
Mihai Eminescu de I. 

ma-

pentru toți"

ria improbabilității (roman) de M. 
Ancearov, Logica frumosului de L. 
Rusu și volumul al IV-lea din Ope
re alese de Salom Alehem.

Editura tineretului 
rilor prilejul unor 
Vor apare astfel, 
Osînda soarelui — 
gen Barbu, Steaua

cunoșlitile. 
octombrie :

Eu-

CE
pro și
volumul 

eleate

anu n- 
satis- 

și...

VOM cm ?
H. Sienkie-
Prelenden-

H. Ibsen și 
de I. Agir-

vor apare Potopul lui 
viez, Castelul lui Kafka, 
ții la coroană a lui 
Două iubiri (povestiri) 
biceanu.

In Editura pentru literatură uni
versală, printre apariții se însriT.i: 
Scrieri alese de A. Rimbaud. Teo-

va oferi citilo- 
noi 
în

versuri de 
singurătății

versuri de Tiberiu 
Ulan, Lupta cu 
somnul — nuvele 
de loan Grigores- 
cu, traducerea ro
manului Zora cea 
roșie și banda ei 
de Kurt Held, o 

culegere Ardealul în poezie ș.a.
Editura Meridiane va publica : 

Scrieri despre artă de. George Că- 
linescu, Viața lui Gauguin de Hen
ri Perruchot, Viața lui Modigliani 
de A. Salmon, Arta neolitică in Ro
mânia de VI. Dumitrescu, Prezența 
teatrului de Valentin Silvestru, Re- 
îlectii despre film de Rene Clair.

Pentru meritele lor, unii actori 
petroșăneni au fost distinși 
în decursul timpului cu ti

tluri artistice și cu înalte ordine și 
medalii. Dintre aceștia, amintim 
Costel Rădulescu,
miului de Stat, Val Mugur, maestru 
emerit 
Ana Colda, 
actori remarcabili, care astăzi act:
vează pe scenele de frunte ale tă- valoroasă care a dat rezultate 
rii, au fost ani de-a rîndul angajați 
ai teatrului din Petroșani. Ion Pave- 
lescu, Tony Zaharian, Anca Ledun- 
ca, Vladimir Jurăscu sînt numai 
cîtiva dintre aceștia.

Printre valoroșii actori care au 
îneîntat generații de spectatori tre
buie să amintim pe Dem. Colum- 
beanu, Gh. Iordănescu, Ion Slănes- 
cu, Alex. Jeles, Jean Tomescu, Jus
tin Handoca și alții.

Majoritatea spectacolelor realizate 
la Petroșani s-au bucurat de apre
cieri măgulitoare din partea croni
carilor și oamenilor de teatru. Ex
plicația succeselor teatrului din Pe
troșani e firească și simplă; „știe 
să asculte de dorințele spectatori
lor săi și {ine să-i mulțumească" 
(Aurel Baranga).

uite din piesele montate la 
Petroșani au constituit pre
miere pe tară. Piesa lui Au

rel Baranga „Sfîntul Mitică Blajinu",

ne
i

Constantin PASCU

Cenaclul
„Meșterul Manole“ 
își reîncepe 
activitatea

Duminică 29 sept., orele 10, 
are loc la sediul redacției zia
rului „Steagul roșu", ședința ce- 
nacului literar „Meșterul Ma- 
nole" din Petroșani. La această 
ședință sînt invitați atît crea
torii cît și iubitorii de litera
tură din Valea Jiului. De ase
menea, tot la această ședinlă 
vor fi discutate lucrările lite
rare pentru publicarea unei 
culegeri a cenaclului.

Walt Disney nu a fost nici pri
mul nici cel mai profund 
de desene animate și totuși 
datorește baza filmului 
tie. Succesul filmelor 
provine din simțul său 
utilizarea cu pricepere

de 
lui 

pentru ritm, 
a culorilor

și sunetelor, simplicitatea desenelor, 
umorul său.

Lăsînd la o parte sunetul și mo
dul de animare, aceleași calități se 
pot găsi și în minunatele desene 
care prezintă peripețiile și aventu
rile unui gal — Asterix și ale com- 
patrioților săi Obelix, Panoramix, 
Abraracursix și Assuranceuturix. U- 
neori simțul umorului 
mai puternic, iar 
nu lipsește nici 
franceză, cu care 
fectele societății 

■Cu cîteva luni în
au părăsit pentru prima oară al
bumele și au prins viată pe ecrane
le franceze într-un film de animație, 
de lung metraj, în culori, intitulat 
„Galul Asterix", care se bucură de 
un mare succes. In prezent, se lu
crează la un nou film de acest gen 
„Asterix și Cleopatra". Eroul prin
cipal este tot eroul eroilor — As
terix — un omuleț măruntei, cu
rajos și inventiv.

este chiar 
în unele momente 
ironia fină, pur 
se satirizează de
și ale oamenilor, 
urmă, acești eroi

titlul
An-

iarba

Informarea rapidă a cititorilor
o obligație a bibliotecarilor

economisirii timpului 
se știe, în ce! 
omul modern, 
obișnuit al bi- 
în ce mai pu- 

minute sau 
birocratismu ■ 

în

Problema 
preocupă, după cum 
mai înalt grad pe 
Cititorul, vizitatorul 
bliotecii, este din ce
tin dispus să piardă 
chiar ore de „dragul' 
lui, al comodității sau în virtutea 
organizării unor scheme de activita
te anacronice. El are nevoie de 
surse de informare ușor accesibile 
și eficiente.

Acest cititor, fie el miner sau 
'strungar, constructor, funcționa:, 
medic, inginer ori profesor dorește 
sa aibă la îndemîna cartea care-1 
interesează, într-un timp scurt.

Răspunzînd acestei cerințe, colec
tivul bibliotecii Casei de cultura a 
sindicatelor din Petroșani și-a sporit 
grija pentru' asigurarea informări 
cititorilor asupra volumelor din raf
turi. In acest scop, de curînd s-a 
terminat reorganizarea colecțiilor de 
cărți din rafturile cu accesul liber 
al publicului. Așezate după clasifi
carea zecimală, și, în cadrul fiecă
rei grupe, în ordine alfabetică, co
lecțiile de cărți pot fi consultate cu 
ușurință de către cititori de toate 
vîrsțele.

Preocuparea pentru informarea 
cititorilor asupra fondului de cărți 
de care dispune biblioteca și asu
pra împrospătării lu; necontenite se 
manifestă și prin introducerea ca
taloagelor, care sînt puse la dispo
ziția cititorilor spre consultare. Prin 
intermediul acestora, cititorii iau 
cunoștință de comorile literaturii

științifice, tehnice și beletristice de 
care dispune biblioteca și pe care 
ei le pot împrumuta acasă sau con
sulta în sala de lectură. Astfel, ca
taloagele informează cititorii că bi
blioteca Casei de cultură posedă o 
vastă colecție de lucrări antologice, 
filozofice, social-politice și lucrări 
de filologie, lingvistică și lexicolo
gie, de matematică și astronomie, 
cărți din literatura tehnică, utile mi
nerilor, lucrătorilor din metalurgic, 
constructorilor, ceferiștilor precum 
și radioamatorilor și conducătorilor 
auto. Biblioteca dispune, de aseme
nea, de o colecție bogată de lucrări 
din domeniul științelor naturii, fizi
cii, chimiei, istoriei, geografiei, pe
dagogiei, artelor plastice și muzici:.

Colecțiile lucrărilor 
beletristică în 
ceză, germană, 
cele de critică 
peste 1 300 de

gra- 
prectim șl 

fără frecventă 
împrumuta sau 
care au nevoie 
lor. 

informare, in-

de literatură 
limbile română, fran- 
maghiară și rusă și 
literară, care numără 
titluri, înmănunchiază

o sursă de informații deosebit de 
bogate. Elevii școlilor de toate 
dele din orașul nostru, 
studenții cursurilor 
ale facultăților, pot 
consulta lucrările de 
în vederea pregătirii

Un alt mijloc do
trodus recent, îl formează scurtele 
recenzii ale cărților noi apărute în 
librării pe care cei interesați le pot 
răsfoi vizitînd biblioteca.

Bineînțeles că în 
marii cititorilor mai 
făcut. De aceea, 
tecii va 
sibilitatea 
spre a-i 
mai mult 
ce le au 
în același 
lor pentru lectură.

