
înapoierea din Finlanda 
a delegației M. A. N.

Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Gheorghe Necuh 
vicepreședinte al M.A.N., care a făcut o vizită oficială în Finlanda, la 
Invitația Parlamentului finlandez, s-a Înapoiat vineri după-amiază !;• 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, delegația a fost salutată de arad. 
Uie Murgulcscu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Anton Brei- 
lenhofer, membru al Consiliului do Stat, Vasilo Ș'andru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de președinți ai unor comisii permanente 
alo M.A.N., deputatl.

Au fast do fată Kaarlc Veikkn Makela, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei. (Aqerpro-)

DEPUNĂTORILOR
PE LIBRETELE C.E.C
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Traian MOLLER

e consemnase un 
cărbune brut 1

libretele de

CREȘTE NUMĂRUL

PAHARUL CU GILCEAVA
# Trei ..prieteni" pleacă <le Ia șut la bufet

Foto: M. COCÎRIA

TEATWf DE STAT
loc

CASA DE CULTURA

D. C.

SPORT (Pag. a 2-a)

PRIMEI

Noua incintă a minei Paroșcm. (Continuare în pag. n 3-a)

să

de alimente''.

corride

l

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN AȘTEPTAREA

voi va uitați, 
tu.
voi.

In 
de 
fi

NINSORI.

„Senzaționalele"

•te afirmații au 
în afara tării 
dezbateri, disptî- 
sati mai puțin.î 
ultima vreme, a-

e se primesc pin
9- oclomb 

iplimei

2 000 lone de cărbune nu 
epădat... Dar. după cîte se 
ia Aninoasa a... pierdut din 
cest fspl odăi» ce ,fru- 

canlitalp de care e vorba 
reprezintă rebutul pe seama depă
șirii cenușe:, înregistrat pe exploa
tare în trimestrul III. Extragerea căr
bunele cu un mare conținut de șist 
a făcut ca bilanțul l.inîi septembrie 
să indice o creștere cu 2,6 puncte 
peste indicatorul de cenușă planifi
cat. Ar trebui să se știe — acest 
lucru s-a .pisat" frecvent în ședințe 
de analiză și presă — că neînca- 
drarca în normele admise de calita-

te r cărbunelui are consecințe ne
dorite asupra eficientei economice, 
a rentabilizării întregii exploatări: 
nerealizarea planului sortimental. în
cărcarea prețului de cost (.umfla
rea" cheltuielilor în lanțul extragere- 
Iransport-preparare).

La sectorul I. deși planul la pro
ducția brută arăta spre sfîrșitul tri
mestrului 111 un plus de 1 092 tone 
|28 septembrie), s-au rebulat pentru 
șistul depistat în cărbune, peste 900 
vaqonele. Și în cadrul sectorului II. 
.gabaritul" rebutului este cam ace
lași, raportat la producția lunară 
planificată cu mult mai mică, cu

toate’ că și aici 
plus de 636 tone

De la șeful do sector, ing. Costi- 
naș X’irgil, aflăm că în frontul pe 
înclinare din straiul 17, există u 
cărbune extrem de tare care necc 
sită — pentru extragere — o sul 
minare a acestuia, un fel de liavare 
artificială. Astfel, este nevoie ca din 
sterilul vetrei să'se taie o fîșie de 
circa 15 cm. D^r îndepărtarea ime
diată a acestuia din front 'și depu-

f

In flecare 
cui minei Lonca coboară 
leva sule de oameni. Deși 
profesii diferite, aclh Hulea 
luror are un scop unic 
scoaterea la ziuă a bogățiilor 
subpăminlcnc. Dar aricii 
de experimental ar ■ li, fără 
lampă minerul biibiic prin la
birintul galeriilor, suitorilor 
și abalafclor. Pentru buna 
dcslășnrai'c a muncii In sub
teran. acești licurici al adln- 
curilor trebuie să străluceas
că op! orc Iară întrerupere. 
Acest lucru depinde insă' de
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i
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Școală 
profesională 

uzinală

In cadrul școlii, sînt pregi 
tili, la locul de muncă și pr; 
cursuri teoretice, un numi 
de 90 ucenici în specialități 
frezori, sudori, strungari.

Ucenicii au fost repartiza 
să lucreze alături de cei m 
buni muncitori d:n uzină, as 
9UTÎh'd,T->0~ -3>t:ol însușirea t 
meinică a meseriei.

Gh. MITREA

Două blocuri 
în finisaj

Conslruclorîi din orașul Vul
can execută ultimele finisaje 
la blocurile C 7 si C 6. Noile 
obiective vor fi recepționate 
In zilele care urmează și vor 
avea, fiecare, cile cinci palie
re și 30 do apartamente. Așa
dar, în curîhd, 60 de familii 
se vor mula în locuințele con
fortabile - din noul Bulevard

Excursii la Viena 
și Istanbul

La Filiaia Petroșani a O.N.T. 
„Carpati", au început, de ieri, 
înscrieri pentru excurs 
programate în zilele dc 19 
respectiv, 24 no 
Viena și Istanbul, 
rul. Ins 
în data

Formafia „Atlas 
la Deva

Duminică, 
matia de 
„Atlas* a Casei 
din Petroșani, 
doua 
va. 
loc, în matineu, la ora 17, 
următorul la ora 20.

6 octombi 
muzică 

de 
va prezenta

spectacole în orașul Do- 
Primul spectacol va avea

Expoziție 
la teatrul 

din Petroșani
In holul Teatrului de 

.Valea Jiului" din Petroșani, 
a fost deschisă o expoziție 
comemorativă, cu ocazia îm
plinirii a 20 de ani de la în
ființarea teatrului. Expoziția 
relevă aspecte din activitatea 
acestui for de cultură din 
municipiul nostru, de-a lungul 
a două decenii.

s
VJt

Ședință de lucru 
a cenaclului literar 
„Meșterul Manole

Duminică, 6 octombrie, orele 
10. la sediul redacției ziarului 
Steagul roșu din Petroșani, va 
avea Joc ședința de lucru a 
cenaclului .Meșterul Manole”. 
Sint invitați a lua parte alît 
create.*• cit și iubitorii de li
teratură din Vale

Există cifre caro reflectă cu pu- 
Icto dezvoltarea în rîndul cetățeni
lor Văii Jiului a spiritului de pre
vedere, de gospodărire cu maximum 
de folos aii: pentru ei, cît și pentru 
economia naționala, a economiilor 
bănești personale, in comparație cu 
anul trecut, in Valea Jiului numă
rul depunătorilor la C.E.C. a sporit 
cu 6 la sută. Fiecare al treilea lo
cuitor din raza municipiului Petro
șani. este deținător al unui libret 
de. economii, 
respunzătoarc 
soldul mediu 
a crescut cu 
general al depunerilor 
fată de aceeași perioadă, cu 17 la 
sută.

Păstrîndu-și economiile pe librete 
C.E.C., cetățenii 
mai de garanția statului, 
tul operațiunilor. Libretele cu 
dă, libretele cu dobîndă 
în obiecte, libretele 
cîștiguri în autoturisme, 
pentru construirea de 
cum și 
cîștiguri în materiale de 
tie caro au fost 
populației începind cu această lună, 
oferă depunătorilor la C.E.C. impor
tante avantaje materiale.

In acest an au Tost atribuite de
ținătorilor de librete de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme 
un număr de 6 autoturisme. Alti 14 
deținători de librete cu dobîndă

raza
delinătoi

Fată de perioada co- 
a anului trecut, in 1966' 
pe libret de economii 
11 la sută, iar soldul 

a crescut.

se bucură nu nu
de secre- 

U dobin- 
și cîștiguri 

cu dobîndă și 
libretele 

locuințe, pre- 
economi; și 

construc- 
puso la dispoziția

cîștiguri au obținut cîștiguri în 
bani. S-au distribuit, de asemenea, 
20 de cîștiguri deținătorilor de obli
gațiuni C.E.C. In afară dc acestea, 
C.E.C. achită 
tanle dobinzi

Am luat o 
pentru buna 
rilor — ne 
Lazăr loan, directorul Filialei C.E.C. 
Petroșani. La Aninoasa a fost înfi
ințată dc curînd o agenție i C.E.C 
carc^ efectuează întreaga^ gamă de 
operațiuni de 
de populație, 
fost înființată 
pișlal Bănită, 
nicipiului Petroșani, 
afară de ghișeele de la sediul filia
lei municipale, un număr do 8 agen
ții C.E.C. încadrate cu personal su
ficient, bine pregătit, care asigură 
o bună deservire a populației.

Luna viitoare se va organiza tra
diționala Săptămină a economiei, 
întimpinarea c 
nitătile C.E.C.
tate susținută pentru 
rîndul cetățenilor 
mie, grija pentru 
zuinlă a roadelor 
cest scop se vor 
tru creșterea numărului de depună
tori, pentru cunoașterea dc către 
toate categoriile de cetățeni a avan
tajelor pe care le oferă economisi
rea pe librete C.E.C.

In
în fiecare an impor- 
pentru sumele depuse, 
serie de noi măsuri 
deservire a depunăto-
in formează tovarășul

I o agenție ( 
întreaga^ gamă 

economisire solicitate 
O agenție C.E.C. a 
și în cadrul oficiului 
In total, în raza mu- 

funcționează în

In 
acestui eveniment, u- 
. desfășoară o activl- 

u a dezvolta în 
spiritul de ocono- 
folosirea cu chib- 
muncii lor. In a- 
iniția acțiuni pen-

♦ 
f

f

♦

rich\itatca colectivului lampa- 
triei. , , « i •,

Dc cind la Iâmpăria minei 
Lonca a lost introdusă au fo
se ri-i rea.' personalul de aici 
s-a redus simțitor. Activitatea 
însă , s-a • imbunălâlil. Faptul 
este explicabil. A fq.sf inlă- 
turatu o bună parte djn mun
ca ce se depunea anterior în 
plus și apoi, aici, lucrează a- 
cum numai oameni cu: expe
riență. exigenfi fală de ei în
șiși. Șeful de . echipă lovan 
loan, spre exemplu, are 25 de 
ani de 'muncă în lămpârie. La 
începui avea de reparai' și în
treținut numai lămpi de ben
zină. Era o muncă migăloasă. 
Apoi au sosit lămpile cu a- 
cumulatori, mari si grele. lăm
pile de cap sint mu 
practice și ușoare.

Dc buna funcționare 
slalaliilor de încărcare a lăm- 
pilor și repararea lor se ocupă 
Olleanu loan. Cele două fe
mei de pe fiecare schimb au 
și ele sarcini bine delimitate 
Supraveghează luarea și repu
nerea lămpilor, pontează 
repun mărcile dc un 
lua! lămpile. Cînd. la 
sulului, lipsește 
de la... apel, 
două femei.r anunță 
numărul lămpii respective 
dispecer. In acest mod se ailă 
a cui este lampa și molivu! 
nenlru care a rămas în mină

După luarea șl depunerea 
lămpilor începe curățenia. Toa
leta lămpăriei se face dc trei 
ori pe. zi. Mozaicul, linoleu
mul, totul strălucește de cu
rățenie. X’ici nu-fi vine a cre
do că pc aici se perindă în 
fiecare zi. de două ori, peste. 
1 200 dc mineri.

z\clivilalea dc fiecare 
de aici se deslășoară 
coordonarea șefului lămpăriei. 
Zgircea Pascu. 
spiritul său or 
imprimate ‘întregului 
care

In zona LivezenI se lucrea
ză intens la schimbarea cursu
lui Jiului : din cupa draglinei. 
dirijată cu îndemînare și aten
ție, autobasculantele primesc 
— rind pe rind — roca exca-

ITINERAR
• lie la cinstirea cu băutură se trece la 

..cinstirea*' cu... pumnii.

