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100 de ani de la înființarea
Asociației generale

a muncitorilor din Timișoara
Adunarea festivă din Capitală

Ritmicitatea absentează
în ultimul trimestru?

* C.C.V.J. o încheiat puma decadă 
IV cu un minus de 4 181 tone de cărbune.

din trimestrul

* Exploatările miniere Lupeni, Vulcan și Dilja au 
deplinit și depășit sarcinile de plan.

In-

tificările obiective sini încă multe 
carențe în organizarea producției.

Iată pe scurt citeva relatări alo 
unor factori do răspundere.

* Productivitatea muncii realizată pe combinat 
data de 9 octombrie 1968 inclusiv) este de 1,464 
ne/post

(la 
to-

S Dintre cele 35 sectoare ale C.C.V.J. 19 nu au 
deplinit planul.

in-

Vulcscu. președintele Comisiei cen
trale de revizie a C.C. al P.C.R Ion 
Iliescu, prim-secrelar al C.C. al 
U.T.C. ministru pentru problemele 
tineretului, Ion Pop&cu-Puluri. mem
bru al C.C. al P/'.R. directorul In
stitutului de studii Istorice șl social
politico de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Vasllichl. membru al C.G. 
al P.C.R membru al Comitetului 
foștilor de(lnuți antifasciști din Ro
mânia, Anton Breitenhofer membru 
al C.C. al P.C.R., acad. Petri Con- 
stantiuoscu-Iași. prof. Banyai Lădis- 
lau, scriitorul Eugen Jebeleanu. Con
stantin Trarn'afirescu, Ion Turco șl 
Pa vel Bojan vechi membri ai 
Partidului Comunist Român. Dumitru 
Anton, muncitor la Uzinei- Tim
puri Noi".

In sală erau prezenli membri al 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării revoluțio
nare și democratice, conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești. reprezentanți ai vieții cnltu- 
ral-științifice. oameni ai muncii din 
întreprinderile șl instituțiile bucu- 
reșlene.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Popa.

Despre semnificația celor două e- 
venimente — momente impor'ante 
in glorioasa luptă a clasei noastre 
muncitoare pentru înfăptuirea Idea
lurilor de libertate șl progres pentru 
cauza socialismului în România 
șl ’în lumea întreagă — a 
vorbit tovarășul Gheorghe Stoica.

Expunerea a fost urmărită cu viu 
interes și subliniată în repetate rîn- 
duri cu vii și îndelungi aplauze.

(Agerpres)

Vineți după-atniaz.î n avut loc. 'a 
Ateneul Român, adunarea festivă or
ganizată cu prilejul aniversării a 
100 de ani de la înființarea Asocia
ției generale a muncitorilor din Ti
mișoara și a 75 .ie an' do la crearea 
Partidului Social Democrat al Mun
citori loi din România.

In prezidiul adunării au luat lo< 
tovarășii : Chlvu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R. 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perme 
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
vicepreședinte al U.G.S.R. Lcontc 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Ște
fan Voi tec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Marii Adunări Naționale, Dumi
tru Colin, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Dumitru Popa, membrii supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secrclar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. prima 
rul general al Capitalei, Gheorghe 
Stoica membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Maria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Constantin

lng. MORARI CONSTANTIN, in
giner șef al E.M. Anlnoasa • .1.0
sectorul IV, In abatajul nr. 10 s-a 
făcut instrumentația pentru asana- 
ren zonei de loc (abatajul urma să 
intre in producție). Do asemenea, 
capacitatea de produclie a sectoru
lui II a fost diminuată din cauza 
lipsei de front, abatajul nr, 4 din 
stratul I. blocul I. <u o capacitate 
de 100 lone/zi inlrind cu înlirzicre 
In funcție. La justificările arătate 
mai sus, de allfel mai mult sau mai 
puțin obiective (lipsa liniei <Je front 
fiind un argument care • acută' tre
buie adăugate rămînerile sub plan 
ale unor sectoare, despre dar« coi 
in drept n-au relatai nimb