^irecția infor- 
sînt multe de 

colectivul biblio- 
continua să lărgească pc-

de informare a cititorilor 
obișnui să se folosească 
de sursele de informare 
la dispoziție, contribuind 
timp la formarea gustului

M. CHIOREANIJ

„Arheologia sec. XX" este 
noului film documentar al lui 
drzej Brzozowski.

...Pe o poiană acoperită cu
lucrează arheologi, tăcuți, care în
torc cu lopata pămîntul. Ei dau de 
niște obiecte. Aparatul de proiecție 
le prezintă în primul plan cu ins
cripții explicative: un dinte, un 
domino, un creion, o pipă, o cheie 
ruginită, o scrisoare putrezită, o 
pudrieră, mărci, insigne, bani. După 
aceea se arată un Ioc pe care se 
fac săpături arheologice. Apare un 
gard de sîrmă ghimpată și o Ins
cripție : crematoriul nr. 3 Oswiecim 
— Brzezinka.

„Arheologia" 
zowski este 
fără efecte 
constă în
cerut unui grup 
cerceteze un mic 
mîntul lagărului 
Cu mijloace 
puține, filmul 
te puternică, 
deri fixează 
Oswiecim, 
toare ale 
erau uciși acolo în masă. La r 

inspirat 
a

lui Andrzej Brzc- 
un film foarte simp!.., 
exterioare. Forța lui 

ideea regizorului care a 
de arheologi să 
pătrat de pe pă- 

lingă crematoriu, 
exprimare foarte

face o impresie foar- 
Camera de 
descoperirile

aceste mărturii 
vremurilor cînd

de

filmului, autorul s-a 
cartea „Medalioane" 
kowska. Filmul face 
fel de puternică ca

o
Și

luat ve
de la 

îngrozi- 
oamenn
crearea 
t din 

Zofiei Nal- 
impresie lu 

cartea.Tinerețea unei vechi clădiri din Jieț
Folosindu-se din plin posibilitățile 

voluntară, a 
au ajuns 

avansat. Lucrările de 
zidărie au fost terminate, se pregă

tește zugrăvitul și vopsitul. Totul 
trebuie să fie frumos, pentru a oie
ri ore plăcute de recreere și ele
vație spirituală locuitorilor salului 
Jieț, în lungile seri de iarnă caro se 
apropie.

în satul Jiel, nu departe de școa
lă, se află o clădire mai veche, dar 
cu încăperi multe și spațioase, care 
acum trăiește un intens proces de 
întinerire. Aici, se fac acum pre
gătiri pentru înființarea unui cămin 
cultural. învățătorii 
la școala de 8 ani, 
citori și săteni care 
cătun, vin deseori

și profesorii de 
numeroși mun- 
trăiesc în acest 

pentru cîteva

ore pentru a da o mină de ajutor
ziua 

In 
o 

cu

lucrărilor menite să 
inaugurării lăcașului 
aceasta clădire se 
sală de cinematograf, 
sala de lectură, 
randă închisă în 
cei dornici de a-și disputa 
tea in fala meselor de șah. 
mai mărișoară este dedicată- serilor 
de dans pentru tineret.

apropie 
de cultura, 

amenajează 
o bibliotecă

iar o frumoasă ve
sticii va primi pe 

întîieta- 
O sală

locale și participarea 
cetățenilor, amenajările 
intr-un stadiu
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Ziarul trebuie
să ajungă la timp 
și la cititorul
din Cîmpu lui Neag

localitate a Văii 
nu poate fi con- 
pentru neglija- 
aici din punct

Ia care, du- 
crede, poți a- 

Dar

cei 
de 
In- 

așa

Așezat intre văi, la poalele Rete
zatului, satul Cîmpu lui Neag este 
cea mai îndepărtată 
Jiului. Acest adevăr 
siderat drept motiv 
rea locuitorilor de
de vedere al difuzării presei.

Satul Cîmpu lui Neaq este deser
vit de un factor 
pă cum s-ar pu.tea 
bona oricînd ziarul preferat,
tovarășul Herman Nicolae, factorul 
poștal, împarte cetățenii satului în 
două categorii: cei care stau aproa
pe de drumul principal și care stau 
mat departe de acest drum. Pe 
din prima categorie — aproape 
drum —• îi abonează atunci cînd 
sistă. Pe ceilalți nu. Spune că
are dispoziții de la oficiul' poștal : 
celor care stau mai departe de dru
mul principal să nu le mai facă a- 
bonamente la ziare. De ce să recla
me apoi că nu le primesc la timp ?

Ne întrebăm : poate exista un a- 
semenea criteriu ? Nu poate ajunge 
ziarul la un cetățean care are casa 
la 5—600 m depărtare de drum în 
Cîmpu lui Neag?

Dar nici cei care reușesc să se 
aboneze nu primesc ziarul la timp. 
Tovarășul Mojoatcă Petru spune că 
a renunțat pe rînd și la „Scînteia", și 
la „Drumul socialismului" pentru că 
le primea la a 3-a sau a 4-a zi du
pă apariție. A Tămas abonat la 
„Steagul roșu" care apare la Petro
șani și, fiind aproape, trebuie să-l 
primească la timp. Dar speranțele nu 
s-au adeverit: îl primește tot cu

mare întîrziere sau uneori nici nu-1 
primește. Un alt cetățean, abonat la 
Programul de radio și televiziune, 
arăta că îl primea după ce treceau 
aproape toate zilele saptămînii.

Pentru înlăturarea acestor neajun
suri supărătoare în difuzarea presei 
la Cîmpu Iui Neag, cetățenii de aici 
s-au gîndit la cîteva lucruri bune, 
de care neapărat trebuie să se tină 
seama. In primul rînd, este posibil 
ca ziarele să ajungă aici în prima 
jumătate a zilei. Cum ? Autobuzul 
de pe ruta Uricani — Cîmpu lui 
Neag face trei curse pe zi. Cu pri
ma, cel mai tîrziu a doua cursă, să 
fie duse și ziarele. Pentru aceasta, 
oficiul poștal din Uricani să le pună 
într-un sac și să le predea la auto
buz. Ajunse la timp la Cîmpu lut 
Neaq, ele pot fi difuzate cetățenilor 
pînă în seara aceleiași zile. Dacă 
factorul poștal nu poate cuprinde 
întregul sat, mai poate exista încă 
un mijloc ce poate fi folosit: zia
rele abonate de cetățenii cu locuin
țele mai îndepărtate să fie duse la 
școală spre a fi trimise prin copii 
cînd se întorc

Fie aplicînd aceste propuneri, fie 
luînd alte măsuri, oficiul poștal al 
orașului Uricani, de care aparține 
acest sat, trebuie să intervină Ime
diat pentru îmbunătățirea difuzării 
presei la Cîmpu lui Neag. In acest 
scop este necesar să acționeze și 
secția difuzării presei din cadrul ofi
ciului Petroșani caro nu poate să ne
glijeze pătrunderea presei în locali
tățile periferice ale municipiului 
nostru.

T V
SÎMBĂTĂ 28 SEPTEMBRIE

16,00 Atletism. întîlnirea inter
națională România — 
Bulgaria — R.D. Germa
nă. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii.

18.30 „Mult e dulce și fru
moasă" — emisiune de 
limbă română.

19,00 Lumea copiilor. „Mihaela 
între A și Z" — poveste 
muzicală.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

, Publicitate.
20,00 Tcle-enciclopedia.
21,00 Transmisiune în direct: 

„Enigma Otiliei" de G. 
Călinescu.

21,10 Film serial : „Răzbună
torii".

22,00 Estrada tinereții.
23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,15 închiderea emisiunii.

Avancronică fotbalistică

Mîine etapă „plină" 
în „A“

Cu etapa de mîine, returul cam
pionatului diviziei A de fotbal trece 
în a doua jumătate a sa. In prima 
parte, în cele 7 etape disputate, am 
urmărit unele meciuri frumoase, sol
date cu un mare număr de goluri 
(152), cu multe răsturnări de situa
ții. De remarcat că în partea supe
rioară a clasamentului s-au instalat 
numai echipe din provincie și anu
me formațiile studențești „U" Cluj, 
„U" Craiova și „Poli" Iași, care au 
acumulat cîte 9 puncte din 14 po
sibile, ca de altfel și Farul și U.T.A. 
Primul Ioc îl dețin studenții clu
jeni, iar lanterna roșie continuă s-o 
păstreze Crișul Oradea, singura e- 
chipă care nu a obținut nici o vic
torie pînă acum, în schimb a înre
gistrat patru înfrîngeri și a terminat 
la egalitate trei meciuri, toate trei 
disputate acasă.