Experiența și 
îrganizaloric sini 

colectiv 
asigură ca licuricii lăm- 
să strălucească prelat in
ia subteran.

0 Astăzi, ora 19,30. un cb- 
‘Ctiv de actori ai Teatrului 

de stat din Petroșani prezintă 
piesa „CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHIA" a dramatur
gului Alexandru Popescu. Ro
lul lui Basarab I, va fi inter
pretat de Septimiu Sever, ar
tist emerit, laureat al premiu
lui de stat.

0 Miine, de ja aceeași oră. 
actorii Teatrului de stat .Va
lea Jiului" vor prezenta spec
tacolul cu cunoscuta piesă a 
marelui nostru poet și drama
turg Vasile Alecsandri : „FlN- 
TlNA BLANDUZIEI".

D. CRISAN

O Azi, începind cu ora 20 
pină a doua zi în zori, are 

loc tradiționalul bal al strugu
rilor. Iși va da concursul for
mația do muzică ușoară «Cvin
tetul color”.

0 Duminică, ora 9. in sala 
mare a Casei de cultură, va 
avea loc un concurs pe teme 
de circulație urmat de un in
teresant film din dom anini 
rutier.

0 Miine scară, la’ ora 19.' 
tot la, Casa de cultură va a- 
vea loc un frumos spectacol 
organizat de .Ziua recol'ci" 
Programul va fi susținut do. 
taraful de muzică populară, 
formația de muzică ușoară 
„Cvintetul color" 'și’“dansa-

0 Stadionul din localitate 
va găzdui duminică, de la ora 
15,30, meciul de fotbal .din 
campionatul diviziei A dintre 
Jiul Petroșani — Dinamo Bu
curești. In deschidere,1 partida 
dintre echipele de tineret- e- 
zerve ale acelorași asociații.

0 Meciul de fotbal — di-, 
•izia C — dintre Minerul Lii- 

peni și U. M. Timișoara are loc 
duminică dimineața de la ora 10.

0 In campionatul județean 
de fotbal, au loc duminică.

e9999@999®®®®9999®99999999999999999@99^®99999999999999

In Fiecare an. Spania găzduiește 
peste 17 milioane de turiști străin:. 
Și fiecare din ei vrea să asiste la 
o „adevărată corrida". Acest spo chi
cot tradițional a devenit o întreprin
dere rentabilă. Potrivit statistici'..>r, 
ea aduce un venit de aproximativ 
30 milioane dolari pe an. In 1965 
au avui loc 478 do corride, iar in 
1967 — 608. In acest interval do 
timp s-au construit și alte arene și

se are in 
capitala a 
75 000 do 
amenajate 
prăvălioare 
li

vedere crearea chiar 
uneia cu o capacitate 
locuri. Le subsol vor 
un parking, restaurante,

cu tot felul de amin- 
precum și un muzeu al corridci, 

Deci din punct de vedere al ve
nitului. corrida prosperă. Dar nu a- 
cclași lucru se poale spune în pri
vința aspectului sau etic. In anii

'50, Ernest Hemingway, mare nma- 
tor do corride și care a reușit să 
realizeze tablouri nemaipomenit do 
inimoase în operele sale, s-a văz it 
nevoit să spună ca uneori coarnele 
animalelor pe care toreadorii le în
fruntă sini pilite. Acei 
făcut in Spania și 
biecltil unor largi 
tale cu mai muII 
ardoare. Totuși, în

facerile dubioase au devenit un a- 
devărat scandal.

Recent, numeroase ziare și revis
te din lumea întreagă au publicat o 
fotografie senzațională: un tînăr ci
vil sărind peste bara arenei și mîn- 
gîind pe ceafă un puternic și fioros 
taur, lingă care, stă, dezorientat, cel 
mai vestit toreador din lume ; Ma
nuel Benitez, zis El Cordobes. Ți
nutul care a îndrăznit să se apropie 
de animal este și el un toreador re
numit — Miguel Mateo, zis și el 
Miguelin, un rival al lui El Cordo- 
.bes. ■ Arestat, el a fost condamnat, 
pentru că a „stricat spectacolul" o- 
ferit în fata a milioane de persoa-

Există prietenii și „prietenii". U- 
nele, bazate pe năzuinți, idealuri și 
teluri comune, respect reciproc, de
vin nemuritoare. Altele, printre ca
re și cele de pahar, n-au trăinicie. 
De fapt, acestea din urmă nici nu 
sint prietenii adevărate cu toate ju
rămintele și pupăturile ce au
după al nu ști citelea pahar. Dova
dă elocventă în acest sens este 
„prietenia" dintre Avram loan, Gea
mănu- Dumitru și Dane Alexandru. 
Cei trei, așa-ziși prieteni, deși lu
crează împreună, la preparatia căr
bunelui din Coroeșli, nu-i leagă 
munca în comun ci viciul beției. 
Cînd simt un fel de uscătură în git- 
lej se duc loti trei să-și ude gîtul 
la bufet. Așa au plecat într-o zi de 
iulie de la șut taman la bufetul din 
Crividia. A dat unul o tură, altul 
alta, ciocnind paharele. Cit au băut 
la bufetul din Crividia n-a tinut so
coteala nici măcar barmana. Văzînd 
că au pierdut șirul... paharelor ce 
și-au zis cei trei eroi ? Hai s-o luăm 
do la capăt. Unul, nu mai știu nici 
ci care, a venit cu ideea să schimbe 
localul de chef. Zis și făcut. S-au 
trezit la bufetul de-i zic „La Dineu". 
Aici, să recupereze timpul pierdut 
pe drum s-au pus mai vîrlos pe 
băyt. Au turnat în ei ca într-un bu
toi fără fund. La fiecare dușcă și-au 
jurat sa rămînă prieteni nedespu"- 

‘ ti ti pe vecie. Prietenia la beție nu 
line 'însă o veșnicie. • De alîta bău
tură, limbile au început să li.se îm-

. plet.xeașcă, pămîntul să se învîr- 
tească,, Iar ochii să le privească în 

. ■ I ■ ■

cruciș. Unuia dintre ei i s-a părut 
că Avram loan se cam uită la el 
mai nj știu cum. Celălalt, că face 
semne altor cheflii de la o masă a- 
lăturată. Prietenia lor a dispărut o- 
dată ca băutura din pahare.

—’ Ce scmnev le fact- ălora, ai?
— -5i 

strîmb ?
— Ba
— Ba 
— Ba
Discuțiile au continuat pe un ton 

tot mai aprins. Ele au fost preludiul 
trecerii de la cinstirea cu băutură 
la „cinstirea" cu pumnii. Cei doi, 
Geamănu Dumitru și Dane Alexan
dru ii .cinsteau" cu pumni pe A- 
vram loan, iar acesta, să nu rămînă 
dator, îi .cinstea" și el tot cu... 
pumni. S-au „cinstit" așa ca... intre 
.prieteni" pînă cînd, bătut măr. A- 
vram loan s-a dat... bătut. Trezit 
din belie, Avram loan susținea sus 
și '.are că el a fost mielușel, iar 
Geamănu Dumitru și Dane Alexan
dro niște lupi și că a fost victima 
unei agresiuni. Ceilalți susțin con
trariul. Acum, o tu zeiță a dreptă
ții vino și află cine-i vinovat și cine 
nu. Adevărul e.că loti trei sînt vi- 
novați. .Cine se aseamănă, se adu
nă*, zice ,o veche zicală din popor. 
Poate că lecția va prinde bine tu
turor în viitor și în loc să fie .pr'e- 
teni" de' pahar să’ devină prieteni 
do muncă. E o prietenie adevărată 
și trainică. ,

• Creații literare ale membrilor 
cenaclului „Meșterul Manole" 
din Petroșani

Prin diverse mijloace, cetă
țeanul afla! pe stradă este în
demnat să păstreze curățenia 
orașului. Un afiș răspindit in 
ioate localitățile municipiului 
nostru cheamă să „nu se a- 
runcc pe ios hirtii, mucuri de 
țigări și resturi 
Intenta dintre 
cete mai lăuda
bile. Mai puțin 
ăudabil es/c. 

insă modul cum 
c sprijinit omul 
de pe st radă 
ca să respecte 
apelul din allș.

Cartierul LivezenI din Pe
troșani. Este intersecta! in 
trei sensuri de către autobu
zele ce electuează transportul 
de călători. Toi ulei se altă 
șapte stafii de autobuz. Dar. 
lucru curios, in nici una din 
aceste stafii nu vezi urmă de

Juriwl 
citadin

coș pentru hirtii. In urmă cu 
o lună-două, parcă mai erau, 
dar acum au dispărut. Și a- 
tunci să mai. mire pe cineva 
că trotuarul, strada șl gazo
nul sin! impest rjlale cu o 
mulțime de hirtii, de mărimi 
?i culori diferite. Mai ales 

bilele de călă
torie.

Pe trotuare 
și străzi, hit tiu- 
tele poposesc 
pinii sosesc mă
turoaiele. Ear 

. de pe spatiile 
mai ridică nimeni 

cu ocazia
\ erzi nu le
Vor dispare abia
căderii primilor fulgi de nea. 

i După toate probabilitățile asta 
și așteaptă cei răspunzători do 
salubritu'ca străzilor și car
tierelor noastre...

Chiar ci sa să lie 1
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Dimineți de-argint
încearcă vara, ajunsă la răscruce. 
Să-și mai lungească zilele de gumă 
Dar, ruginiii, alunil-n toi de brumă 
Dcpling. cu fructul, galbenul el dulce 
In dimineți de-argint, cu albă spumă 
Cind loamna-ncepe ceața să-și arunc- 
Pe feerii de frunze șl-țl aduce 
Jar nou. ulciorul pinfecos de humă 
Știi Iu. nepăsaloruta, ce-nseamnă 
O cumpănă de vreme. înălțată 7 
O clipă-a vieții, care ta îndeamnă 
Să le cobori, spre apa-ntunecală 
Și să te urci, din toamnă către toaun. 
Mal pur șl mal bogat, ca niciodată ?

pasăre plutind In zbor, pe dune 
De colb albastru, a trecut grăbită... 
Cadran solar, grădina părăsită 
îmbracă umbrele, sl gri sl brune. 
Aprinsă, seara-n orizont palpită 
Sfidînd, cu stacojiul ce apune, 
Cerul tăcut, ce capă neagră-și pune, 
Lăsînd doar diadema dezvelită. 
Senin tîrziu de toamnă, vînt și șoapte, 
Și solitari, doar pașii mei pe marea 
De frunze foșnitoare, cîntă-n noapte. 
O pasăre și-a regăsit cărarea 
Pe strălucirea drumului de lapte; 
Desi-1 ascunde luna si-nserarea.

Mi-am biciuit animalele 
Din pădurea sufletului.
Am astupat izvoarele gîlgîiloare
Iar pasările mi le-am trimis
In ținuturile calde.
Apoi, am început să-mi tai copacii. 
Pentru ca ochiul să poată cuprinde 
Necuprinsul.
Curînd însă, mîinile au ostenit
Iar toporul ml s-a-DCurcat
In barba stufoasă.
Copacii mă dureau din rădăcini 
și corbii îmi arătau că mă doresc. 
Dar capătul pădurii nu se împlinea. 
Odată, după ce nopțile s-au înșirat 
Nenumărate pe crengi
Iar zilele s-au poticnit minioase
De picioarele mele,
M-am oprit.
In spatele meu copacii
Se nășteau lingă rădăcini.
Curînd nu-mi mai vedeam începuturile 
Soarele, și copacii, și păsările.
Si Izvoarele, șt toporul
Se năpusteau cu bucurie asupra me* 
Sflșiindu-mi trupul.
Dar capătul pădurii nu se împlinea.