Sectorul V do la mina lonea are 
un minus do 679 tone, sectorul I 
do la Petrila I 176 long, Ia sectoa
rele III si IV do la Aninoasa, res
tanta este de 2 450 tone, iaț la Uri- 
> ani sectoarele I și II au rămas , sub 
plan cu l 607 lone Do remarcai că 
aceste sectoare au începui in arest 
fel multe alto decad'- din acest an. 
Alarmant este si faptul că sînt sec
toare rare n-au asigurată linia do 
front, acum cînd do fapL trebuie 
ra producția anului viitor să fie 
nrenătifă. Fală ■ do această, situație 
se impun măsuri urgente. Justifică
rile nu folosesc la nimic. Planul tre
buie realizat neapărat în trimestrul 
IV. de aceasta depinzînd succesul 
in îndonlin'roa sarcinilor anului 
viilor. Se impune imperios necesi
tatea revizuirii stadiului în care se 
află lucrările de pregătire a pro
ducției anului viitor, astfel ca linia 
de front a fecărui sector |să cores
pundă sarcinilor de plan. Comitetul 
de direcție al C.C.V.J., conducerile 
unităților miniere din bazin trebuie 
să-și spună neîntîrziat cuvîntul în 
această direcție.
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CULTURA-ARTA
,,Fintina Blanduziei"
pe scena teatrului

"f1
■Ji

petroșănean

Florile vor fi
frumoase

mai

Tinerețea „Cvinte-©
lng. MOGYOROȘI EMERIC. șeful 

serviciului producție al C.C.V.J.: 
.Mina Lonea a rămas cu 705 tone 
cărbune sub plan din cauza lipsei 
de vagoane resimțită în special în 
primele zile ale lunii. La E.M. Pe
trila, pe lîngă lipsa do vagoane, în
ceputul lunii octombrie a surprins 
citeva abataje de la sectoarele 1 și 
II norambleiate. (apt ce a diminuat 
rapacitatea de producție a minei și 
ca urmare a dus la norealizarea 
decadală a planului cu l 022 tone, 
iar la sectoarele 1 și II ale minei 
Uricani, căile de acces în citeva 
abataje, din cauza presiunilor, au 
trebuit

lng. 
șef al 
cipale 
prima 
fost lipsa de vagoane in primele zi 
le ale decadei, precum și lipsa li 
nici de front la nivelul planului b 
sectorul 1. Mai sînt și alte cauzi 
rare sini cunoscute de C.C.V.J.".

(ului co'or,,

Poșta literară

Prima lecție

de

* Minele Lonea, Petrila și Dilja s-au încadrat 
indicele de calitate planificat, beneficiind de bonificații. 
La celelalte exploatări calitatea se afH încă in impas.

in

FOCULei
CASA DF CI LTl RA

din raza sa-

IRENEA (Continuare în pag. a 3-a)SPORTIV
Dincolo
de paravan

proba-

nce o 1 
dincolo )

cele-

\J. T.
Profilul Vulcanului se completează pe zi ce trece. Noul bulevard este în plină construcție.

, o 
care

am
Și
a

șoarei, intre 
încălțăminte 
ce (ale căror

ar
Să 

din

bana a ars complet iar 
zîndu-se în plantația de 
a ars o suprafață de 
mp.

In pădurea Cimpșoara

focul extin- 
molizi tineri 
peste 70 000

bine și așa! Inain- 
mull mai prost și

îngrițil, 
tre- 

Mori-

pe
în
de

Ștefan NAGY
Lonea

acestea 
spori 
luăm 
noia-

Filateliștii iși dau inlilnire toi 
la bibliotecă la ora 11.

priviri toi. 
că-s temporar 
vor fi ridicate 
ce să lăsăm 
impresie exle

unor arbori (molid, 
se extrag produse 
în industria pielă-

Ioan GANEA 
tehnician 

Ocolul silvic Petroșani

$> In sala I.M.P. are lot. la o.a 
9.30, meciul de volei dintre Știința 
Petroșani și Proj-esul Suceava.

y ji .Ar 4 J Jț o-.---—

Deschiderea 
cursurilor Filialei 
Universității serale 
de marxism
leninism

Cabinetul municipal de par
tid. anunță că în ziua de 15 
octombrie a.c„ ora 18, va avea 
loc deschiderea cursurilor Fi- 
1 alei Universității serale
marxism-leninism, în sala clu
bului C.C.V.J. Petroșani.