In etapa de mîine, Crișul are o 
misiune foarte grea în partida cu 
„U" Cluj. Vor reuși orădenii să 
obțină prima victorie din acest cam
pionat? Vor ceda elevii lui Teașcă 
poziția fruntașă a clasamentului ? 
înclin să cred în al 5-lea meci egal 
al Crișului pe propriul teren.

Semne de întrebare ridică și der
biul arădean Vagonul — U.T.A. Du
minică ambele echipe au făcut me
ciuri egale: U.T.A. la noi, cu Jiul, 
iar Vagonul acasă, cu „U" Craiova, 
căreia i-a înscris patru goluri. Se 
pare că de acum la Vagonul are 
cine înscrie: înaintarea Sfîrloqea, 
Dembrovski, Adam, Macavei poale 
da bătaie de cap oricărei apărări. 
Optez totuși pentru un meci echi
librat și egal ca scor.

Tot un derbi, de astă dată studen
țesc, se dispută la Iași, unde „Poli"

primește replică „U" Craiova, între
văd un joc frumos, ca-ntre colegi, 
din care ieșenii nu pot ieși decît 
învingători.

După forma de acum a Progresu
lui, se pare că șl întîlnirea sa de 
mîine de pe „23 August", cu Steaua, 
va fî echilibrată, cu șanse mai mari, 
totuși, de victorie, pentru militari:

In celelalte patru meciuri, echi
pele ’ gazde sînt favorite (după cal
culul hîrtiei), deși nu sînt excluse 
surprizele.

La Ploiești, Petrolul primește re
plica formației A.S.A. Tg. Mureș, 
învinsă miercuri, la limită de Po
litehnica Iași. Băieții lui Bone de
țin o formă bună dar nu cred că 
pot obține măcar un punct acasă la 
„găzari".

După „metamorfoza" recentă de 1a 
clubul Rapid, giuleștenii vor înfrun
ta mîine pe Dinamo București în 
deschiderea cuplajului de pe stadio
nul „23 August". Dinamoviștii vin 
tare spre titlu. Deci 1 solist.

Pe stadionul din parcul Trivale, 
piteștenii au adversari pe dinamo- 

au învins în 
pe Crișul. 

cu Leixoes 
meci con- 
al „Cupei

Radio
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știri ; 6,05 Concert 
Matineu folcloric 
Radio-publicitate; 
Sumarul presei;

acasă.

de, imățiuiuM,
In ultimii ani, Vulcanul 

schimbat total Înfățișarea. Noile 
diri ale școlilor și mai ales

și-a 
clă- 

notil 
local al liceului vine să întregească
acest peisaj.

Pentru strădaniile depuse de con
structori, elevii 
cere mulțumiri 
de Ban Ștefan,

Liceului aduc sin- 
brigăzilor conduse 
Popescu Nicolae,

Dragu Martin, Hoș Iosif, Căplescu 
Nicolae, Mănascu Rubin, Peter A- 
dalbert, Cotet Matei ca și maistru
lui Cosma Petru prin iscusința șl 
priceperea cărora s-a realizat acest 
frumos și modern local de școală.

UN GRUP DE ELEVI

CINE M AT O G R A F E
DUMINICĂ 29 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Bombg de la ora 10,10; Repu
blic? : Blestemul rubinului ne
gru; PETRILA : Freddy, lovește 
tu întîi; LONEA — Minerul : 
Ce noapte, băieții ANINOA-

SA: Escroc fără voie; VUL
CAN : Vicontele plătește po
lița; PAROȘENI : Căuta» ido
lul; LUPEN1 — Cultural: Pi
ramida Zeului Soare; Munci
toresc: Martin soldat.

L, O T O
La tragerea Loto din 27 septem- 1 37 45 25 3 71 57 27 75 82 40 10. 

brie 1968 au fost extrase din urnă 
următoarele numere: Fond de premii: 785 113 lei.

Pt SBMHI IWIBIMflOP PUBIMMI

au 
băcăuani care, 
trecută Ia limită 
un valoros 1 — 1 
la Porto, într-un 

tur

etapa trecută a surclasat cu 
Rapid, nu-i de loc ușoară, 

patriotismul local, cu toată 
pentru echipa noastră, pen-

ta răspuns 
nemultumitor
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Conducerea O.C.L. Produse indus
triale a fost criticată pentru faptul 
că nici după două luni de zile nu a 
dispus lichidarea celor două gestiuni 
ale remizierelor de la fostul debit 
din dreptul școlii nr. 4 Petroșani. 
Articolul, publicat în ziarul nostru 
nr. 5 862, punea întrebarea: cine se 
face vinovat pentru daunele provo
cate prin faptul că produse indus
triale în valoare de 30—35 mii lei 
au fost scoase timp de două luni din 
circuitul economic, păstrîndu-se Ile
gal, la domiciliul remizierelor ?

In răspunsul conducerii O.C.L. 
Produse industriale se arată : „De
molarea chioșcului s-a făcut într-un 
timp atit de scurt (conform dispozi
țiilor organelor locale) îneît am fost 
în imposibilitate ca în același timp 
să lichidăm și gestiunile. Am mai 
considerat că noul chioșc pe am
plasamentul alocat se va construi 
mai repede, lucru caro nu s-a rea
lizat".

Și în încheiere „In prezent, măr
furile au fost ridicate de la cele 
două remiziere și predate la alte 
unități".

Perfect. Dar de încălcarea flagran
tă a disciplinei financiare nu se face 
nimeni vinovat ? A fost necesară 
intervenția ziarului pentru a se in
tra în legalitate ?

„Conducerea întreprinderii 'S luat 
măsuri ca în toate localurile șco
lilor din Valea Jiului, unde am e- 
xecutat lucrări de reparații, aces
te lucrări să fie terminate îneît 
cursurile școlare să înceapă la timp.

La Grupul școlar minier din Pe
troșani unde lucrările au fost răma
se în urmă s-au luat măsuri de că
tre conducerea Sectorului Pe.trila ca 
și acest local să poată fi dat la 
timp în folosință".

Intr-adevăr datorită muncii con
știincioase a muncitorilor de la I.L.L., 
Ia marea majoritate a școlilor, lu
crările de reparații au fost, pînă la 
urmă, terminate. In Petroșani au 
mai rămas doar lucrările de zugră
vire exterioară a clădirii liceului 
industrial — în curs de executare — 
și unele lucrări la Grupul școlar 
minier.

„Atentat 
la bunul gust"

La articolul apărut cu titlul de 
mai sus în ziarul nostru nr. 5 863, 
conducerea T.A.P.L. ne-a trimis — 
de astă dată operativ — următorul 
răspuns pe care-1 redăm textual:

„S-au luat măsuri și decupajele 
expuse la C.afe-Barul din Petroșani 
au fost luate de pe pereți, interzi- 
cîndu-se categoric șefului de unitate 
a mai afișa asemenea decupaje în 
unitate".

După 7 săptămîni
Conducerea întreprinderii de mo-

respectivi șt pentru ci sîmbătă du- 
pă-amiază, datorită comenzilor mari, 
a lucrat pînă seara tîrziu, a întîrziat 
cu peste o oră fată de programul 
stabilit de comun acord cu O.C.L. 
Alimentara. Pentru această neglijen
tă, șoferul a fost sancționat.

întreprinderea a luat toate măsu
rile necesare ca în viitor să nu se 
mai repete asemenea anomalii".

vi știi 
etapa 
După 
Porto,
tînd pentru primul 
orașelor tîrguri", cred că argeșeni
lor nu le va scăpa victoria.

In sfîrsit. Jiul își mînă apele spre 
mare. întîlnirea cu Farul, cu Farul 
care în 
4—1 pe 
Cij tot 
simpatia
tru mîine nu-i pot prevede decît cel 
mult un meci egal. Bine ar fi ca °- 
levii lui Ozon să-mi infirme aceas‘3 
prezumție. Doresc chiar acest lucru! 
Dar echipa Jiul trece prin momente 
grele. Măcar de și-ar găsi busol-i a- 
cum, pînă nu-i prea tîrziu.