MARIA DINU V

Constantin PASCU

FURTUNĂ
Pasărea de bronz, 
a șuierat cascade de fluid. 
Corbul și-a ascuns puii 
în spatele umbrei.
In zboru-i sincopat, 
un fluture și-a scuturat 
mlndria,
șl frunzele au început 
să pllngă.

AMINTIRI
trec pe lingă mine 
ca © armată desculț 
călclnd în picioare 
miresme, 
și lasă în urma mea 
cărări bătătorite 
de vini, 
de lacrimi, 
șl, pe alocuri, de frumoase.

ciobănite
ramase
adormite în poiană.

Stellan V1NTILESCU

DE

FLORI DE TOAMNA
CREAȚII LITERARE ALE MEMBRILOR CENACLULUI
MEȘTERUL MANOLE DIN PETROȘANI

DAJI FOC 
VREASCURILOR
Dațl foc uscatelor vreascuri 

să joc. 
Trosnească sub mine creanga 

de soc 
Cenușa în vatră uitată. 
Imbrățișațl-mă flăcări 
Cu

Ca

Să

U L I 5 E IMPACARE

fumurile-mpraștiate

să clnl 
voi, prins de zbucium șl 

patimi, 
de 
vini,

pling fără trup, fără lacrimi 
încă trăind, să ard ca un ruq 

de stejar 
Să nil mal rămînă din mine 
Decit scinteia aprinsă de jar : 
Văpaia iubirii depline.

IuclaD STROCHI

bl avea puterea 
să-l for/e7e pe acest om a- 
lins de locul bătrinelelor șd 
săvirșească un lucru hidos 
pe care nu-! mai tăcuse ni
ciodată...

Intr-o 7.1, li trecu pragul 
casei șl aerul se năclăi; I se 
vedeau buzele, departe, miș- 
cindu-se ca printr-o piclă șl 
ochii 
lunci
cută, 11 luă palma albă, onc
tuoasă, parlumalâ șl o alipi 
de mina omului ei, aspră, 
mare, crăpată de var:

— Simți ? A muncit ziduri, 
a mingi lat creștetele copii
lor. Cu cinstea șl-a hrănit 

Altceva nu poale să

,-a-nlnrf <Jlls*f.
îșl mal amintea doar pe Poliiem 
ajes rje Inimoasa Callpso

mici licărind răi. A- 
lemela incrlncenatd, lă-

5/ el, cu
In spatele

toate că era Încă 
pielei, tresări.

I
i i
)

Și mugurii

C O M O R
Din roci, printre stele, sar așchii de piatră, 
O mină si-afundă-n țărînă din zori. 
Departe-n adîncuri prin noaptea-ncleștată, 
Urzește-o iîntînă bogată-n comori.

Trec clipe, trec ore șl zile în șir, 
Și cumpăna-1 lungă de-aici pînă-n cer, 
Rotește căldarea, strunită de-un fir, 
Prin ape-nspumate legate-n mister.

Și zări și amurg plutesc in noroi, 
Frînghia se deapănă-n funduri de mare. 
Din ipiez de pămint țișnesc în șuvoi, 
Țișnesc nestemate, limpezi izvoare.

Paul ȘOMACESCU

V A T R
Mamă! Păsliează strachina de lut, 
Lingă ea am crescut.
Păstrează lingura din lemnul
Cel vechi și ascultă-mi îndemnul.
Mamă! Păstrează fata de masă înflorata 
Și lingura de lemn de altădată
Cu care mincam cu toții, pe rînd
Tu ne vegheai, plîngînd...
De cîte ori voi veni la line
Dă-mi-le, și stai lingă mine...

BBB

C. SFETCU

Bătrio 
Rătrln. 
șl mal 
șl lăcrima cind î$i aducea aminte 
de zilele petrecuta cu ea.
Penelopa. gheboșală de leșul șl de așteptare 
nu mal plingea după 
Pețitorii ar îl dorii o 
soră cjj Teicmach 
și la ospc|e plingeau 
llllse ne mal puțind număra anii, 
a uitat că numai pețitul 
unor femei tinere se face cu ospețe 
șl cind să întindă arcul vestit, 
acesta s-a rupt, coarda a pleznit 
și săgeata 1-a căzut neputincioasă 
De necaz, s-a rugat plingind 
pentru tinerele, 
dar frumoasa Callpso nu-șl 
amintea de el.

amintiri, 
alta Pnnelopă

că s-au înșelai.

ta plf|nar<

UldJ

GORUNUL
LUI HORIA

Gram prin roata neagrl singuratic, 
Șl nu știam ce caut la tinerii mei ani 
Călcam desculț nisipul fierbinte de jăratec 
Și-inf sîngera pe talpă tăi? de bolovani.

Iar pașii mei nesiguri mă tot duceau aiurea 
Mi-era străină viata cu clocotu-I Întreg. 
Și smuls din rădăcină nu auzeam pădurea 
Și nu știam de care cărare să mă leg,

Te-am cunoscut pe tine, părlnte-al meu, partid, 
Mi-ai ridicat privirea spre cerul de lumină.
Și mugurii treztt-al în sufletu-mi avid
<£e azi cu mulțumire spre

Fluier de soc
Trecuse primul cîntec da 

cocoare 
Peste temeinicia celor vechi, 
și zeii plinii se-ncălzeau la 

soare 
ecouri să adune în perechi. 
Recunoscînd privirea simplă.

pură, 
a lutului cel drept și-adevărat 
ca o sămÎDță nouă-n arătură 
statornicia, cald s-a revărsat. 
Recunoscînd cleștarul unde 

marea 
d-ncremenlt nețărmurit în aur, 
dar de cocori se-ndepărta-n 

sculptarea 
liniștitoare-a gurii de balaur. 
Un faun pe-o coloană nisipoasă 
uitase să mai cînțe-ncetișpr 
.-lin fluierul de soc, făcut acasă 
Și aștepta întoarceri de cocori.

clasa ?
Valeria ZAMFIR

Xl-a A, Liceul f/jpeni

Șl VALURILE ERAU NEGRE
Marea se mai liniștise, iar 

printre norii răzleți scăpărau 
stele. Pe mal se aduniseră 
nevestele pescarilor piere ț: 
în larg; erau acolo șr copii 
ș' bătrini. Două zile șl-au 
lipit privirile de culoarea 
neagră a mării... Nici o voi- 
bă nu se auzea. Doar violul 
le smulgea suspinele grele, 
ducîndu-le în larg șl izbin- 
du-le de valuri... Toată lu
mea tăcea și se ui’.a..

Și, lată, în depărtare apă
rură niște puncte negre, miș
cătoare. Treptat, ele începu-

ră să crească, apropiindu-se 
lot mai mult, piuă cind pri 
viri înviorate se încrucișau 
cu altele obosite. Ochii cău
tau ochi...

Cu picioarele desculțe, în
fipte adine în nisipul umed 
uilîndti-se în larg, n rămu 
o femeie cu un copil. E<i 
simțea un fior rece care-i 
pătrundea tot trupul de pia
tră... Iar valurile se legănau 
negre, mereu...

Bălaiul ridică ochii umezi 
spre cer. Stelele sc-nmulți- 
seră. Pe undeva, printre ele,

zări Carul Mere; părea pe
lin înclinai. Din stingă ven. 
un petec de nor și-1 acoperi 
o roată... Mina bătătorită a 
mamei o simțea moale pe 
față. Deodată, sus sclipi o 
-lungă, o lamă de pumnal, 
care se înfipse în aer, dea
supra lor, o clipă numai șl 
dispăru.

Se cutremură înfiorat, II- 
pindu-se mai tare de trupul 
mamei... Și valurile erau ne
gre.negre.

Mircea MUNTEAN^

(ntr-un sin al tării de piatră 
vremea a sădit un gorun, 
sub care, pietrele tării, 
ale tării de piatră.
au jurat să-sl prăvălească 
puterile, 
peste nimicnicia 
vremii de-atunci.
Și-n sufletul gorunului 
stau Impltntale caldele 
ale oamenilor 
cu chipuri cioplite 
din piatră.

♦rezit-ai

Înclină Itln« șe

Nu piară
SIntem Jn tot ce

frînt
soare i 
ca un vis

ATlplle l s-au
Undeva lîngă
Și totul n ars 
Spulberat In legendă
Qdată cu Infinitul tăcut șl 

albastru
Prăbușit în frămint3rea mării.

Șl ne legăm tovarăși cu
secunda.

Cornel HOGMAN

Rătăcind

R. SELEJAN

falnic se 
ridică.

De-aceea zarea nu ne pare

>i cîntecului nesfîrșilă-i 
unda...

loan CHIRAȘ

Piouă. Plouă cadențai. 
Toamna-și susține, probabil, 
primele colocvii. Și nu-i bine 
pregătită. Altfel, ce-ar avea 
cu noi I

Sub un acoperiș, la fereas
tra dinspre stradă, cu coa
iele subfiri rezemate de 
pervaz, un gînd, de iatq, 
privește. Se sperie deodată 
de lrista|e și pleacă printre 
stropii reci. Pleacă să-și var 
dă banca de-astă vaui, d.'i 
parc. Să-l vadă pe el cum 
ii sărută degetele, și-t des 
parte pierdut părul neundu- 
lat, și-o line de inhloc, și-< 
slrlnqe tare, tare.

în ploaie
In parc, banca e Irintu, 

iar el, biciuit de sete se as
cunde.

Dar gindul rătăcește m.ti 
departe, Înspre începuturi, 
li ud pină-n qlunduri și tă
măduire nu-și găsește. Prin
tre stropi și-a pierdut și cu
rajul de-a căuta. Și negăsind 
alinarea, gindul se-nloarce 
sub acoperiș. Se-nloarce ud 
și, rezemindu-și din nou coa- 
'cle Subțiri pe pervazul le- 
estrei, privește, lot aiartf.

Plouă. Plouă cadențai. 
Plouă cu ginduri de fete ti-

V. TEODORESCU

Un chip In noapte zămislit, 
De umbre care trec tăcînd, 
De-un suflet ce-i mereu 

flămlnd, 
dor ce-i spînzurat în gînd. 
chip prea lud ș-atît de 

straniu, 
rătăciri făr' de îotoarcer., 
lungi urzeli fără de 

toarceri,

De 
Un

De
De

așteptări far să 1* ceri, 
chip uitat al nu știu cui, 
colbăite vremi ascuns, 
ceață-mi parc că-i pătruns, 
vrajă poale că-1 ajuns, 
chip ce nu-l mai pot 

cunoaște 
umblă gol peste hotar, 
rătăcește că-i hoinar, 
plînge-n noapte așa b.z.

Rodul rugilor de mure, Săltirindu-se de plîns.
Intr-o loam na l-am cuies. Rodul gindurilor hoinare,
Ochii negri de pădure, Intr-o toamnă nu-l pot stinge.
M-au vrăjit ș i i-am ales. El are forme bizare,
Rodul viselor de ieri, De asia eu cu norli-el plînge.
lnlr-o toamna eu l-am stins
El s-a copt în multe veri, Conslanlln DASCALU

Țigara I s-a stins dc mult 
O ținea încă întrp degete ca 
pe ceva prețios. Pe neaștep
tate s-a trezit vorbind de 
unul singur. Ba nu. Vorbea 
cu Ea. Cine era Ea ? Amîn- 
dol trecuseră pe sub poarta 
aceea, atunci, în aceeași cli
pă. Apoi, ca împinsă de un 
nevăzut resort, poarta s-a 
închis. De undeva a Tăsărit 
întunericul. Pe neașteptat'1 
o lună plină s-a deșirat pe 
deasupra nopții. Ea s-a așe
zat pe o bancă cioplită gro
solan dintr-o piatră adusă de 
cine știe cine, pentru cine 
știe re. S-a așezat și el ală
turi. Piatra a scîrlîif. Poale 
de prea îmbătrinită. Luna se 
scurgea cu nepăsare undeva 
la picioarele lor, într-o bal
tă, ca o urmă de copită uria
șei. De cu ziuă ploua 
urmele norilor erau 
proaspete. El întinse 
s-o cuprindă. Iși aduse 
te că are să-i spună 
Mina îmbrățișa însă 
Banca scîrtîi din nou. 
coborîse de tot în baltă. In 
locul el, peste vîrfurile d° 
întuneric, era acum Ea. care 
pășise odată cu el pe poar
tă. Simți că-1 doare ceva. în
demnat de durere, cu mîinile 
făcuta căuș, luă din baltă 
un pumn de mocirlă qolbp- 
nă, de lună, și se spălă pe 
obraz. De necaz J.:na a înce
put să se tulbure, șl Ea pe 
deasupra vîrfurilor de întu
neric rîdea. Rîdea în hohote 

.ca o ieșită. din minți, lin 
colt al băncii s-a 
și-a căzut' cu zgomot lîngă 
lună Fata rîdea mereu, el" 
simțea că-1 doare ceva, ban
ca scjrlîia ca pentru a-si a- 
duce aminte.