La festivitatea de deschide- 
le a cursurilor, vor participa, 
obligatoriu, studenții tuturor 
secțiilor Filialei.

Modernizarea 
secțiilor de pîine

Pentru asigurarea condițiilor 
igienico-sanitare și a creșterii 
capacităIilor de producție, in 
secțiile aparlinînd Industriei 
morăritului și panificației din 
Petroșani, au fost luate o se
rie do măsuri. Astfel, în luna 
septembrie s-a terminat igie
nizarea secției V Lupeni, pre
cum și repararea instalației 
de ardere a cuptorului aces 
tei secții. Pentru luna octom
brie, este prevăzută igieniza
rea secției VII Vulcan. Tot 
aici, se va mecaniza cernerea 
făinei prin introducerea unui 
cemător mecanic, tip .Pio 
nier". în același timp se va 
revizui instalația de încălzi
re a secției I Petroșani

,,Croitori' 
cei mari" 
la Uricani

Plecați in turneu prin Valea 
Jiului, cu piesa .Croitorii coi 
nuri din Valahia", actorii Tea- 
tnilui do stat din Petroșani au 
poposit vineri la IJrirani. Co- 
iertivul de actori petrosăneni 

prezentat în fata spectatori 
lor de aici originala pi 
dramaturgului Alexandri

C.C.V.J. a încheiat prima decadă 
din ultimul trimestru al anului cu 
un minus de 4181 tone do cărbu
ne. Cinci exploatări, Lonea. Petrila, 
Aninoasa, Paroșeni și Uricani — au 
contribuit la această răminere in 
urmă cu 5 660 tone.

Minele Lupeni, Vulcan și Dilja 
au realizat în schimb un plus de 
1 479 tone.

O analiză succintă a cauzelor care 
și în această decadă au influențat 
nerealizarea planului pe combinat, 
duce la concluzia că pe lingă jus-

căile de acces 
din cauza 

rearmale".
SIMOȚA DUMITRU, inginer 
E.M. Petrila: „Cauzele prin- 
ale ră minerii sub plan în 

decadă a lunii octombrie au

tehnic
ITINERAR

LA SFÎRȘIT DE SÂPTÂMÎNĂ

CULTURAL
■$> Simbătă și duminică, incepind 

cu ora 19,30, un colectiv de actori 
ai Teatrului de stat din 

două spectacoie cu
Blanduziei", operă a mare- 
și dramaturg Vasile Ale

Constructorul Lupeni — Abatorul 
I-Iațeg. Meciurile au loc duminică 
cu începere de la ora 11.

prezintă 
„Fintina 
lui poet 
csandri.

Petroșani
piesa

alt grup de actori ai Tea 
Irului de stat din Petroșani vor da 
spectacol azi, ora 19, la Vulcan, cu 
piesa „Croitorii cei mari din Val' 
hia". creație originală a dramaturgu
lui Alexandru Popescu. Duminică 
ora 19,30, aceeași piesă va ii pre 
zenlată la Lonea.

•$. Dimineața de basme pentn 
copii are Ioc potrivit tradiției in 
sala bibliotecii Casei de cultură, la 
ora 10,30. Micii spectatori vor avea 
prilejul să vizioneze proiecția bas
mului ,.Turtița''.

Stadionul Jiul va găzdui durai- 
începînd cu ora 15,30, 'Ciu' 

campionatului diviziei A 
dintre Jiul Petroșani și 
Mureș. Ca de obicei în 
are loc inlîlnirea echi- 

tineret-rezerve.

nică, 
din cadrul 
de fotbal 
A.S.A. Tg. 
deschidere 
pelor de

tn campionatul județean de fot 
bal se desfășoară trei întilnirl: Pa 
rinqul Lonea — Dacia Orăștie; Mi- 

Aninoasa Simeria;

de toată lauda 
lucrătorii de la 

Paroșeni ii 
lingă îndeplini

Partidele din campionatul 
nicipal de fotbal se desfășoară 
bălă după următorul program : 
ința II Petroșani — 
peni, la ora 15, pe 
Irita. Constructorul 
lilajul Petroșani, la 
terenul din Lonea.
1 G.L. Petroșani. ora 
^.F.R.

Este demn 
(aptul că pe 
termocentrala 
preocupă, pe 
rea Îndatoririlor de producție, 
și florile.