Să așteptăm cu încredere, 
meciurile etapei a VIII-a.

6,00 Buletin de 
distractiv; 7,00 
muzical; 7,30
8,00 Radiojurnal. 
8,15 Ilustrate muzicale; 9,00 Radio-
magazinul femeilor; 9,30 Cîntă co
rul de copii al Radioteleviziunii; 
9,45 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 10,00 Ora satului; 10,40 
Canțonete; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Radio-vacanta transmite; 12,00 
De toate pentru toți; 12,55 Cinci
minute cu poezia ; 13,00 Estrada du
minicală ; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic ; . 15,00 Concurs cu pu
blic; 15,30 Sport și muzică (In pau
ză Buletin de știri); 18,15 Muzică 
populară ; 18,30 Pagini, celebre din 
opere; 18,45 Muzică ușoară; 19,00 
Selectiuni din opereta „Studentul 
cerșetor"; 19,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat; 
20,00 Radiojurnal. Sport; 20,10 Ță
rii, inima și versul; 20,25 Cîntă A- 
lexandru Grozută ; 20,40 Teatru .ra
diofonic. Premiera „Avansare". Sce
nariu radiofonic de Anders Bodel- 
sen ; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Zece |mi- 
nute cu Bobby Solo ; 22,30 Moment 
poetic; 22,40 Concert pentru pian 
și orchestră de Paul Constantinescu; 
23,09 In ritm de dans ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

totuși,

D. GHEONEA

POSTA REDACȚIEI

10,00 Cîntă
Muzică ușoară;
11,00 Concertul

12.40 Recital de
Toroiman i 13,00 Radiojurnal.

13,10 Cîntă

școlare
Situația lucrărilor de reparații și 

amenajări a construcțiilor școlare, 
în vederea deschiderii noului an de 
învătămînt, a constituit obiectul an
chetei noastre a cărei rezultate au 
fost publicate în ziarul nr. 5 851 
din 18 august a. c.

In răspunsul său, privind unele ră- 
mîneri în urmă, conducerea I.L.L. 
ne arată :

rărit și panificație Petroșani, care 
a fost solicitată la data de 15 iulie 
a. c. să ne răspundă ce măsuri a 
luat cu privire la cele sesizate prin 
articolul „Ca pîinea caldă", oublicat 
în ziarul nr. 5 819, i-au fost nece
sare 7 săptămîni — pînă să ne răs
pundă :

„Conducerea întreprinderii a cer
cetat cazul conducătorului auto Moiș 
Mihai care avea sarcina să transpor
te pîinea la magazine în duminica

CONTINUĂRI DIN PAGINA I
răspun- 
pasiune

Dăruire, 
dere,

a fost recuperată rămînerea în ur
mă. Și, aceasta s-a tăcut într-un 
mod demn de apreciat. Cu cîteva 
zile înaintea acestei date produc
ția a început să crească simțitor, 
:ar în 25 s-a extras cea mai mare 
producție din istoria minei — 3 882 
tone de cărbune.

In legătură cu toate acestea am 
avut -o convorbire cu tovarășul 
Gheorghe Feier, șeful exploatării, 
care ne-a dezvăluit hotărîrea colec
tivului nu numai de a se achita cu 
cinste de sarcinile ce-i stau în fată, 
cît mai ales o considerabilă doză 
de generozitate a acestuia :

— Noi vom încheia bine trimestrul 
la toți indicatorii, deci nti vom a- 
vea dureri de cap, cum se spune. 

Trimul
al

— M-a bălul tăticii. Cu cureaua. 
A căzut Sandei de pe dormeză, s-a 
lovit și a plins. Tăticu s-a supărat 
că n-am avut gri/ă și m-a lovit cu 
catarama peste ochi și urechi. Mă
mica a spus că mergem la docto' 
să facem fotografie ia nas. Știi că 
Sandei are doi dinfi și mă mușcă ? 
Mă trage și de păr. Dar îmi place.

Așa s-a desfășurat primul interviu 
acordat de Simona.

Educatoarea, afectată evident de

Ceea ce ne frămîntă însă acum, este 
de a aduce o contribuție cît mar 
mare la recuperarea rămînerii la 
urmă pe întregul combinat carbo
nifer. Sînt convins că realizările 
noastre vor fi de un real folos. Spun 
aceasta avînd în vedere faptul că 
succesele dobîndite în ultima vreme 
nu vor avea caracter trecător. Chiai 
dacă nu vom realiza mereu astfel 
de performante, avem certitudinea 
unor rezultate constant bune. •

Am redat această declarație a șe
fului de exploatare pentru că ea 
exprimă foarte bine dăruirea, pasiu
nea și răspunderea cu care între
gul colectiv al exploatării muncește. 
Este aici o pagină de eroism coti
dian.

interviu 
Simonei

halul în care se află lelița după 
„mușlruluiala" tatălui (vinătăi sub 
ochi și lingă urechi, nasul numai 
râm), ne spune că Simona e un co
pil inteligent și cuminte. Adevărat, 
pufin cam distrată. Dar, la virsla 
ei...

De ce a fost bătută citit de crunt 
Simona ?

...Printre spectatorii care părăseau, 
duminică după-amiază, nemulțumiți 
stadionul „Jiul" (doar 1—I cu

U.T.A. I) se află) și B. A. (tatăl Si
monei). După ce s-a răcorit, sau s-a 
prea Încălzit, cu două lirici, ajunge 
acasă și află despre pățania lui San
dei. S-a năpustit asupra fetitei. Și 
a lovit-o pină a obosit, pină l-au 
durut palmele. Solia credea că fe
tita nu va mai ieși vie din miinile 
bărbatului dezlănțuit.

L-am căutat pc B. A. la unitalea 
unde muncește. De curind i s-a re
partizat un post nou, unde era ne
voie de un om de încredere. Poate 
nu-i vine să creadă cititorului dar 
li. A. a funcționat trei ani ca în
vățător; doi ani a îndeplinit func
ția de director âi unor cămine cul
turale. Vorbim despre Simona. B. A. 
încearcă să ne convingă că nu s-a 
mai inlimplat și nu se va mai în- 
timpla. Nc propune să nu scriem 
despre acest caz la ziar. UȘtili cum 
sini oamenii; rid'1). Sofia lucrează 
în aceeași unitate, la contabilitate.

Iși disculpă, în general, soțul spu- 
nind că e un bun gospodar, corect 
în relațiile familiare. Dacă n-ar fi 
bătaia...

lată unde duce lipsa de stăpinire 
intr-un moment de tensiune hervoa- 
să. Cînd omul își dă iriu liber unor 
porniri și uită de sine, de dragostea 
paternă, de tot. De la vecinii din 
bloc am aliat că fetita a mai fost 
bătută. („O lovește numai in cap. 
Cit sadism /“).

Se pare că B. A. a hotărit să 
încheie acest capitol sumbru din 
viaja sa de familie. Bine ar fi ca 
promisiunile sale să nu rămină vor
be goale. Simona așteaptă de la tă
ticul ei cuvinte blînde, dovezi de 
gingășie, de adevărată dragoste. 
Pentru ca mîine să devină un om 
viguros această ființă mică și plă- 
pîndă trebuie să se. bucure de o în
grijire devotată, de educație atentă 
și afecțiune.

Jicctorol Baci
no trebuie... demoralizat!"
măcelari nu i-a putut înlocui pe cei 
necorespunzători I (cazul lui Baci nu 
e unicul) (I). De recrutarea și pre
gătirea cadrelor la O.C.L. Alimenta
ra trebuie să so ocupe cineva din 
afară? Probabil! Cit despre educa
rea lucrătorilor din acest sector de 
activitate ar fi multe de spus. De 
cazul în speță s-a ocupat și comi
tetul sindicatului. Cum ? „Am stat 
de vorbă cu el de două ori astă- 
vară" — ne-a declarat președintele 
sindicatului, tov. Angliei Constantin. 
Și desigur, Baci a promis că „nu 
mai face"... A fost crezut pe cuvînt. 
Iar acum tovarășii de la O.C.L. Ali
mentara, puși fată-n fata cu faptele,

recunosc abaterile responsabilului de 
la unitatea nr. 107 însă continuă 
să-i ia apărarea (? I) Chiar și tov. 
Coroiescu Ștefan, secretarul comi
tetului de partid. Dumnealui recu
noaște că măcelarul Baci consumă 
băuturi alcoolice îil timpul serviciu
lui și că se poartă necuviincios cu 
ciienȚii dar... ne pretinde, să nu-1 
criticăm prea tare pentru a nu se... 
demoraliza. Ce optică I Și-apoi mă
celarul Baci n-are timp să se demo
ralizeze, e „ocupat" cu... toiul de 
șliboviță. Iar organele competente 
de la O.C.L. Alimentara nu-1 trag la 
răspundere pentru abaterile pe car
ie face... pentru a nu-1 „demoraliza".