Una după alta stelele în
cepură să coboare în băl
toacă. lînqă lună, și pe neaș
teptata ol se trezi 
în fata aceleiași p.orți. Fata 
era lîngă el sl rîdea mereu. 
A cuprins-o tn brale, 
s-o săruta, poarta S' 
chis. Luna s-a furișat 
tre el afară si-o ari 
soare a năvălit dincoace de 
poartă. Fata a tipat și săru
tul s-a stins înainta să fie 
șeînteie.

Rămas singur s-a trezit a- 
casă. Acum sta ta fotoliu, 
cu tiqara de mult stinsă în
tre degete și încerca să-și 
amintească scîrlîitul băncii.

Cînd era mai cufundat în 
gînduri, lîngă 
rîzînd, într-o 
ciob de soare 
cu un zfmbet

Fără să mai

ceva, 
golul.
Luna

din nou

el apăru 
mină cu 
și în cealaltă 
de lună.

dorească, a 
deslușit clar scirțiitul băncii 
de piatră, pe care a stal a- 
lături de Ea.

A azvîrlit țigara dintre de
gete, s-a ridicat în picioare, 
a cuprins-o în brale și-a să- 
’■utal-o, în vreme ce luna, 
stînd pe un colt de noapte, 
îi privea în neștire.

S. RADU
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O dată cu 
K-olar. slrlzilo 
' ărsl furnicar 
' iitie reclamă 
de ed uzare $i 
privind 
inlarmj 
pe drumurile publice, 
este deosebit de necesar 
< ~mp si tarea copiilor în 
prezintă 
p'ilor 
discerni

începerea noului an 
au devenit un ade- 

de copil. Această sl- 
intensifirarea muncii 
instruire a copiilor

cunoașterea șt respectarea 
a regulilor de circulație 

Acest lucru 
deoarece 

copiilor în circulație 
anumite particularități. Co

lo twdo în multe cazuri 
lămînti! în a sesiza pericolele, 

•ar alteori absorbiți de joc nu mal 
tio cont de ceea 
jurul lor.

DJn realitățile 
stată cu nu rare 
la semnalrln de 
au reacții din 
ci care măTesc pericolul, Nerespec- 
taica regulilor privind traversarea 
unor drumuri «I sl’ăzl, folosirea In
corectă a mijloacelor de transport 
în comun, duc la accidente grave.

Analiz.înd situația accidentelor de 
r’rrulalm d:n Valea Jiului, la care 
au căzut victime minori, se consta
tă ră ele a i scăzut simțitor. Acest 
1 im nu ne îndreptățește însă să 
slăbim ctluși de puțin munca in- 
str .Tiiv-educativă pe teme de circu
lație. deoarece accidentele care s-an 
«nldal ru victime — copii s-au da
torat nercsperlăT’i de către aceștia 
a requl'lor de circulație. Se pune 
în mod legitim întrebarea: Cine 
are datoria să facă această educa-

tie î Fără îndoială că principalii o- 
ducalori trebuie să fie părinții. El 
au obligația să-sl învețe copiii s?I 
folosească în mod corect drumurile 
publice, sH nu le permită joaca pe 
străzi unde circulă autovehicule. 
Părinții care au copii 1n primul an

In rtndurllo re urmează redăm ct- 
Irva exemple do accidente și cauzele 
lor. O facem spre a reliefa impor
tanta deosebită ce o are respecta
rea riguroasă a legilor do circula
ție, munca instrucliv-educatlvă pe 
această temă. Allindu-se în drum

POȘTA CONSEMNAM
rzrr:

țiî

in,

a
REDACȚIEI

Pe teme de circulație

cotidiene se cnn- 
«fnt cazurile cînd 

avertizare, copiii 
rele ma’ neașteptate

MICII PETONI
Șl PERICOLUL 
ACCIDENTELOR

la școală sînt obligați să-î înso
țească din cind în cînd explicîndu-le 
pe unde să circule și să traverseze 
străzile spre a nu cădea victime 
accidentelor de circulație. Și cadrole 
didactice, îndeosebi de la clasele 
I—IV, trebuie să contribuie la mun
ca instrucliv-educalivă pe teme do 
circulație.

;ir.:unnnn::;;:;;;n:nnn^ni:!i:;::t:n:.Tnnnii!:nnnnKi:!!mnnns:n::;::

Realizarea cantitativă a planului 
nu trebuie 

să ascundă ignorarea calității
(Urmare din pag. 1)

nerea obligatorie în spațiul surpat 
nu se realizează așa cum trebuie. 

Pe viitor, va fi necesar ca maiștrii, 
șefii de brigadă și de schimb, sub 
directa îndrumare a conducerii sec
torului. să aducă un aport mai e- 
ficace la îmbunătățirea calității pro
ducției.

Sectoarele
considerabile 
iui, nu s-au 
jos rebutînd

' din cauza neîncadrărli în indicele 
planificat de cenușă.

Adjunctul șefului sectorului 111 
Tomuș Iosif, ne-a arătat că au avut 
necazuri cu șisturile cărbunoase din 
frontale, cu infiltrațiile mari de apă 
care umezesc cărbunele si înnegresc 
sterilul, croind condiții grele selec
ționării șistului vizibil în abataj șl

III și IV, cu minusuri 
la realizarea planu- 

lășat nici ele mai pre- 
vagonet după vagonet

Ia gurile de rol. «Sini. însă, si cazuri 
de lipsă de interes, de delăsare — 
a ținut să sublinieze interlocutorul. 
Uneori minerii, chiar dacă vad bu
cali de steril deasupra în vagonet 
nu se sinchisesc, nu pun mina să 
le la. Ceea ce trebuie să facem, e 
limpede: să acordăm atenția cuve
nită controlului încărcării cărbune
lui la fiecare rol, să intensificăm 
munca de lămurire în rîndul oame
nilor, să le arătăm, acolo, la locul 
de muncă, cît de' mare este preju
diciul adus de ignorarea calității 
cărbunelui extras".

Sînlem convinși că_ prin eforturi 
susținute legate de asigurarea rit
micității îndepEnirii planului și res
pectarea strictă a selectivității la 
extragerea utilului din abataje, fac
torii responsabili de bunul mers al 
minei Aninoasa vor obține calitatea 
corespunzătoare a producției.

spre școală, elevul de clasa I-a Ră- 
lușelu Nicolae din Lonea, s-a 
gajal în traversarea șoselei 
spatele unui autobuz oprit în sta
fie. Venind din sens invers, autove
hiculul 
mortal. 
Iscroni 
oarece 
în prealabil să privească în dreapta 
și-n stingă; din aceeași cauză a fost 
accidentală grav și minora Ivan Ro
diră din Lupeni.

In vederea eliminării pe viitor a 
unor asemenea accidente nedorite 
nici de părinți, nici de șoferi și 
nici de copii considerăm indicat să 
reanrnllm citeva reguli de circula
ție ce se cer riguros respectate.

— Copiii să circule numai pe tro
tuare, iar în lipsa acestora pe pote
cile laterale ale drumurilor publice;

— Să circule pe partea stingă a 
drumurilor publice fără trotuare sau 
poteci.

— Să traverseze strada numai prin 
locurile cu marcaje sau indicatoare 
de trecere pentru pietoni. Acolo 
unde marcajele sau indicatoarele lip
sesc, traversarea se va face pe la 
colturile de' stradă după ce în prea
labil s-au asigurat că nu există nici 
un pericol.

Acestea sînt doar citeva reguli de 
circulație ce se cer riguros respec
tate de toii pietonii, cu atit mai 
mult de cei mici. Circulația rutieră 
intensă predispune la accidente gra
ve chiar 
neatenții, 
prinși să 
întocmai 
părinții, 
menii maturi să vegheze ca aceste 
reguli să nu fie încălcate'.

an-
prin

31 UD 2 078. l-a accidentat 
Minora David Gabriela din 
a fost accidentală grav de- 
a traversat șoseaua fără ca

și din cauza unei mici 
Micii pietoni trebuie de- 
cunoască și să respecte 
regulile de circulație. Iar 
cadrele didactice, toii oa-

Cpt. ȚIU CONSTANTIN

„Senzaționalele1 corride -

(Urmare din pag. 1)

* ne și 1 s-a impus o amendă de 40 000 
pesetas.

Repus in libertate. Miguelin a de
clarat ziariștilor că este dispus 
să-și înfrunte rivalul într-o compe
tiție. Dar pentru aceasta, a spus el, 
va trebui să se aducă în arenă tauri 
adevărati, de Miura/ reputpți ca fi
ind cel mai viol și cei mai fioroși 
din lume și nu „vacile* cu c=re se 
luptă acum El Cordobes.

Citeva zile mai tîrziu, 
unei demonstrații,
aceasta de Miguelin la 
un alt linăr năvălește în 
apropie liniștit de taur 
să-i răsucească coada...

Aceste descinderi în arenă, nepre
văzute în program, au devenit un 
adevărat flagel pentru afaceriștii 
carridelor. Intre timp, specialiștii a- 
cestui spectacol încearcă să afle 
s-a întimplat cu taurii de luptă,
cursul acestor dezbateri, au ieși* la 
iveală amănunte dintre cele 
savuroase.

S-a aflat printre altele că 
impresari și toreadorii cei mai 
lari, pe de p parte, care au dreptul

animalele, și un grup de 
pe de altă parte, deloc 
s-a stabilit tin acord ta- 
crescatori pilesc coarnele 
și le Inănesc cu concen-

TRIBTOA ȘtOIJj

în cursul 
făcute de data 

Saraqossa, 
arenă. Se 
și începe

BodA Klara, 1 npenî: Vă h- 
rătațl nedumerirea în legătură 
cu faptul că vl s-a pretins să 
suportați (lielluielile pentru o 
cameră pe rare n-n folosiți, 
ap. 25, blocul 200 Luprni. Răs
punsul pe rare l-am primit de 
la administratorul de încălzire 
centrală al Feciorului 
din localitate, Iov. Cioiu 
stanlin, este următorul : 
controlul pe care l-am
luat în apartamentul 25 din 
blocul 200, am găsit camera 
de trecere ocupată de tovară
șele RAdo Klara și Soba Dl- 
dina. Doct, cete două locatare 
au fost obligate la plata chi
riei pentru întregul aparta
ment".

Pe unde scurte...

I.G.L,
Con- 

„1-9 
elec-

Iui Vlad Aurel din Petro
șani, str. Ghrorqhe Șlncai nr. 
3, îl place muzica. Mal ales 
muzica ușoară. De aceea a cre
zut că-l ușor să-și procure un 
tranzistor... fără bani. Așa că 
a pătruns in casa unul prie
ten, a pus ochii pe tranzisto
rul acestuia șl l-a Ipvjtat Ini
mos : „Vii ru mine, sau...'. 
Tocmai atunci Insă, Ia radio 
se transmitea, pe unde scurte, 
melodia : .Prindețl-1 pe AH 
Baba Și l-au prins. Nu pe 
Aii Baba ci pe Vlad Aurel. 
Trei luni de z||e nil va mal 
asculta muzică. De nici un fel. 
Acolo e liniște deplina...