Pasionali și fără odihnă, 
Chimișeanu Vaier (din clișeu) 
și alții de la sera de floii, 
deschid cimp larg de aiiimare 
frumosului fn* incinta, termo
centralei.

Preparatorul 
terenul din

Petroșani 
aceeași eră 
I.C.O. Petroșani 

15,30 teren

Terenul de handbal de la sta- 
lionul Jiul găzduiește duminică două 
întilniri. De la ora 10 meciul d . 
campionatul județean masculin din
tre Utilajul Petroșani și Metalul Hu
nedoara. Urmează inlîlnirea de di
vizia B masculin. Știința Petroșani 

Știința Lovrin

Ieri, termometrul a inregis 
trai o temperatură maximă de 
plus 17 grade la Petroșani și 
de plus 9 grade la Paring. Mi
nimele au lost de plus 10 gta 
de (Petroșani) și plus 5 grade 
(Paring).

PENTRU 
DE ORE: 
moașă, cu 
lab din sectorul sudic.

URMĂTOARELE 21 
Vremea va ii fru 
cer variabil,

O DATORIE A FIECĂRUI CETĂȚEAN

Apărarea pădurii de dușmanul

Pădurea este una din cele mai 
mari bogății naturale ale țării noas
tre. Influențează debitul apelor îm- 
piedicind eroziunea solului și împot
molirea durilor, regularizează cursul 
apelor și prin aceasta ferește sa
tele. orașele și cîmpiilc de i perico
lul inundațiilor. Asigură posibilitatea 
irigării culturilor agricole. Toi pădu
rea este sculul agriculturii prin aceea 
că ameliorează efectul vînlurilor a- 
ducătoare de secetă. -Sub formă de 
perdele de protecție de-a lungul căi
lor de comunicație. înlătură perico
lul înzăpezirilor asigurind circulația 
neîntreruptă în tot timpul anului.

Pădurea are și o deosebită impor
tantă socială fiindcă asigură în ju
rul ei un aer curat și constituie un 
peisaj plăcut în jurul centrelor popu
late. Oferă hrană și adăpost pentru 

sursă importantă de 
fiind un nesecat iz- 
ciuperci. Prin prelu- 
a lemnului se ob|ine

vînat, este o 
materie primă 
vor de fructe, 
crarea chimică 
celuloză, acid acetic, spirt terebenti
nă. gudron, lacuri, mătase artificială

<3

ele. Din coaja 
salcie, scumpie) 
tanante folosite 
riei.

Pe lingă numeroasele avantaje pe 
care le oferă, pădurea are și multi 
dușmani dintre care cel mai peri
culos este focul. Asta pentru că in
cendiile de pădure provoacă însem
nate pagube,- pe lingă distrugerea 
materialului lemnos se mărește pe-, 
ricolul doborîturilor de vînt și se 
micșorează capacitatea solului de a 
păstra umiditatea.

Și în cuprinsul Ocolului silvic Pe
troșani păduri întinse au fost distru
se xle incendii.

In 1961, datorită Reinstalării site
lor paraseîntei la locomotive, pe de
fileul Bumbești — Livezeni, seînteile 
căzute în pădurea din punctul Izvor 
au declanșat un incendiu care a cu
prins o suprafață de 45 000 mp.

Din cauza neglijentei unui grup 
de muncitori, în anul 1962, în punc
tul Voevodul a izbucnit un incen
diu la cabana in care locuiau. Ca-

Comitetul sindicatului de la mi
na Lonea, în colaborare cu servi
ciul de aeraj și protecția muncii, 
au inițiat organizarea unui lectorat 
tehnic pentru salariații acestui ser
viciu care urmează să funcționeze în 
perioada octombrie 1968 — aprilie 
1969. Conținutul lectoratului a fost 
stabilit pe tema : „Manipularea șl 
executarea corectă a lucrărilor de 
pușcare". Lecțiile vor fi prezentate, 
în fața salariaților serviciului de 
protecția muncii, de către ingineri 
și tehnicieni cu o buna pregătire i 
experiență in activitatea de produc
ție.