8,00
8,10
9,00
9,30 
pa-

Dacian ; 
A ;7-a

Cîntece
Ion
10,45 

capodopere-
operă Efcna

Bodescu Gheorghc, Vulcan. 
Referitor Ia întrebarea dv da
că aveți dreptul do a primi, 
la cerere, transferul de la 
E. M. Motru la E. M. Vulcan 
vă informăm :

Corespunzător cu legislația 
în vigoare, întreprinderile nu 
sînt obligate să aprobe cere
rile de transfer ale salariati- 
lor, în cazul cînd interesele 
producției impun acest lucru.

Rase Maria, Vulcan. Cele 
sesizate de dv. privind apro
vizionarea cu capsule de au- 
tosifoane au fost aduse la cu
noștința conducerii O.C.L. Ali
mentara Petroșani. De aseme
nea, am luat la cunoștință cu 
satisfacție faptul că gestiona
rul Nagy Alexandru, de la u- 
nitatea de desfacere a cărnii 
de pe str. Crividia, dovedește

corectitudine, conștiinciozitate 
și amabilitate în relațiile cu i
cumpărătorii. Vă rugăm să ne 
mai scrieți și despre alte as- f'j
pecte, eventual din mediul |
unde vă desfășurați activitatea. 1

Iovan Gheorghe, Petroșani. îl
Sesizarea dv. cu privire la po- I
lița de asigurare A.D.A.S. a :
fost justă. Asigurarea o veți î
primi numai după eliberarea ■
de către tribunal a deciziei 
definitive. In caz. că doriți șl 
alte lămuriri sînteti rugat a 
trece pe la redacție.

Vasile V., Lonea. Cuprinsul 
scrisorii dv. a fost adus la cu
noștința conducerii I.C.O. Pe
troșani, care ne face cunos
cut că a dat dispoziții Secție! 
auto de a urmări justețea ce
lor semnalate și a lua măsuri 
corespunzătoare.

15,00

6,00 Itinerar folcloric muzical; 
6,30 Buletin de știri ; 6,45 Raaio-
publicitate; 7,00 Pagini din operete;
7.15 Muzică ușoară; 7,45 Buletin
de știri. Buletin meteo-rutier; 
Cîntece și jocuri populare; 
Teatrul radiofonic pentru copii; 
Zi de odihnă cu cîntec și joc; 
Buletin de știri; 9,50 
triotice ;
10.15 
artă ; 
lor ;
Dima
Buletin meteorologic;
orchestra de muzică populară a Ra- 
dioteleviziunii; 13,35 Concert l de
prînz; 14,30 Unda veselă;
Melodii lansate în ultimele săptă
mîni ; 15,15 Cîntă la nai
Ltica ; 15,30 Caleidoscop muzical;
16,00 Concertul , soliștilor Roxana 
Matei, Trini Lopez, Constantin DrS- 
ghici și Timi Yuro ; 16,30 La horă-n 
sat — cîntece și jocuri populare; 
17,00 Buletin de știri; 17,05 Piesa
„Pastorala Bărăganului" de Stan 
Golestan; 17,15 Noutăți cu formația 
Los Colombianos; 17.30 Revista li
terară radio ; 18,00 Suită din bale
tul „Cînd strugurii se coc" de Mi
hail Jora ; 18,21 Șlagăre; 18,40 Cîn
tece : de petrecere și jocuri; 19,00 
Buletin do știri; 19,05 Interferențe 
lirice ; 20,00 Trei piese pentru or
chestră ; 20,30 Muzică de dans;
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,10 Mu
zică de dans; 22,10 Album de ro
manțe ; 22,30 Suită de ritmuri ; 23,00 
Radiojurnal: 23,07 Festivalul muzi
cal international de la Chimey — 
Belgia — 1968. Recitalul sopranei 
Agnes Giebel ; 24,00 Muzică de 
dans ; 0,30 Jazz ; 0,55—1,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier.

Fănlca

mm:

MIHERI, păziți-vă e interzise!
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Vizita delegației Partidului
Comunist Român in Italia

ROMA 27. Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, care se 
află în Italia la invitația C.C. 
al Partidului Comunist Italian, 
își continuă vizita.

In cadrul întîlnirilor cu con
ducerea și activul federațiilor 
P.C.l. din orașele și provincii
le Ferrara și Ravenna, din co
munele Porotto și Filo d'argen- 
to, a avut loc un amplu schimb 
de experiența privind activita
tea de partid. Gazdele au vor
bit pe larg despre situația po
litică, economică și socială 
din centrele respective, despre 
activitatea organizațiilor locale 
de partid.

încheierea vizitei în Columbia a
delegației guvernamentale române

BOGOTA 27. Trimisul spe
cial Agerpres, V. Oros, trans
mite : La încheiera vizitei ofi
ciale în Columbia a delegației 
guvernamentale române s-a 
adoptat un comunicat comun. 
In timpul vizitei, se spune in 
comunicat, șeful delegației gu
vernamentale române, Gheor- 
ghe Rădulescu, însoțit de 
membri ai delegației, a fost 
primit de excelenta sa dr. Car
los Lleras Restrepo, președin
tele Republicii Columbia. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială privind dez
voltarea relațiilor între cele 
două țări în diferite domenii. 
Delegația română a avut, de 
asemenea, convorbiri cu mi
nistrul relațiilor externe, Al
fonso Lopez Michelsen, minis
trul dezvoltării economice, 
Hernando Gomez Olalora, mi
nistrul comerțului exterior.

LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.

Tovarășul Virgil Trofin a re
latat despre activitatea des
fășurată de Partidul Comunist 
Român, de conducerea și or
ganizațiile sale. în vederea de.- 
săvîrșirii construcției socialis
te în România, a dezvoltării 
permanente a democrației in
terne de partid, a legăturii 
cu .masele și întăririi continue 
a unității întregului popor în 
jurul P.C.R. Conducătorul de
legației a vorbit, de aseme
nea, despre politica de întări
re a unității tuturor țărilor so
cialiste, a unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, promovată 
consecvent de către Partidul

Jorge Valencia Jaramillo, mi
nistrul minelor și petrolului, 
Gustavo Arrieta, directorul 
general al federației naționale 
a producătorilor de cafea, Jor
ge Cardenas Gutiercz. In 
cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială 
și de înțelegere reciprocă, ce
le două părți și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor bilaterale. 
Dezvoltarea legăturilor dintre 
România și Columbia, subli
niază comunicatul, are la bază 
respectarea principiilor suvera
nității și independentei națio
nale, a avantajului reciproc, 
principii ce caracterizează po
litica externă a celor două 
țări. In cursul convorbirilor, 
între membrii delegației româ
ne și reprezentanții guvernului 
columbian s-au examinat posi
bilitățile concrete și modalită

Comunist Roman. S-a răspuns, 
de asemenea, întrebărilor pu
se.

La Ravenna, delegația P.C.R. 
a vizitat complexul petrochi
mic A.N.I.C.

înainte de a părăsi regiunea, 
delegația P.C.R. a vizitat pri
măria din Bologna. Salutați cu 
căldură de primarul orașului, 
Guido Fanți, membru al di
recțiunii Partidului Comunist 
Italian, de membri ai Consiliu
lui municipal, tovarășul Virgil 
Trofin și ceilalți membri ai de
legației P.C.R au vizitat cen
trul electronic al primăriei.

Vineri la prînz, delegația 
P.C.R. a sosit cu avionul la 
Genova.