Frunzelor. Șl omul s-a contopit 
cu numele străzii. II plăcea 
să-l bală vintul, De aceea bri
za mirii |-a minat tocmai aici, 
la munte. Șl pentru că aici, in 
Petroșani o răcoare, Nistoroiu 
trebuia să se imbracp. Șl s-a 
îmbrăcat. T a Albei Aurel din 
Petroșani, in lipsa acestuia de 
acasă, a găsit haine șl, pentru 
a il mal șic, s|-a pus șt un 
ceas (al Iul Aurel) pr mină. 
Nil știa că acesta va il... cea
sul rău.

lori, mal c șl In cantități re
duse (so varsă în căruță).

Soliclfîndn-ll-se bidoane pen
tru transportul laptelui la Jlcț. 
tovarășii Duc șl Cnzolov d” 
la E. M. Tonea au răspuns că 
întotdeauna s-a transportat 
laptele ca anim, așa că nu l 
nici un bal. Bine. dar așa se 
mal transportă laptele numai 
la alină...

Unde locuiești

. ‘

parcurge de Ia fa- 
I Ivezenl plnă la 
de la gura de mină

Un grup de locatari din blo
cul F 1 Vulcan : Inlereslndu- 
no care sînt cauzele lipsei de 
apă 
fost 
lini

caldă la blocul dv.. am 
informați de către Consi- 
popular al orașului Vul- 
că această situație se dacan

forează pe de o parte lipsei 
de apă potabilă (problemă ge
nerală în Valea Jiului pină la 
darea în folosința a barajului 
de la Valea de Pești), iar pe 
de altă parte slabei preocupări 
și pregătiri profesionale a lu
crătorilor de la sectorul I.G.L, 
care deservesc instalațiile res
pective. Problema este în a- 
tentia Comitetului executiv al 
Consiliului popular al orașu
lui Vulcan și, în limita posir 
bililăților, va fi rezolvată.

Bologa loan. Paroșeni : E 
foarte adevărat că de cînd a 
fost pusă în vînzare înghețata 
„Polar" localitățile noastre s-au 
împestrițat cu bîrtii. Dar des
pre această temă s-a mai scris. 
In ziarul nostru din 8 sep
tembrie a apărut nota critică 
„Cqșuri de gunoi... vorbitoa
re" prin care se făcea un apel 
la consumatorii de „Polar" din 
Lupeni de a nu mai arunca 
hîrtiile pe străzile orașului. 
Dacă va fi cazul, vom mal 
reveni.

Ceasul rău
Inchclndq-și «jn sezon bogat 

pe litoral. Nistoroiu lorgu și-a 
lășat acolo inima, in apa mă
rii de cleștar, șl-a mai lăsat 
citeva semne de bună purtare 
prin Constanța șl in septem
brie a venit în Valea Jiului. 
Nistoroiu, de profesie fără 
locuia în fconstanța pe s|r.

I aptele 
bric? din 
muncitorii 
Jieț trei etape șl este trans
portat in trei modur| diferite: 
I Ivezenl fabrică — lonea cen
trii. cu mașina, în bidoane 1n- 
rljlse; Lonea centru — Topea 
mină, cu căruța, în bidoane 
relativ închise; I unea mină 
— Jleț gură de mină, pe jos 
cij o găleată fără capac. In a- 
semenea condiții, pr lingă fap
tul că laptele ajunge de mul
te orj cu înlirziere Ia njunci-

Băluță Elena Ivezenl.
sirada Surduc nr. 08, n-a prea 
ștlijt multe. Nici acum nu 
știe. Știe doar că peste 4 luni 
va fl mamă. Insă clne-1 .tatăl 
copilului nu știe precis. Tsi 
amintește numai că-l cheamă 
Ghlță, că e din Vulcan șl ca 
are 42 de ani. Vezi ce-al făcut 
Ofilla ? Elena le cheamă aca
să la ea, unde al mai lost. 
Măcar să-l dai șl adresa. Pr 
urmă poli plrca. După adresă, 
miliția le va găsi. Fii sigur 
Dar așa...

Care știi că tr cheamă Ghl
ță. că pșli din Vulcan, că al 
42 de ani și al dormit pe la 
I lyezeni, pe sirada Surduc nr. 
68, mal du-le pe acolo. Nu 
peste mult timp poți avea o 
discuție cu propriul copil. Nu-I 
lașa să aștepte, Ghița !

ITINERAR
(Urmare din pag. I)

de U ora 11 trei partide: Pre- 
parația Petrila — Constructo
rul HpnPdoara; Mineryl Vul
can — Paringul Ion ea; Mine
rul Uricani — I.R.T.A. Brad. 
In deschidere, meciuri de ju
niori intre echipele acelorași 
asociații.

© întrecerile de handbal de 
pe terenul stadionului Jiul în
cep la ora 10 cu meciul din
tre echipele de băieți 
sportivă iPetroșani — 
sportivă Deva contind 
campionatul divizionar
Urmează apoi meciul de divi
zia B, fete, intre Școala spor
tivă Petroșani și Mureșul Tg- 
Mureș.

Școala 
Școala 
pentru 
școlar.

SPORT
Avancronică fotbalistică

S-ar părea că gazdele...
Etapa a 0-a a fost cea mai pal

pitantă, cea mai controversată din 
acest tur de campionat. Cum va fi 
etapa a 9-a, rămîne de văzut. Pri
vind pc hîrlie echipele ce se în
fruntă, s-ar părea că jocurile de 
nrîinc vor fi dominate și ciștigaje 
de formațiile gazdă. S-ar părea..

„Microbiștii" din Cetatea Bănici vor 
merge cu triinbițe la cochetul sta
dion Central pentru a-și susține e- 
chipa favorită pe care Coidum a 
ridicat-o de pc acum pe cei mai de 
sus piedestal al clasamentului. Și 
n-avem motive să credem că fostul 
-oltean" Robert Cosm-?c, schimbul 
lut Gil Mărdărescu la conducerea 
Farului va repeta figura lui Coiduni 
la Petroșani. Adică să ia foștilor e- 
levi un punct.

învinși la limită de către petro
liști, în orașul aurului pegru, băiet 
Iii lui Bone vor primi replica ce? 
lor ce duminica la Arad s-au trans
format din îpvingălori în învinși, 
fotba)ișlji de la Vagonul pe care 
cp)egii lor de la U.T.A. i-au trimis 
pe penultimul loc al clasanientulul. 
Credem in victoria gazdelor.

Cu p conducere nogă- se pare că 
ceferiștii bucureșteni au sclrimbal 
macazul ce-i ducea pe linia... inu
la. Duminjcă Parpală l-a bătut de 
trei ori pe fostul argeșeap Cpmao.. 
Cred că dymjnica il va învinge si 
pe fostul dinampvist Nicujescu. Bir 
neînțeles că nu singur, ci el și-a lui 
ceată.

Crișul a curs..; repede peste uni
versitarii clujeni care, pină să ci
tească June subiectul, au și încasat 
patru goluri. Și n-au dat nici unul. 
Mîine cred că la fel va 
Steaua cu ei, obligîndu-i 
păstreze lanterna.

La rîndul lor, clujenii au la el 
acasă pe Progresul. Pentru că este 
primul examen public din noul an 
universitar, ei trebuie să răspundă 
de trecere; de trecere peste Progre
sul. Cred că așa va fi, chiar daca 
T. T. (a se citi Titi Teașcă) nu va 
fi pe marginea terenului.

Primul examen fotbalistic din noul 
an universitar il susțin miine și stu
denții ieșeni, dar * ’ ’
Arad 
fiind 
tigat. 
putea 
decît 
înrii un 1 și apoi un X.

Dinamo Bacău — Petrolul va fi 
meciul gazdelor, cîștigat ușor dar 
nu Ia scor.

Jiijl va avea oaspeți pe dinam":- 
viștij bucureșteni, pe învinșii de 
duminica ai Rapidului, pe fotbaliștii 
Care, in majoritate, au trecut prin 
echipa naționala.

Dinamovișlii au făcut meciuri fru
moase la Petroșani. In urmă cu 2 
ani cind se bateau cu rapidiștii pen
tru Litiu, au cîștigat la noi cu 3—0; 
anul țrecut au cîștigat din nou, cu 
1—0; anul acesta însă e rîndul Jiu
lui. Daca băieții lui Ozon vor lupta 
ra duminică pe litoral, fără teamă 
de numele adversarului, dacă va e- 
Xiîta aceeași înțelegere și elastici
tate între compartimente, dacă Jiul 
va curge tumultuos spre poarta lui 
Coman, victoria nuri poate scăpa. 
Dar JjqJ are nevoie de ceva : de 
acel HAI JIUL știut (dar nerostit) 
de toți 
intr-un 
locală.

în deplasare, la 
cu U.T.A, Duminica țrecută, 
echipa oaspete, U.T.A. a cîș- 
Mîine, știind că-i 
sa nu cîștiqe; să 

un punct. Prevăd

gazdă, ar 
nu cîștige 
•totuși mai

Primele lecții, primele succese
să alepgă 
crescători, 
scrupuloși, 
cit. Acești 
animalelor
trate speciale care le activează ar
tificial creșterea și dezvoltarea mus- 
culară. In momentul în care aifma- 
Jele apar în arenă nici nu au îm
plinit vîrsta de patru ani, impusă 
pentru participarea la corride. Prac
tic ele sînt niște vaci care au îm
prumutat de la tauri doar aspectul 
înfiorător.

In ce-i privește, crescătorii sînt 
interesați să respecte Condițiile dic
tate de toreadori și impresari. De 
altfel, numărul crescătorilor care 
livrează animale de luptă a scăzut 
foarte mult. Trei sau patru dintre 
ei au format un fel de sindicat crre 
controlează trei sferturi din .-ele 
700 de arene existente în tară.

Intre timp, scandalul se amplifi
că. Dar pe arene continuă să 
aducă în locul taurilor de li 
.vaci' sacrificate dinainte, pe 
toreadorii le sperie degeaba. Profa
nii aplaudă frenetic. Șj băncile spa
niole încasează dolari, franci, mărci, 
lire sterline...

In fiecare an, școlile orașului Pe
troșani primesc cadre noi, absolvenți 
ai diferitelor facultăți, care vin să-și 
aducă aportul lor la dificila 
moașa muncă de instruire 
care a tinerei generalii.

Anul acesta, colectivul cadrelor 
didactice al Școlii generale nr. fi 
Petroșani, a primit în rî.pdurjje sale 
pe tovarășa Boldor Augusta, profe
soară de biologie, care este pe cft 
de tînără, pe atit de plină de elan, 
de dorința de a se dedica profesiei 
ce și-a ales-o.

Primele lecții, primele emoții dar 
și primele succeșp.

...A sunat. Profesoara, cu punctua
litate, își ia catalogul și intră In 
clasă. Seamănă la chip, prin tinere
țea ei, du copiii din banei, dar se 
impune prin autoritatea ce i-o dau 
siguranța, minuțiozitatea cu care s-a 
pregătit. Explicația e clara, plasțLca, 
materialul didactic interesant. Co
piii sînt numai ochi și urechi, li 
sorb fiecare cuvînt... Treizeci de 
copii, treizeci de mîini ridicate ia 
fiecare întrebare...