In ziua de 9 octombrie, ing. Ni- 
colau Claudiu, șeful serviciului de 
proiecția muncii și aeraj, a prezen
tat prima lecție: „Explozivi folo
siți in industria minieră". Fiind bine 
documentată și expusă într-un mod 
atractiv, expunerea a tost ascultată 
cu mult interes fiind apoi urmată de 
întrebări și discuții.

In următoarele luni, in cadrul 
lectoratului se vor prezenta și alte 
teme cum sînt, de exemplu : Mate
riale și mijloace de aprindere șl 
inițiere; Transportul, depozitarea, e- 
videnla și distribuirea materialelor 
explozive,- Executarea operației de 
pușcare în diferite condiții; Evitarea 
șl lichidarea rateurilor,- Distrugerea 
explozivilor.

Există, în viața zilnică, 
viziune, o perspectivă c 
datorită îngustimii ei intrinse
ci duce la subțierea creșterii, 
Împiedică atingerea perfecțiu
nii Atragi, de exemplu, alen- 
liâ'cuiva că cutare sau cutare 
lucru nu e făcut așa cum ar 
trebui, că ar putea fl perfect. 
Ți se răspunde, de multe ori: 
Lasă că e 
le făceam 
mergea...

Cineva
bil va încerca să 
se împotrivească 
părerilor noastre, 
alirmind că dăm 
importanță lucru
rilor meschine. 
Dar, de ce nu se 
întreabă, oare pentru ce se 
acordă atenție acestor nimi
curi (In aparență)? Le răs
pundem : pentru că, privind 
aceste nimicuri, cineva parcă 
ne retează cu barda nevoia 
de perfecțiune pe care o sim
țim observind toate 
lalte realizări din țur. $1 a- 
luncl, de ce să trecem cu ușu
rință peste unele aspecte mă
runte, cl nd tocmai 
dac-ar fi rezolvate, 
Impresia de frumos, 
un exemplu concret 
nul observat zilnic.

La Vulcan (oraș 
curat, bine gospodărit), 
cînd podul peste apa

Jurnal
estiradIsBa

magazinele de 
și metalo-chimi- 
v it rine n-au mai 

lost înnoite cam demult)
zărit, dincolo de marele 
decoloratul panou-reclamă 
mașinii de cusut .Ileana", 
malurile apei, mormane 
tragi de ambalafe, resturi
urme ale... curățeniei interio
rului magazinului de alături. 
Slidtnd limpezimea apei, sfi- 

dind pe toți cei 
care ar încerca 
să-și arunce 
privire c 
de paravan, Inu- 
lilllățile magazi
nului așteaptă.. 

Învolburarea apei și transpor 
tarea lor la vale I Dar Mori 
șoara e calmă I $1 curge ne- 
păsătoarc, neluind în seamă 
.zorzoanele" cu care a fost 
înzestrată I

Da, e un lucru mărunt. Fru 
musețea orașului trebuia s-o 
vedem I De acord. Dac-am fi 
observat acele resturi al tun 
deva, neascunse 
am fi crezul 
.instalate". $i 
Dar așa... De 
doar o bună 
rioară, să profilăm de para\ a 
ne pentru a acoperi uri tu) <

Nu se face I



SIMBATA 12 OCTOMBRIE IMS2 STEAGUL ROȘU

strălu-

MIHAI

Viorel TEODORESCU

să fie 
filozof.

timid în focul 
farmec pe 

acest rol de-

*

Nino MONT1

petro șănean

M A R G I

simplitate.

PE ECRANE

Premiere strict secrete
(CINEMA 7 NOIEMBRIE, PETROȘANI)

la 1
urmă.

★

Valeria ZAMFIR
Stelian VINTILESCU

Tinerețea
u

de

Medalion
se

GEORGE BARONZI
140 DE ANI DE LA NAȘTERE

M. M.

Nlcolae LOBONȚ V. T.

de pu- 
acestoi

Cos- 
(tot 
prin

Ill- 
dar

tînărâ. 
relativ 

compo- 
și nu- 
forraa-

Irino Bohdalovo (Lida) și Jiri Sovak (Hudec) în filmul «Premiere 
strict secrete".