țile de dezvoltare a relațiilor 
economice, constatîndu-se că 
există interes reciproc și posi
bilități pentru intensificarea 
schimburilor comerciale, care 
să cuprindă o gamă cît mai 
largă de mărfuri, precum și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de cooperare economică și 
tehnică în domeniile petroli
fer, minier, chimic, petrochi
mic și al mecanizării agri
culturii. Ca rezultat al con
vorbirilor purtate la nivel gu
vernamental și în cadrul gru
pelor de lucru alcătuite din 
experți ai celor două tari, a 
fost semnat un acord comer
cial și de plăti si un acord 
de cooperare economică si 
tehnică. Totodată, s-a hotărît 
înființarea la Bogota a unei 
reprezentante comerciale per
manente a Republicii Socialiste 
România.

In seara zilei de 26 septem
brie, delegația guvernamentală 
română a sosit la Santiago de 
Chile.

R.P. BULGARIA. — Vedere exterioară a unei noi unități indus
triale recent dată in funcțiune la Sofia — întreprinderea pro
ducătoare de utilaj pentru tăierea rapidă a metalelor.

Delegația parlamentară română 
a vizitat Tîrgul de la Helsinki

HELSINKI 27. Trimisul spe- 
cial Agerpres, N. Vamvu. 
transmite: Vineri la amia/ă. 
delegația parlamentară română 
condusă de Gheorghe Necula 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, care se află 
într-o vizită ofi> ială în Finlan
da. a vizitat Tirgul Internatio
nal de la Helsinki aflat în 
această toamnă la a 4-a ediție 
Oaspeții români au fost în- 
tîmpinati de Heikki Paalanen 
director adjunct al tîrgului. 
Primul popas a avut loc la 
Pavilionul finlandez, unde 
mari întreprinderi finlandeze 

ca „Asko", „Nokia", „Valmet", 
trezintă o foarte variată gamă 
de produse.

In continuare a fost vizitat 
Pavilionul românesc. După ce 
a salutai participarea tării 
noastre la această manifestare 
tradițională din capitala fin
landeză Heikki Paalanen a a- 
preciat diversitatea și calitaloa 
produselor românești expuse, 
arătînd că unele produse au si 
fost achiziționate pentru pia
ța finlandeză.

Au fost vizitate si alte pa
vilioane ale tîrgului.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a treizeci și șasea ședință
a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor

Economic Reciproc
între 24 și 26 septembrie a 

avut loc la Moscova cea de-a 
treizeci si șasea ședință a Co
mitetului Executiv al Consiliu-- 
lui de Ajutor Economic Reci
proc.

La ședință au participat : T. 
Țolov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria. F. Ha- 
mouz, vicepreședinte al Guver
nului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, P. Jaroszewicz. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, E. Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, A. Apro. vi
cepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste

In conformitate cu Conven
ția dintre C.A.E.R. și guvernul 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, la ședința Co
mitetului Executiv a participat 
A. Grlicikov. membru al Ve- 
ceî Executive Federale

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de A. Apro, 
reprezentantul Republicii Popu
lare Ungare, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citorșsr-Tărănesc Ungar.

Comitetul Executiv a ascul
tat informarea Biroului Comi
tetului Executiv cu privire la 
stadiul examinării în organele 
C.A.E.R a unor probleme ale 
colaborării economice a țărilor 
membre ale Consiliului în di

ferite ramuri ale economiei 
lor naționale.

Comitetul Executiv a exami
nat raportul referitor la pre
cizarea calculelor orientative 
[.rivind balanța de combustibil 
și energie a țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe perioada pînă 
în anul 1930 și referitor la 
considerentele preliminare ale 
acestora în legătură cu dez
voltarea colaborării tarilor in
teresate în asigurarea necesa
rului lor în combustibil și e- 
nergie electrică și a recoman
dat tarilor interesate să conti
nue examinarea acestor pro
bleme.

Comitetul Executiv a exami
nat, de asemenea, situația lu
crărilor în domeniul standardi
zării. care se efectuează de 
organele Consiliului și a con
siderat oportun ca activitatea 
de viitor în acest domeniu să 
fie îndreptată îndeosebi spre 
elaborarea de recomandări pri
vind produsele celor mai noi 
domenii ale tehnicii, precum și 
spre creșterea nivelului tehnic 
al recomandărilor de standar
dizare.

Comitetul Executiv a exami
nat. totodată rapoartele comi
siilor permanente C.A.E.R. 
pentru industria radiotehnică 
și electronică și pentru in
dustria alimentară privind acti
vitatea desfășurată pînă în pre
zent de aceste organe și acti
vitatea lor viitoare.

Comitetul Executiv a rele
vat că Comisia pentru indus
tria radiotehnică și electronică 
a desfășurat o activitate po
zitivă r entru dezvoltarea si a- 
dîncirea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
în acest, domeniu al industriei. 
Au fost efectuate lucrări pri
vind diverse probleme releva

te din activitatea de coordo
nare a planurilor de dezvolta
re a economiei naționale ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1966-1970 și lega
te de coordonarea planurilor 
pe perioada 1971-1975.

In activitatea sa. Comisia 
permanentă C.A.E.R. pentru 
industria alimentară și-ai con
centrat alentia principală asu
pra elaborării de recomandări 
în legătură cu problemele evi
dențiate în procesul coordonă
rii planurilor țărilor membre 
ale C.A.E.R pe anii 1966-1970.

Comitetul Executiv a adop
tat activitatea desfășurată de 
Comisiile permanente C.k.E.R. 
Ientru Industria radiotehnică 
și electronică și pentru indus
tria alimentară și a adoptat ho- 
tărîri corespunzătoare, îndrep
tate spre dezvoltarea în con
tinuare a colaborării țărilor în 
aceste ramuri ale economiei 
naționale

Comitetul Executiv a exami
nat propunerile privind dez
voltarea colaborării țărilor 
membre alo C.A.E.R. în dome
niul comerțului interior I și al 
muncii și a adoptat o hotărîre 
corespunzătoare.

Printre altele s-a considerat 
oportun ca miniștrii cotperțu- 
lui interior și conducătorii de
partamentelor țărilor membre 
ale C.A.E.R. în problemele 
muncii să desfășoare mai sis
tematic în viitor consfătuirile 
lor

La ședința Comitetului Exe
cutiv au fost, de asemenea, 
examinate și alte probleme ale 
colaborării economice și teh- 
nico-știintifice.

Ședința Comitetului Execu
tiv s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă.

NEW YORK 27. — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite: Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat, vineri dimi
neața, agenda de lucru a noii 
sesiuni, care cuprinde un nu
măr impresionant de proble
me — 95 — aflate în nemijlo
cita legătură cu principalele 
evoluții ale vieții politice in
ternaționale și cu preocupările 
constante ale Organizației Na
țiunilor Unite vizînd consoli
darea păcii și securității în 
lume, eliminarea surselor de 
încordare și promovarea de 
r-elații prietenești și de cola
borare între state pe baza res
pectării principiilor înscrise în 
Cartă.

Printre problemele înscrise 
pe ordinea de zi a sesiunii, 
o pondere deosebită revine 
celor privind diferitele aspecte 
ale eforturilor îndreptate spre

Discursul 
programatic al 
noului premier 
portughez

LISABONA 27 (Agerpres). 
Marcello Caetano a depus vi
neri jurămintul în calitate de 
prim-ministru al Portugaliei. 
Apoi, el a rostit în fața Adu
nării Naționale un discurs 
programatic în care a relevat 
că intenționează să asigure 
„nu numai continuitatea ad
ministrativă, ci și cea politi
că". Premierul s-a declarat 
fidel doctrinei predecesorului 
său, Salazar, care se află de 
aproape două săptămîni în 
comă. In același timp, el a 
spus că „nu trebuie manifes
tat un atașament încăpățînat 
față de formula sau soluțiile 
pe care Salazar le-ar fi putut 
adopta în anumite împreju
rări". „Permanența marilor li
nii ale politicii portugheze și 
ale formulelor constituționale, 
a spus noul premier, nu va îm
piedica guvernul să procedeze, 
cînd va fi cazul, la reforme ne
cesare". Deși a vorbit despre 
dorința sa de a da dovadă de 
„toleranță”, și de a suprima 
..dușmăniile și nedreptățile”, 
Caetano a reluat atacurile o- 
bișnuite ale regimului salaza- 
rist la adresa comuniștilor.