Irare profunda, de muncă 
Toii elevii au înțeles,

Cele 50 de minute s-au scurs pe 
neșjmțile. A fost q ora de com'ien? 

activă.
Urau însușit

o mulțime de cunoștințe paj. Pe țe.- 
[elc lor citeam mulțumirea, bucuria, 
iar chipul profesoarei radia cj.e sa
tisfacția pe care i-o da munca, con
știința datoriei împlinite.

Prof. Viorica BORDEA 
directoare la Școala generală nr. fi

Petroșani

între 
popu-

ce 
In

mai

romana la noul li-

POPICE

proceda 
sa mal

spectatorii noștri. Sa sperăm 
mepi frumos, înlr-o victorie

Dumitru GHpONEA

întreprinderea 
de gospodărie 

locativă
PETROȘANI

primește prin sectoarele sale comenzi pentru lucrări de 
igniiugare a magaziilor din lemn și a podurilor pentru pre
venirea incendiilor.

Lucrările se vor executa pe bază de comenzi ferme in 
toate localitățile din municipiul Petroșani.

întreprinderea noastră dispune de soluție ignifugă de 
bună calitate precum și de muncitori specializați pentru e- 
xecutarea lucrărilor solicitate.

Torok Mihai lacul la Oratha
Vulcan.

Intre 27—29 septembrie 
disputat la Oradea etapa 
a 
pice — individual și pe perechi. La 
întreceri au fost prezenli campionii 
individuali și pe perechi ai județe
lor : Hunedoara, Caraș Severin, Mu
reș, Arad, Timiș, Bistrița, Cluj, Salo 
Mare.

La individual, popicarul Torok Mi
hai de la Jiul Petrila a avut o bqnă 
comportare, ocupind Incul Ui. cu 
1 730 p. d., și obținînd dreptul de 
a participa la etapa pe țară ce se 
va tino în prima jumătate a acestei 
luni la București.

a. C. S.-3 
de zapa 

campionatului republican de pc-

Pe priipeli
«al, în
Rădulesc j 
și Hubăr Francisc, 
ambii din Reșița.

dpn.d locuri s-au cla- 
ordino, maestrul

Constantin, cu I 796 p.d
cu

sportulni

I 768 p.d .

ta tragerea Lola din 4 octombrie 
1968 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

10 II 16 67 27 36 7 ,6 5Q 53 90 85. 
Foncj de premii: 800 897 Ic:.

Exploatarea minieră Petrila 
vinde prin 
licitafie publică 
doi cai

Licitația va avea loc în incinta ex

ploatării, simbătă 5 octombrie 1968, 

orele 12.

S1MBATA 5 OCIOMBRIE

17.30 Pentru copil: Lanterna magi
că. In cuprins filmele : -Pros
tie omenească*; „Povestiri pe 
malul apei",

18,00 Sladion — emisiune de aciua- 
lilale sportiva.

18.30 Mult e dulce și trim) na să — 
emisiune de limbă română.

19,00 Pentru școlari : Acasă la... Ion 
Dacian.

19.30 Telejurnalul de șearâ.
19,50 Buletinul meteorologic.
20 00 Tele-encklopedia.
21.00 Coordonate urbani*.
21.10 Jocurile Olimpice 'CB ia ic1, 

viziune.
21,20 Film serial: „C’m| '-nil’.
22.10 „la ceas de zi, in miez de

noapte...". Emisiune muzical- 
corcgratică-

22,50 Invitatul noslru — Jaques Ilus- 
țin — film realizat de Studioul 
de televiziune.

23,10 Telejurnalul de noapte.
23,25 închiderea emisiunii.

Had b o
DUMINICA 0 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I:

6,00 Buletin de știri; 6,05 Concer
tul dini.uetii; 7,00 Din tinlccele și 
jocurile satelor nooslrc; 7,30 Radio- 
pubjicilalci 3,00 Radioj iriri). Sjnia- 
rul presei; 3,15 Ziua recoltei; 12.00 
De toate pentru toți; 12,55 Cinci 
minule cu pooz'ii; 13,00 Es’rida du- 
niinicală; 14,00 Radiojurnal; l-l.15

Concurs cu public. Din Istoria Jocu
rilor Olimpice; 15,15 Spc.it și mu- 
zice; 18,15 Inlilnjre cp melodia 
populara și interpretul preferat; 
18,30 Ciuta Jean Paunescu și Nico- 
lellci 19,00 Agenda folclorică; 2000 
Radiojurnal. Sport; 20,10 Cjnta or
chestra de estradă a Radiotelevizin- 
nii; 20,25 Vechi melodii cu Mia 
Braiq și Petre Alexandru; 20,35 Tea
tru radiofonic; 21,50 Cînlă actorii 
Marcela Rusii și Ion Dichiseanu; 
22,00 Radiojurnal, Buletin metcor':- 
logic. Spori; 22,20 Melodii inter
pretate de Ray Charles; 22,30 Mo
ment poetjc; 23,12 In ritm de rjaqs; 
'U.OO Buletin de știrii 0,05 — 5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL 11 :

6.00 Pc plaiurile pjtiiej cu cjnlec 
și joc; 6,30 Buletin de știri; 6,35 l)i- 
vorllsmcmlo pentru fanfară; 6,45 Ra- 
diopublc ilalc; 7,00 Dansurj din <■- 
peielc; 7,15 Cinlece pentru Repj-

bljcă; 7,30 Muzica ușoară; 7,45 Bi- 
lelin de știri; 8,00 Soliști de inuzica 
ușoară; 9,()0 Melodii de Gljerase 
Dendrinoi 9,30 Buletin de știri; 9,50 
Prelucrări corale; 10,00 Recital de 
opereta Corina Bărbulescu; 10,15 Din 
melodiile compozitorilor noștri; 10,45 
A 7-a urlă; 11,00 Concertul capodo
perelor; 12,30 Noutati de muzică u- 
șoară; 12,40 Pagini alese din opere; 
13.00 Radiojurnal; 13,10 Ciulă or
chestra de muzică populară a Ra- 
diolejov iziunii; 13,35 Conceit de 
prînz; 14 30 Unda Veseja; 15,00 Mu
zica ușoara; 15,15 Mu/jca populai ai 
16.00 Melodii lansate la feslix aiurite 
de muzica ușoară; 16,30 Emisiune 
de cînlece și jocuri; 17,00 Buletin 
do șjiri; 17,05 Miniaturi instr,umon- 
taie; 17,15 Tineri inlerpreli la ni .- 
crolon : Ileana Popovjci și Ion D - 
can; 17.30 Revista literară ra/jiq; 
13,00 Dansuri simfonice romanești; 
13.20 Muzică ușoarăi 18,40 Soliști și 
formații artistice de li sate; 19,01) 
Buletin do știri; 19,05 Interferențe

lirice; 20,25 Poftiți la dans; 21.00 
Radiojurnal. Spoit; 21,1Q Nțuzică -ie 
dans; 22,10 Program d-- rpmanțe; 
22,30 Carnavalul i iliu.niloi; 23,00 
Radiojurnal; 23,07 Festivalul muz.cal 
international „Saptaminilc vieneze" 
1968| 21,00 Muzica de d«IPȘ; 0,55 
1,00 Buletin de știri.

FILME
DUMINICA 6 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie; O- 
mul maimuța; Republica: Moșteni
rea lui Achille; PETRILA: Sora cea 
marc; LONEA Minerul: Freddy, 
lovește li inlil) ANINOASA: toi 
ilalmaticni; Vt.iLC'N: Prii) Kurdis- 
taqul sălbatic; LUPENI : Cnțțurai : 
Dqeh ' ’ Vtp.vltnr^r: nn idiot 
la P \RQ5E .
dolai : ■' M
cere<



4 STEAGUL ROȘU
Simbătn 3 octombrie 1969

Vizita delegației guvernamentale 
române în Guineea

CONAKR'i (Aqerpres). —
La Conakry ot hiat slîrsit fes-
tivitățile oficia le desfășurate
cu prilejul cele i dc-a 10-a ani-

iblicii Guineea,
la care au pai ticipat delegații
din 45 de țări printre care și
o delegație qu\ ornamentala
română. ( ondu Alori.il delegări-
ei țârii noastr Adrian Dimi-
Iriu. ministrul ustiti» i. a trans-
mis. cu acoastă ocazie. pre-
sedintelui Sek Ture un mc-
<-aj din parte tovarășului
Nimlac Cerniși seu. președinte-
le Consiliului de Stat al Re-

Jn România
Delegația ronnână a asistat

asemenea, o întrevedere cu 
Fodc Mamadou Turc, ministrul 
justiției, precum și tu procu
rorul general al Republicii, 
Souleiman Svsavane.

In cursul șederii de 10 zile 
în Guineea, oaspeții români an 
\ i/il.it diferite obiective soci- 
al-culturale si industriale, prin
tre care Fabrica do tutun și 
chibrituri, precum și Fabrica 
de ulei din arahide. realizări 
înfăptuite după proclamarea

independentei. Totodată, dele
gația română s-a intilnil cu 
specialiști din agricultură și 
cu beneficiari ai unor tractoa
re și camioane românești. A- 
costia s-au declarat foarte sa- 
lislâcuti de calitățile tehnice 
superioare și randamentul trac
toarelor și camioanelor fabri
cate in România. Pretutindeni, 
membrii delegației române an 
fost primiți cu multă căldură 
și simpatic.

Semnarea unui acord
de asemenea, la ceremonia În
humării în pămintul natal a 
rămășițelor a doi cunosc» ti 
luptători pentru independenta 
si libertatea poporului quineez, 
răzuti la începutul acestui se
col pe teritoriul Africii. La 
ceremonie a luat cuvintul 
președintele Seku Ture. Adrian 
Dimilriu, șeful deleqatiei româ
ne a rostit un cin int omagial.

Adrian Dimilriu a avut, de

VIETNAMUL DE SUD
Intensificarea 
acțiunilor forțelor 
patriotice în zona 
Da Nang

SAIGON 4 (Agerpres). —
In zona importantei baze i 

militare americane de la Da 
Nang se semnalează o in
tensificare a acțiunilor for
țelor patriotice. Tabăra spe- ’ 
cială a forțelor americane 
de la Thnong Duc. situată 
la circa 40 kilometri de Da 
Nang, este încercuită de mai 
multe zile de detașamentele ; 
F.N.E. In ultimele 24 de ore. 
această tabără a lost supu
să din nou unui intens bom
bardament de către iorțele ; 
patriotice. Incercind să con
tracareze acțiunile palrioți- 
lor. avioanele americane de . 
tip „B-52" au lansat o mare 
cantitate de bombe asupra : 
presupuselor fortiiicații ale i 
patrioților din această zonă. : 
dar toate încercările intre- j 
prinse pină in prezent de for- ' 
țele americane in vederea ; 
degajării taberei de la Thu- i 
ong Duc au fost zadarnice.

comercial de lungă duratâ 
între România

U.R.S.S.: Vizitatoare in fața exponatelor expoziției de foto
grafii din România, deschisă la Moscova, la Casa centrală a zia
riștilor.

și tarile Deneiuxului
BRUXELLES 4 (Aqerpres). — 

La 3 octombrie, ministrul co
merțului exterior al României, 
Gheorghe Cioară, a avut o în
trevedere cu ministrul aface
rilor externe al Belgiei. Pier
re Harmel. Cu această ocazie, 
au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor ro- 
inâno-belqiene, cooperarea e- 
conomică, tehnică și industri
ală dintre cele două țări. La 
întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
au participai, de asemenea, T. 
Tăbăcaru, însărcinat cu afa
ceri a.i. al României în Bel
gia. si Stefan Nita, șeful agen
ției comerciale române la 
Bruxelles.

In aceeași zi, la Ministerul 
Comerțului Exterior al Belqi-

oi a avut loc semnarea unui 
acord comori ial de lungă du
rată între România și țările 
Beneluxului. Acordul a fost 
semnat de călre Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior al României. H. Fa- 
val. ministrul comerțului ex
terior al Bclqiei, și de \‘<»s 
Van Slaenwijk, ambasadorul 
Olandei în Belqia.