Săptămîna viitoare, se vor des
fășura primele ședințe ale cercu
rilor „Foto", .Radio" și „Literar".

manuscrisului, de 
multă și de grabă 
Recitiți-vă versurile 

multe ori, înroșiți-le

doar c-o floare... Țineți-ne 
la curent cu creațiile a'v., 
intr-un stoc mai consistent, 
și... recitiți răspunsul dat tov. 
Filîpaș.

misiuni. Continuați, deoare
ce se pare că semnele în
clinației spre frumos, nebu
loase deocamdată, pot de
veni clare în curind.„Cvintetului Color

„Meșterul Manole"

.Color* este acum cu- 
apreciată nu numai pe 

După turneele întreprinse 
nostru, formația și-a cu- 

cen-

POPESCU GHEORGHE 
(Dilja) — Poezia ocazional- 
patriotică „Steagul", pe care 
ne-ați expediat-o, vădește 
înzestrări indubitabile. Insă

pe scena teatrului
FINTINA BLANDUZIEI

Am rabaat de dor 
șt de foame, 
oo sd culeg o stea... 

mal mare, 
mai caldă, 
mai mșie... 
luat steaua

E-adevărat, peste ani, insta
lați comod in fața micului 
ecran color, revăzînd pen

tru a nu știm cita oară valoroasa 
„Fintină" a lui Alecsandri, gindu
rile nu ni se vor întoarce în prin
cipal spre creația teatrului petro 
«aneon din stagiunea 1968—1969. 
Ne va stărui, probabil, in minte 
doar impozanta, măreața figură a 
unui Horațiu falnic, creat cîndva 
pe scena fostului teatru al Arma
tei, cu noblețe și devotament pen
tru profesie, de marea culme a 
teatrului românesc, GEORGE 
VRACA. Asta în viitor I

Dar azi ? Azi rezonanța ginduri- 
for noastre e aici, aproape, in pre
zent, neîmpiedicatâ de amintiri. 
Si prezentul, acest adevăr palpa
bil. cere destăinuiri nepărtinitoa
re. Vom încerca să ni le expu
nem în aceste citeva notații pe 
marginea spectacolului petroșă- 
nean cu cunoscuta „Fintînâ o 
Blonduziei" a Iu» V. Alecsandri.

★

A doua premieră a stagiunii 
actuale a fost pusă-n sce
nă, ca și prima, de artistul 

emerit ION OLTEANU, de la tea
trul „Nottara" din București. Cu 
un simț al atmosferei, 
spune remarcabil, 
tect marea 
de a sugera 
(impui vrajei 
bucureștean, 
un decor

din București, 
am putea 

stăpînind per- 
știință a mijloacelor 
spațiul sublimului și 
poeticului, regizorul 
ajutat magistral de 
armonios in cu

lori (Aurel Florea), ne-a istorisit 
Iscusit frumoasa poveste alecsan- 
driană despre dragostea triumfă

Productie a studiourilor cehoslova
ce. .Premiere strict secrete" este un 
lilm polii ist.

Acțiunea, pe scurt:
Vladimir Hudec, autor de romane 

polițiste fără succes, pleacă la 
Karlovy Vari să se odihnească îm
preună cu Lida, sofia sa Aici lace 
cunoștință cu un oarecare domn 
Jech. care-1 întreabă cum ar rezol
va ca scriitor furtul unei statui de 
prel dintr-o biserică. Hudec impro
vizează imediat detaliile furtului. .4 
doua zi, scriitorul descoperă că fie 
fiunea lui a devenit realitate fur

Deși a desfășurat o boga 
ta octivitate scriitoricească, 
George Baronzi este unul 
dintre scriitorii secolului al 
XlX-lea prea puțin cunoscuți 
de marele public.

Literat de orientare pro
gresistă, adept al ideilor pa
șoptiste și unioniste (a re
dactat «n 1843 ziarul „Româ
nia'’ $i, împreună cu G. Si
on, „Ziua", în 1859). Baronzi 
a cultivat toate genurile li
terare, scriind poezii erotice, 
patriotice, satirice, nuvele, 
romane, farse, comedii, dra
me etc., făcînd și traduceri 
din AL Dumas, din Walter 
Scott George Sand etc.

Baronzi în poezie e foar
te inegal și, în general, in
fluențat de Bolintineanu, A-

In căușul Inimii 
șl-am dai-o 
copiilor 
S» el au rls I
Șl s-a iacul primăvară.

oare dintre sclavii Gallus și Get- 
ta.