Senatorul Eugene 
McCharty s-a 
retras din viata 
politică

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
Senatorul Eugene McCharty, 
unul din foștii preten- 
denții democrați la învestitu
ra partidului la Convenția de 
la Chicago pentru alegerile 
prezidențiale din noiembrie, 
s-a retras din viața politică a 
Statelor Unite, anunță agen
țiile americane de presă. Pre
sa din S.U.A. menționează că 
McCharty a semnat un con
tract cu revista „Life” pentru 
a comenta... finalele jocurilor 
din campionatul american de 
baseball. 

dezarmare. Participanții la lu
crări vor dezbate rapoartele 
comitetului celor 18 de la Ge
neva privind dezarmarea ge
nerală și totală, în ansamblu, 
și problema interzicerii expe
riențelor nucleare, memoran
dumul guvernului sovietic pri
vind măsurile urgente *n ve
derea încelărn cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, 
problema eliminării bazelor 
militare străine din țările A- 
siei, Africii și Americii Latine 
etc.

De asemenea, pe ordinea de 
zi a sesiunii figurează proiec
tul de rezoluție cu privire la 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chine
ze în O.N.U., prezentat de un 
grup de state, printre care 
și România.

O serie de alte probleme 
completează bogata ordine de 
zl a sesiunii, care a fost adop
tată de Adunarea Generală.

Tot vineri Adunarea Gene
rală a procedat la repartizarea 
acestor probleme spre dezba
tere celor șapte comitete 
principale sau direct plenarei 
Adunării.

Declarafia Ministerului Afa
cerilor Externe al Franfei

PARIS 27 (Agerpres). La 
27 septembrie, Ministerul Afa
cerilor Externe al Frânte! a 
dat publicității o declarație 
de răspuns la memorandumul 
sovietic asupra problemelor 
dezarmării din 1 iulie a.c. „Gu
vernul francez, se arată în 
declarație, este gata să parti
cipe la tratativele țărilor nu
cleare în vederea studierii mij
loacelor de eliminare a arme
lor nucleare, inclusiv asupra 
studierii problemei reaclorilor 
nucleari”. Guvernul francez 
subliniază, totodată, că orice 
progres în domeniul dezarmă
rii nu poate fi conceput în 
afara destinderii. Declarația re

Evenimentele din
UMUAHIA 27 (Agerpres). 
Postul de radio Biafra a 

transmis o declarație a colo
nelului Ojukwu Odumegwu, 
liderul biafrez, făcută în 
cadrul unei ședințe comune 
a Adunării consultative și a 
Consiliului șefilor de trib îa 
cadrul căreia s-a referit la 
stadiul actual al ostilităților 
militare nigeriano-biafreze și 
la poziția liderilor biafrezi. 
„Biafrezii, a spus Ojukwu, nu 
se vor preda și nu vor for
ma un guvern în exil. El s 
exprimat hotărîrea reprezen
tanților tribului lbo de a 
continua lupta, subliniind că 
„este un non sens să se de
clare că războiul se apropie 
de sfîrșit. Acesta abia în
cepe". Unitățile militare bia- 
freze vor continua războiul 
conventional atit timp cit va 
fi posibil, în ciuda faptului 
că cea mai mare parte a te
ritoriului Provinciei orien
tale se află sub controlul tru
pelor federale.

Trecînd în revistă situația

Ofensiva de toamnă
a oamenilor muncii japonezi

TOKIO 27. Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu. transmi
te : In Japonia, așa cum pri
măvara înflorirea pomilor de 
Sak’ira este însoțită prin 
tradiție de declanșarea pu
ternicei ofensive de primă
vară a sindicatelor, căderea 
frunzelor constituie semnalul 
începerii marii campanii de 
toamnă a oamenilor muncii 
care luptă pentru satisfacerea 
revendicărilor lor. In ultime
le zile, în parcurile și pe 
străzile a 320 de localități 
japoneze peste 2,5 milioane 
de oameni ai muncii au luat 
parte la manifestațiile orga
nizate de Consiliul General 
al Sindicatelor din Japonia 
(SOHYO), care numără în 
rîndurile sale peste 4.000.000 
de membri. Demonstrațiile

levă că „o primă etapă spre 
o dezarmare reala constă în 
solutionarea rapidă a conflic
telor aflate în curs în diferite 
tunete ale lumii sau a acelora 
rare sînt pe cale să izbucneas
că". Documentul menționează 
că guvernul francez consideră 
că „nici monopolul asupra ar
melor nucleare și nici menți
nerea echilibrului nuclear nu 
vor garanta pacea în lume. 
Pentru aceasta, se spune în 
declarație, guvernul francez 
s-a pronunțat întotdeauna în 
favoarea distrugerii armelor 
nucleare și interzicerii fabri
cării de noi tipuri de arma
ment nuclear.

Liderul biafrez, colo
nelul Ojukwu, se pro
nunță pentru conti

nuarea ostilităților 
din diverse sectoare ale 
frontului, Ojukwu a mențio
nat că ocuparea orașelor Ab
ba și Owerri de către trupe
le federale au reprezentat 
cele mai însemnate pierderi 
suferite de biafrezi în secto
rul sudic al frontului. In 
ciuda insucceselor militare, 
a spus el, „Noi am reușit să 
recuperăm o parte a pierde
rilor suferite". In acest sens, 
el a arătat că forțele biafre 
ze au „reocupat localitatea 
ikot Ekpene și avansează In 
direcția Uyo".

Șeful statului biafrez a cri
ticat modul în care reuniu
nea O.U.A. de la Alger a tra
tat conflictul nigeriano-bia- 

s-au desfășurat sub lozinca 
majorării salariilor angajate
lor din instituțiile și între
prinderile de stat.

La Tokio a avut loc un 
mare miting în Parcul Meiji, 
la care au luat parte aproxi
mativ 25.000 de membri ai 
sindicatelor Cu acest prilej, 
Seiichi Katsumata. președin
tele Partidului Socialist din 
Japonia, a chemat pe oamenii 
muncii să participe la acțiu
nile de toamnă ale sindica
telor.

Oamenii muncii japonezi 
se pronunță împotriva asa- 
numitei raționalizări a pro
ducției, care implică conce
dieri masive, pentru majora
rea salariilor muncitorilor și 
funcționarilor de la întreprin
derile și Instituțiile de stat 
și municipale, împotriva creș
terii preturilor la mărfurile 
de primă necesitate și a în
răutățirii sistemului de asi
gurări sociale. In acest scop 
sînt folosite diverse forme

Convorbirile aniericano-spaniole 
s-au încheiat fără nici un rezultat

WASHINGTON 27 (Ager
pres). Convorbirile dintre se
cretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, și ministrul aface
rilor externe al Spaniei, Fer
nando Casliella, purtate timp 
de zece zile în capitala ame
ricană, s-au încheiat joi fără 
să se fi ajuns la un acord cu 
privire la găsirea unei formu
le de compromis asupra vii
torului bazelor americane din 
Spania. (In aceeași zi tratatul

Nigeria
frez. Potrivit declarației sale, 
Biafra a făcut eforturi infruc
tuoase pentru a participa la 
reuniune.

Forțele armate biafreze, a 
spus Ojukwu, vor continua 
sa aplice tactica lor. In even
tualitatea că biafrezii vor fi 
puși în imposibilitatea de a 
continua acțiunile militare cla
sice, ei vor desfășura acțiuni 
de guerilă împotriva trupe
lor federale.

☆
LAGOS 27 (Agerpres). — 

Știri sosite în capitala Nige
riei — transmite agenția 
France Presse — anunță că 
o violentă luptă a avut loc 
Intre unități ale celei de-a 
treia divizii nigeriene de puș
cași marini și forțele biafre
ze pe principala șosea dintre 
orașele Aba și Owerri. Tot
odată, s-a anuntat că biafrezii 
au minat drumurile din zona 
unde se desfășoară operațiu
nile militare pentru a opri 
înaintarea coloanelor de. trupe 
motorizate federale. 

de luptă, inclusiv qrevele. 
Astfel la 8 octombrie urmea
ză să aibă loc în toate re
giunile tării o grevă a lucră
torilor de la instituțiile și 
întreprinderile de stat și mu
nicipale.