Conlinuîndu-și vizita în Bel
gia, ministrul Gheorghe Cioa
ră a fost oaspetele uzinelor 
Glaverbel din Bruges, renumi
tă în producerea de geam tras. 
Cu acest prilej. președintele 
Comitetului executiv al gru
pului Glaverbel. Lemaigre, a 
oferit un dejun în onoarea mi
nistrului român.

Ludvik Svoboda a primit la Bradul din 
Praga absolvenții academiilor militare

PRAGA 4 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen lonescu. 
transmite: Cu prilejul zilei 
armatei cehoslovace, președin
tele R.S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a primit vineri la 
Hradul din Praga pe absolven
ții academiilor militare. La în- 
tilnire au participai J. Sînr- 
kovski, Z. Mlynar. J. Spacek, 
precum și membri ai guvernu
lui, conducători ai Frontului 
National și partidelor care fac 
parte din Frontul Național, re
prezentanți ai vieții politice și

0 nouă etapă a luptei 
oamenilor muncii italieni

ROMA 4 Corespondentul Ager- 
pies. N. Puiceo, transmite : Joi 
seara, centrul istoric ol Romei a 
constituit cadrul unei puternice 
manifestații o oamenilor muncii. 
Mii de salariați de la uzinele și 
întreprinderile din capitala Ita
liei, precum și din provincie, au 
organizat un marș împotriva șo
majului, pentru respectarea drep
turilor sindicale in fabrici, pen
tru condiții mai bune de muncă 
și de trai. întruniți in piața 
Colosseum, demonstranții purtau

pancarte in sprijinul obiectivelor 
lor de, luptă, strigau lozinci de 
îndemn la întărirea frontului u- 
nit muncitoresc. Ei au format □- 
poi un convoi, in fruntea cărura 
se aflau muncitorii de la fabri
cile ,,Apollon" și „Pischiutta" ca
re de citeva luni sint angajați 
intr-o luptă dirză cu patronii. 
Alături pășeau oameni ai mun
cii de la alte întreprinderi aflate 
in grevă ca, de pildă, ,.Toscano" 
și „Sidercomit", de la caile fe
rate. După ce au străbătut via

Dei Fori Imperiali, demonstran
ți s-au oprit in piața Sf. Aposto
li, unde a avut loc un miting.

Acțiunea de joi seara a 
muncitorilor din capitala Italiei 
și din provincie — fotă de care 
și-au manifestat sprijinul cunos- 
cuți oameni de cultură și artă, 
profesori și studenți — este con
siderată o nouâ etapă a luptei 
oamenilor muncii pentru a de
termina alegerea unor căi de 
dezvoltare economică capabile 
să înfrunte cu succes fenomenul 
de creștere a șomajului, să asi
gure un nivel de trai mai ridicat 
oamenilor muncii. Ea se înca
drează, totodată, în frontul larg 
al acțiunilor revendicative ce se 
manifestă in aceste zile în nu
meroase centre industriale și a- 
gricole din Italia și care a cu
prins sute de mii de oameni.

obștești, generali ai armatei 
cehoslovace.

Generalul colonel Martin 
Dzur, ministrul apărării națio
nale, a prezentat pe noii ab
solvenți conducătorilor de 
partid și de stat. A luat apoi 
cuînlul L. Svoboda, care a scos 
in evidență tradițiile armatei 
cehoslovace și a subliniat sar
cinile care stau in fața milita
rilor pentru întărirea capacită
ții de apărare a R.S. Ceho
slovace și în opera de construc
ția socialismului, in încheierea 
cuvîntării sale. L. Svoboda a 
transmis tuturor militarilor ce
hoslovaci un salul cordial și 
felicitări din j artea lui A. 
Dubcek, O. Cernik și G. I-Iu- 
sak, cu ocazia Zilei forțelor 
armate ale R.S. Cehoslovace.

încheierea convorbirilor 
sovieto-cehoslovace

MOSCOVA 4 (Aqerpres). — 
Agenția TASS anunță că la 
Moscova a fost dat publicității 
un comunicat oficial cu privi
re la încheierea convorbirilor 
sovieto-cehoslovace, care au a- 
vut loc în zilele de 3-4 octom
brie a.c.

Delegația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, formată din A- 
lcxander Dubcek, Oldrich Cer
nik și Gustav Husak, a pă
răsit la 4 octombrie Moscova, 
plecînd spre patrie.

La aeroportul din Moscova, 
delegația a fost condusă de 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgornii și de 
Konstantin Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Reforma învățărnîntului superior 
în discuția Parlamentului francez

VIETNAMUL DE SUD. °opulotia civilă din apropierea Da Nangului fuge îngrozită in timpul 
luptelor ce se desfășoară in aceste zile.

PARIS 4 — Corespondentul 
Agerpres, Georqes Dascal, 
transmite : \ ineri s-a încheiat 
în Adunarea Națională franceză 
discuția generală asupra pro
iectului de lege pentru refor
ma invălăminlului superior, 
iar săptamîna viitoare discu
ția va fi reluată pe articole, 
dezbâtindu-se si amendamen
tele admise de Comisia pentru 
problemele culturale. Comi
sia pentru problemele Cul
turale a aprobat 53 de 
amendamente la cele 37 
do articole ale proiectului. 
Printre aceste amendamente 
unul modifică principiul pari
tății între profesori și studenți

in Consiliul universității, în- 
locuind-o cu o majoritate în 
favoarea cadrelor didactice.

In cursul discuției qenera- 
le, reprezentanții tuturor gru
purilor parlamentare au subli
niat necesitatea reformei, cit 
și faptul că ea trebuie să cu
prindă principiul autonomiei 
universitare. Deși critică o se
rie de insuficiente și lacune 
ale proiectului, comuniștii îl 
sprijină, deoarece, după cum 
a declarat Roland Leroy, mem
bru al Biroului Politic al 
P.C.F., „este o reformă im
portantă și se apropie de ne
voile actuale ale universității".

Declarata 
președintelui 
Ciprului

NICOSIA 4 (Agerpres). — 
Poporul cipriot se va opune li
nei eventuale folosiri a baze
lor britanice din insulă in ve
derea unor operațiuni militare 
împotriva unor țări vecine, a 
afirmat arhiepiscopul Maka
rios, | reședințele Republicii 
Cipru. Precizarea președintelui 
Makarios este, după părerea 
agenției Franco Presse, în le
gătură cu uncie informații a- 
părule în presa cipriotă și tur
că potrivit c ărora Marea Brita
nic intenționează să consolide
ze aceste baze, dotîndu-le cu 
armament nuclear.

In Comitetul special O.N.U. 
pentru decolonizare

NEW YORK 4 (Aqerpres). — 
Comitetul special O.N.U. pen
tru decolonizare a adoptat < u 
10 voturi, contra 4 și 9 abți
neri o rezoluție In care con
damnă menținerea do baze 
militare de către puterile colo
niale în teritoriile pe care Io 
administrează, și îndeosebi 
menținerea bazei americane 
în Insula Guam. Rezoluția sub
liniază că această situați' 
constituie o sursă de tensiune 
internaționala și un pericol la 
adresa păcii și securității mon
diale.

Comitetul a condamnat, do

asomenea, drept o „crimă îm
potriva umanității" folosirea 
forței de către puri-iil-' coloni
ale si îndeosebi de către Por
tugalia pentru „a suprima as
pirațiile legitime ale por oare
lor' coloniale la autodetermina
re șl independenț i". Totodată, 
comitetul a condamnai cu ve
hemență guvernele Republh ii 
Sud-Africanc, Portugaliei, pre
cum si regimul rasist ilegal și 
minoritar din Rhodesia de Sud 
pentru intensificarea „agresiu
nii lor militare coordonate îm
potriva mișcărilor de elibera
re a popoarelor aflate sub do
minația lor“.

CURIER • CURIER • CURIER
Situația din Peru

LIMA 1 (Agerpres). — „Junta revoluționară', constituită 
in Peru după preluarea puterii de călre reprezentanții for
țelor armate, s-a dizolvat după ce in prealabil a procedat la 
desemnarea unui nou președinte in persoana generalului 
Juan Velasco Alvarado, șeful stalului major al armatei, con
siderat drept principal autor al înlăturării președintelui Be- 
launde Terry. Generalul Juan Velasco Alvarado a depus jurâ- 
mintul ca președinte al republicii și a constituit cabinetul său 
militar împreună cu care cumulează puterile legislativă și 
executivă, împărțite pină in prezent, potrivit constituției, intre 
șeful de stat și Parlament.

In capitala peruviană s-a aflat că manifestațiile care au a- 
vut loc joi s-au soldat cu un mort și mai mulți răniți, iar 300 
de persoane au fost arestate. Vineri situația a fost calmă in 
toată țara. Totuși, după cum apreciază agenția France Presse, 
calmul ar puica fi de scurtă durată. Astfel, Federația naționa
lă a lucrătorilor din industria zahărului a lansat o chemare la 
grevă imediată pentru a protesta împotriva loviturii de stat.
lovitură care a fost condamnată și de Confederația oamenilor
muncii din Peru.

Președintele peruvian destituit, Belaunde Tern’, aflat la 
Buenos Aires a trimis un manifest la Lima in care se declară 
in continuare președinte constituțional și afirmă că se va în
toarce in țară imediat ce acest lucru va fi posibil.

armată mai puteau fi văzuți 
militari și forțe de ordine, nu
mărul acestora a fost redus la 
minimum. Comitetul național de 
grevă al studenților a hotărit 
să suspende orice activitate pi
nă la încheierea Jocurilor O- 
limpice. Clădirea Facultății de 
medicină, unde au avut loc 
reuniunile studenților, a fost 
evacuată. Manifestațiile studen
țești au continuat insă in pro
vincie, la Cuernavaca, Puebla 
Aguascalientes și Poza Rica. 
Presa mexicană publică apeluri 
la calm și declarațiile preșe
dintelui prin care se dau asigu
rări că Jocurile Olimpice se vor 
desfășura nestingherit.

©♦0
In cursul lunii septembrie,

Giuliano Pajetta, membru al 
C.C. al P.C. Italian, a făcut o 
vizită din insărcinarea P.C.I., • 
Columbia, Peru, Chile, Areenti- f 
na, Uruguay și Brazilia i<: ca
drul căreia a luat contact cu 
cercuri politice și ziaristice, 
s-a intilnit cu conducători ai

Guvernul Wilson pus 
în dificultate la Blackpool

BLACKPOOL 4 (Agerjres). — Din nou guvernul W ilson 
a fost pus joi seara în dificultate la Conferința națională a 
Partidului laburist, de astă dală în problema rhodesiana. Cu 
3.124.000 de voturi contra 2.661.000, conferința a adoptat o 
rezoluție în care se spune că alita vreme cit populației afri
cane i se refuză dreptul de a participa la guvernarea Rhode- 
siei și se mențin legile rasiste, situația din acest teritoriu va 
rămîne critică și periculoasă. Rezoluția cere ca orice a< ord 
privind reglementarea disputei dintre Marea Britanic și Rho
desia să prevadă accesul majorității africane spre conducerea 
țării. Totodată, rezoluția consideră necesar ca Marea Britanic 
să folosească toate mijloacele ce-i stau la îndemînă pentru 
eliminarea regimului rasist al lui lan Smith. Un paragraf care 
specifica eventualitatea folosirii forței împotriva regimului de 
la Salisbury a fost scos din proiectul de rezoluție înainte de 
a fi suțus la vot.

Cercurile politice britanice consideră că adoptarea aces
tei rezoluții șl dezbaterea care a precedat-o pune în încurcă
tură guvernul într-un moment în care încearcă să obțină re
luarea convorbirilor oficiale cu regimul Smith, in vederea gă
sirii unei reglementări.