Lupta oamenilor muncii 
din Japonia nu se limitează 
numai la revendicările eco
nomice Ea este îndreptată 
în sprijinul lichidării alianței 
militare japono-americane. în 
sprijinul păcii si democra
ției. SOHYO. în colaborare 
cu alte organizații democra
tice din tară, intenționează 
să organizeze la 21 octom
brie puternice acțiuni națio
nale în sprijinul satisfacerii 
cererilor politice ale oameni
lor muncii.

Ofensiva de toamnă a 
funcționarilor și muncitori
lor japonezi urmează să se 
încheie în a doua săptămînă 
a lunii decembrie.

americano-spaniol încheiat pe 
15 ani a expirat). Anunțul ofi
cial al încheierii acestor con
vorbiri se mărginește să men
ționeze doar că întrevederile 
de joi dintre cei doi miniștri 
de externe au fost ultimele și 
că Spania a cerut să intre în 
vigoare clauza tratatului care 
prevede prelungirea lui auto
mată pe termen de șase luni, 
timp în care să se încerce rea
lizarea unul acord. Agenția 
France Presse relevă, citînd 
surse bine informate, că gu
vernul spaniol ar fi adus la 
cunoștința guvernului ameri
can că în cazul cînd nu se va 
ajunge la nici un acord pînă 
la 26 martie 1969, Statele 
Unite vor trebui, conform tra
tatului, ca în decurs de un 
an să procedeze Ia retragerea 
tuturor instalațiilor lor milita
re din Spania.

Brazilia

Incidente între 
studenți și politie

SAO PAULO 27 (Agerpres). 
Guvernatorul statului Sao 
Paulo a trimis de urgentă 
trupe în orășelul Birigui, si
tuat la aproximativ 320 km 
nord-vest de Sao Paulo pentru 
a restabili ordinea în acest 
oraș. Un grup de studenti au 
dat foc unul cinematograf din 
localitate, în urma hotărîrii 
de scumpire a biletelor de in
trare. In momentul sosirii tru
pelor s-au produs incidente 
soldate cu răniți de ambele 
părți.

CURIER .
In cadrul turneului său in 

R.D. Germană, tenorul Octa
vian Naghiu, de la Opera de 
stat din București, a interpretat 
pe scena Operei din Leipzig 
rolul lui Radames din Aida, iar 
la Opera de stat din Dresda 
rolul Florestan din Fidelio. Ar
tistul român s-a bucurat de un 
mare succes atit in orașul tir- 
gurilor internaționale, cit și la 
Dresda, oraș cu intensă viață 
cultural-artistică.

La cererea opiniei publice 
din țară, autoritățile libaneze 
au interzis rularea in conti
nuare pe ecranele cinemato
grafelor din Beirut a filmului 
american „Beretele verzi" care 
elogiază războiul de agresiune 
al S.U.A. în Vietnam.

La Londra a luat sfirșit con
ferința anuală a miniștrilor de 
finanțe a țărilor Commonvealt- 
hului. Timp de două zile, parti
cipanții la această reuniune 
au dezbătut probleme referi
toare la situația economică si 
financiară a țărilor membre 
ale zonei lirei sterline. Cei 
28 de miniștri prezenți la con
ferință au subliniat in cuvin- 
tările lor necesitatea acordă
rii de ajutor țărilor aflate în 
curs de dezvoltare și au in
sistat pentru instaurarea „unor 
prețuri juste" asupra materii
lor prime.

In orașul Wichita (statul Kan
sas) s-au deschis joi lucrările 
Conferinței pentru problemele 
indienilor americani. Luind cu- 
vîntul, reprezentantul statului 
Dakota de sud, Echly, a arătat 
că soarta indienilor din S.U.A. 
este mult mai deplorabilă de- 
cit a negrilor americani. Popu
lația băștinașă a Americii, a 
subliniat vorbitorul, trăiește în 
condiții foarte grele de locuit, 
primește o slabă instruire, iar 
șomajul este foarte ridicat in 
rindul indienilor.

La Nairobi și-a încheiat lu
crările cea de a 18-a sesiune 
a Comitetului regional al Or
ganizației mondiale a sănă- 
nății pentru Africa. La reuniu
ne au participat reprezentanți 
ai 32 de .state africane pre
cum și observatori din partea 
O.N.U. și dintr-o serie de or
ganizații internaționale.

Președintele Franței, de 
Gaulle, a sosit vineri după-a- 
miază la Bonn pentru a avea
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convorbiri cu cancelarul Kie- 
singer și alte personalități 
vest-germane. Această vizită 
are loc in cadrul consultărilor 
periodice prevăzute de Trata
tul de prietenie franco-vest- 
german. Observatorii constată 
că vizita șefului statului fran
cez la Bonn va prilejui con
vorbiri „dificile" din cauza deo
sebirilor însemnate de vederi 
dintre cele două țări in dife
rite probleme, printre care și 
evoluția Pieței comune.

In călătoria sa, președintele 
de Gaulle este insoțit de mi
nistrul de externe Michel Debre 
și de ministrul finanțelor, 
Francois-Xavier Ortoli.

După cum anunță agenția 
M.T.I., mareșalul Uniunii So
vietice, I. lakubovski, coman
dant suprem al Forțelor Arma
te Unite ale Tratatului de la 
Varșovia, și generalul de ar
mată S. Ștemenko, șef al sta
tului major al Forțelor Armate 
Unite, au făcut o vizită in R.P. 
Ungară și au fost primiți de 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și de Jeno 
Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar.

Sculptorul italian Romano 
Romanelli a decedat la Florența 
in virstă de 86 de ani.

Incepind să sculpteze incă 
din copilărie, el a creat nu
meroase opere de artă, prin
tre care cele mai cunoscute 
sint „Boxerul", monumentul ri
dicat in memoria eroului alba
nez Skanderbeg și „Monumen
tul muncitorului italian".

Asociația anti-fumătorilor din

Sesiunea Consiliului minis
terial al Piefci comune

BRUXELLES 27 (Agerpes). Vineri s-a deschis la Bru
xelles sesiunea Consiliului ministerial al Pieței comune.

Dezbaterile din ședința de dimineață au fost consacrate 
examinării memorandumului vest-qerman care preconizează 
„deschiderea" Pieței comune, atît pentru Anglia, cît sV pen
tru celelalte țări care au solicitat intrarea lor în C.E.E.

In intervenția sa, ministrul de externe al Franței, Michel 
Debre, a respins propunerea R.F. a Germaniei, declarînd că 
o lărgire a Pieței comune este imposibilă în momentul de 
față întrucîl nu a fost înregistrată nici o schimbare în situa
ția economică a Angliei. Debre s-a pronunțat însă pentru 
studierea măsurilor de consolidare a Pieței comune. Fl a 
relevat în același timp că Franța este dispusă să discute 
unele aranjamente comerciale cu țările care doresc să adere 
la C.E.E., cu condiția ca acestea să nu implice primirea a- 
cestor țări cu drepturi depline în Piața comună.

S.U.A. a anunțat ca apro
ximativ 21 de milioane de a- 
mericani s-au lăsat de fumat, 
dintre care 13 milioane <n 
ultimii doi ani. Un raport pu
blicat arată că numărul per
soanelor decedate în ultimii 
ani, care în timpul vieții au fu
mat, este mult mai mare c'ecit 
cel al nefumătorilor. Raportul, 
distribuit pe întreg teritoriul 
S.U.A., face parte din cam
pania împotriva fumatului lan
sată de Societatea americană 
de combatere a cancerului.

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, a avui 
vineri la Londra o întrevedere 
cu regele Hussein al Iordaniei 
La discuții, care s-au referii 
la o serie de aspecte ale si
tuației din Orientul Apropiat, a 
participat ministrul de externe, 
Michael Stewart.

♦ ©♦
La Institutul de cardiologie 

din Montreal (Canada) a fost 
efectuată joi o nouă operație 
de transplantare a inimii. Ope
rația a reușit, starea pacientu
lui — un bărbat în virstă de 
51 de ani pe nume Edouard 
Desrivieres — este satisfăcă
toare. Donatorul a fost un tî- 
năr de 19 ani, victimă a unui 
accident de motocicletă.

Este cea de-a patra opera
ție de transplantare a inimii e- 
fectuată pînă in prezent în Ca
nada.

Potrivit unui comunicat, pu
blicat la Centrul național de 
studii spațiale din Guyana 
franceză, lansarea rachetei 
„Eridan" s-a soldat cu un eșec.
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