Pi •ocesul lui 85. Sir hau 
va fi amina! ?

LOS ANGELES 4 (Agerpres). 
— Potrivit agenției URI, se aș
teaptă ca procesul lui Sirhan 
B. Sirhan, acuzat de asasinarea 
senatorului Robert Kennedy, 
să fie aminat pină după înce
putul anului viilor. Unul din 
motivele aminării ar fi eventu
ala participare a președintelui 
Curții Supreme a Statelor U- 
jiite la j roces, în cazul cind 
va fi disponibil. Pentru aceas

ta el va cere un timp de stu
diere a dosarului procesului.

Intre timp. în fața tribuna
lului se afla doua moțiuni pre
zentate de Russel Parson, a- 
părălorul lui Sirhan. Prima 
cere renunțarea la toate pro
bele slrînse la domiciliul lui 
Sirhan. după 5 iunie — data 
asasinării senatorului Kenne
dy — iar cealaltă cerc accesul 
apărării la probele deținute 
de partea acuzării.

Congo (K): După arestarea 
lui Pierre Hulele

NIGERIA: Ajutor
pentru populația înfometată

LAGOS 4 (Agerpres). — La 
Lagos s-a anunțat că autorită
țile federale nigeriene si Cru
cea Roșie Internaționala au 
ajuns la un acord în legătură 
cu transportul alimentelor si 
medicamentelor în regiunea 
Port Harcourlului, pentru aju
torarea populati' i aflate într-■ 
situație tragică. I n vas al Cru
cii Roșii, avînd la bord 500 
tone de alimente și medica
mente, va pleca din Laqos spre 
Port Harcourt la 6 octombrie.

Totodată, două avioane ale 
Cruț ii Roșii încărcate cu ali
mente destinate vii rimelor răz
boiului sint așteptate zilele a- 
cestea in capitala nigeriana.

Pe de altă parte. Oficiul do 
coordonare a acțiunilor Crucii 
Roșii a anunțat că la Enugu 
sint stocate in prezent 1 mi
lion tone- de alimente și me
dicamente pentru populația ca
re a avut de suferit d<- pe ur
ma îndelungatei crize niqerie- 
ne.

KINSHASA 4 (Agerpres). — Arestarea lui Pierre Mulo- 
le, sosit la Kinshasa din Brazzaville pentru a negocia cu gu
vernul președintelui Mobutu condițiile în care \<i beneficia 
de prevederile legii cu privire la amnistie, a suscitat vii reac
ții in Congo (Brazzaville). O delegație condusă do Nicolas 
Mondjo, ministru al afacerilor externe in cabinetul de la Braz
zaville, a sosit la Kinshasa pentru a cerc precizări in legă
tură cu soarta ce i-a fost rezervată lui Mulele. Acuzat de* a fi 
desfășurat activități osiile actualului guvern de la Kinshasa. 
Mulele lo.st ministru al educației in cabinetul condus de Pa- 
trico Lumumba, urmează, după cum s-a anunțat, să fi - jude
cat drept criminal de război.

La sosirea la Kinshasa, Mondjo a lăsat să se înțeleagă 
■ ă această problem# poate duce la consecințe dintre cele mai 
neprevăzut asupra relațiilor dintre cele două țări. El a rea
mintit că. anterior, ministrul afacerilor externe din guvernul 
de la Kinshasa, Justin Bomboko. a făcut doua vizite la Braz
zaville pentru a da garanții solemne scrise și verbale din 
partea președintelui Mobutu in privința securității lui Pierre 
Mulele.

Narita și Eda 
în fruntea 
P.S. din Japonia

TOKIO 4 — Corespondentul 
Aqerpres, Florea Țuiu, trans
mite : După o întrerupere de 
20 de zile, cauzală de neînțe
legerile survenite intre frac
țiuni in problema alegerii noii 
conduceri, lucrările convenți
ei anuale a Partidului Socialist 
Japonez s-au încheiat vineri. 
In funcția de președinte al 
partidului a fost numit Tomo- 
mi Narita (fost cîndva secre
tar general), iar în cea de se
cretar general, Saburo Eda 
(fost vicepreședinte). Vechea 
conducere, in frunte cu pre
ședintele Seichi Katsumata, a 
demisionat, asumîndu-și In a- 
cesl fel responsabilitatea in- 
frînqerii suferite la alegerile 
de la 7 iulie pentru Camera 
superioară a Dietei, cînd parti
dul a pierdut opt locuri.

Acceptarea în cele din ur
ină a formulei Narita-Eda, i re- 
conizată și înainte de conven
ție. constituie, după părerea 
observatorilor locali, aproape 
unica soluție capabila de a 
scoate partidul din impasul in 
care a ajuns ca urmare a lup
tei interne dintre fracțiuni. S-a 
realizat astfel o împăcare în
tre aripa de stingă, reprezen
tată de președintele Tomomi 
Narita, și cea de dreapta, re
prezentată do Saburo Eda. Ob
servatorii consideră însă că a- 
miniite dificultăți în conduce
rea operativă a partidului se 
vor ivi și în viilor.

©♦O
Solicitată permanent de sce

nele celor mai celebre teatre 
din lume, prim-solista Operei 
de Stat din București, artista 
emerită Elena Cernei, a reapă
rut, la 2 octombrie, in fața pu
blicului new-yorkez in specta
colul „Adrienne Lecouvreur", 
prezentat de „Metropolitan O- 
pera", interpretind rolul princi
pesei Di Bouillon. Mezzosopra- 
na română a cucerit aplauzele 
entuziaste ale publicului.

©♦©
Agenția Telegrafică Elvețiană 

anunță că Eugen lonescu sem
nează regia propriei sale piese 
„Victimele datoriei", care a 
inaugurat stagiunea teatrului 
Neumarkt. Spectacolul s-a bu
curat de un frumos succes.

©♦©
La Budapesta a avut loc joi 

ședința Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar. 
După cum relatează agenția 
M.T.I., in cadrul ședinței, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare al R.P. Ungare a 
prezentat un raport cu privire 
la rezultatele obținute anul a- 
cesta in agricultură.

©♦©
Două ziare ale partidelor de 

opoziție din Sudan „Al Umma' 
și Sabah al Jadid" au lost 
suspendate de autoritățile de 
la Khartum. Surse oficiale au 
declarat că motivul suspendă
rii celor două publicații il con
stituie publicarea de „știri ne
fondate". Asociația presei din 
Sudan a fost convocată pentru 
a discuta măsurile adoptate 
împotriva celor două publicații.

©♦©
Autoritățile militare de la 

baza aeriană Minot (statul Da
kota de nord) au anuntat pră
bușirea unui bombardier de ti
pul „B-52", la aproximativ 16 
km nord-est de această bază. 
Avionul prăbușit aparținea for
țelor aeriene staționate la baza 
Minot. Nu se cunoaște încă 
soarta celor șase membri ai 
echipajului. Cu toate că după 
cum au declarat autoritățile 
militare americane avionul nu 
a avut încărcătură nucleară, 
au fost luate măsuri de evacu
are a zonei in care s-a prăbu
șit aparatul, deoarece există 
pericolul de explozii provocate 
de armamentul nenuclear Hiat 
la bord.

©♦©
Ministerul Apărării al S.U.A. 

a hotărit să cheme sub arme 
in luna decembrie alți 17 500 
de tineri americani. Această 
cifră este cea mai ridicată din 
ultimele patru luni.

©♦©
Potrivit dalelor furnizate de 

municipalitatea orașului Roma, 
populația „orașului etern" era 
in luna aprilie a.c. de 2 650 000

©♦©
Vineri dimineață, la o mină 

de cărbune din Luenen, in 
Ruhr, s-a produs o puternică 
explozie care a provocat, potri
vit unui bilanț provizoriu, șase 
morți și patru răniți. Alți șapte 
mineri au fost dați dispăruți. 
Operațiunile de regăsire și sal
vare a acestora continuă.

partidelor comuniste din aces
te țări. Convorbirile au permis 
un schimb util de păreri și de 
informații asupra principalelor 
probleme actuale ale mișcării 
comuniste și antiimperialiste 
internaționale, îndeosebi asu
pra necesității intăririi și lărgi
rii legăturilor, deja existente, 
intre P.C.I. și partidele frățești 
din America Latină.

de locuitori.

0*0 0*0
Cel de-al 2-lea pacient chi

lian, Nelson Orellana Sanchez, 
care a primit acum trei zile ini
ma unui tinăr decedat in vrma 
unui accident, continuă să facă 
progrese și nu există nici un 
semn de respingere a organului 
grefat. Un purtător de cuvint 
al spitalului „Amiralul Neff" 
din Valparaiso arată că pacien
tul a putut sta de vorbă cu 
fratele său și se poate hrăni 
normal.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că tinăra Maria Elena Penalo
za, care a primit o inimă nouâ 
acum trei luni, va putea părăsi 
spitalul chiar in cursul acestei 
luni.

©♦©
După cum anunță agenția 

B.T.A., la Sofia a fost instituit 
Comitetul pentru promovarea 
comerțului și colaborării econo
mice dintre Bulgaria și Suedia. 
Relerindu-se la relațiile co- 
merciafe dintre cele două 
țări, Avakum Branicev, pre
ședintele Camerei de comerț 
a R. P. Bulgaria, a ară
tat că volumul acestora a a- 
juns la 10 400 000 dolari in 
1967, față de 1 670 000 dolari 
in anul 1951. La rindul său, 
Svane Meller, președintele Co
mitetului suedezo-bulgar de co
laborare economică, a relevat 
că cercurile de afaceri din ța
ra sa sint cointeresate intr-o 
colaborare economică mai 
strinsă cu Bulgaria.

©♦©
Corespondenții de presă pre- 

zenți in capitala mexicană in
formează că vineri a domnit 
calmul la Ciudad de Mexico. 
Deși in piața unde au avut loc 
incidentele dintre studenți și

La 4 octombrie și-a încheiat 
lucrările la Viena Congresul 
Partidului Socialist din Austria. 
cel de-al doilea mare partid 
politic al țării, aflat pentru 
prima oară in perioada postbe
lică in opoziție, in urma rezul
tatelor alegerilor din martie 
1966. In centrul atenției celor 
500 de delegați s-a aflat noul 
program economic al partidu
lui, elaborat de un grup de 
experți, și in jurul căruia au 
fost purtate numeroase discuții.

©♦©
In drum spre Toronto, dr. 

Christian Barnard s-a oprit la 
Chicago, unde a făcut o de
clarație in legătură cu starea 
sănătății lui Blaiberg. El a ară
tat că respingerea organului 
grefat de către organismul a- 
cestuia ar putea duce eventual 
la transplantarea unei noi i- 
nimi.

©♦©
De la baza Vandenberg 

(statul California) a fost lansat 
joi, cu ajutorul unei rachete 
,‘,Scout" cu patru trepte și car
burant solid, satelitul european 
„Esro-1". Potrivit planului, sate
litul va fi plasat pe o orbită 
quasipolară cu un apogeu de 
1 500 km și un perigeu de 275 km. 
Satelitul este rezultatul coope
rării dintre Organizația euro
peană de cercetări spațiale 
(O.E.R.S.), din care fac oarte 
Belgia, Danemarca, Spania, 
Franța, Marea Britanie, Olan
da, Italia, Suedia, Elveția și 
Republica Federală a Germa
niei și Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) din S.U.A.

ELVEȚIA. Țăranii din satul Justistal (Elveția centrală) s-au 
organizat intr-o cooperativă zootehnică, pentru creșterea vacilor. 
Acum, pentru laptele dat, ei primesc cunoscuta brinzâ elvețiană 
(Schweitzer) in satul Merligan unde are loc împărțirea produ-
sului.
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