Creația lui Ion Olteanu este un 
spectacol de delicatețe, așa cum 
s-a scris despre mai toate montă
rile sale regizorale. Și nu pentru 
originalitatea spectacolului expu
nem aici cileva motive ale admi
rației I Acestea ar implico și anu
mite rezerve, corespunzătoare.

Prin multiplele ei posibilități 

scenice, prin problemele pe core 
le ridică, piesa a atras (și va a- 
trage) mulți regizori. Meritul lui 
Ion Olteanu, după părerea noas
tră, a constat nu numai în faptul 
că a reușit să perfecționeze leu 
ajutorul actorilor, bineînțeles) co
municarea dintre scenă și sloi, 
dar și în faptul că a oferit intei- 
preților (mai precis, poate, i-a de
terminat) să desfășoare, în scenă, 
o variată, o nuanțată paletă com
pozițională. Și aceasta pentru că 
reaizorul a reușit să parcurgă 
mâ-estrit drumul de la POEZIA LI
TERATURII la POEZIA TEATRULUI I 
Pentru că Ion Olteanu e. sigur, 
conștient că nu spre a asculta o 
bucată literară au fost chemați 
spectatorii în sala teatrului. Ci să 
li se ofere IMAGINI, PREZENJE 
VII, DINAMISM I

Și-aceasta este tocmai ceea ce 
a reușit Ion Olteanu.

lul fiind comis la o biserica din a- 
propiere, potrivit planului imaginat 
de el. Revoltat și înspăimîntat, se 
adresează unui milițian, dar mărtu
ria lui nu este luată în serios. In 
schimb Jech, care este șeful unei 
bande, recunoaște că s-a folosit de 
planul lui și îi propune să colabo
reze, întrucîl are nevoie de un 
.creier" care să imagineze loviturile, 
împotriva voinței sale, Hudec se 
vede antrenat în afacerile bandei, 
iar încercările de a se împotrivi se 
lovesc de șantajul lui Jech...

lexandrescu, Alecsandri, Bol- 
liac.

Uneori a dovedit o anu
mită ușurință în a versrfico 
(Badea Haiducul. Ultimul re
curs, Cinfecul Păcolei, Intr-o 
seară de camovol etc).

Singurul în măsură să 
reprezinte proza sa este ro
manul original, scris in ma
nieră foiletonistico, Munci
torii satului, interesant moi 
ales pentru accentele de cri
tică socială care răzbat din 
paginile sale.

O deosebită pasiune a 
dovedit Baronzi pentru tea
tru, scriind numeroase pîe-

CULTURA ARTA

Decorul lui AUREL FLOREA 
domină montarea petroșn- 
neană, forța lui atît de su

gestivă, de rafinată, constă în in
genioasele trimiteri la secolul de 
aur al lui August. Fără accesorii 
inutile (deși în aparență destul 
de încărcat), cadrul scenic per
mite o desăvîrșită suplețe mișcă
rii scenice, permite și întregește 
jocurile pasiunii, exaltării, zburdăl

niciei și, in genere, poeziei, 
tumele OLGAl SCORJEANU 
de la Teatrul „Nottara") sînt, 
linie și croială, conforme respec
tivei epoci romane, exprimind 
mină, somptuozitate, noblețe 
și 

FiNTiNA BLANDUZIEI ni 
părut, ori de cîte ori 
văzut-

s-a 
am 

“ văzut-o pe scenă, o piesă 
de încercare a rezistenței, nu nu
mai a celui ce călăuzește monta
rea ci și a interpreților. Pozițiile 
eroilor piesei — și nu ne referim 
doar la latura lirică — sînt perma
nente prilejuri de caracterizare a 
unor personaje, bogat înzestrate 
in detalii, care invită la tălmăciri, 
la găsirea semnificațiilor, cu care 
autorul și-a investit eroi spre a 
dăinui.

Răspunzînd invitației regiei, de 
a evita retorismul și exterioara 
manifestare verbală, colectivul de 
interpreți (cu inerentele excepții) 
s-a integrat în roluri, răspunzînd 
pe măsura potentelor, sarcinilor 
artistice.

Doi interpreți, mai precis inter
pretele rolurilor Getta (VIOLETA 
BERBIUC) și Neera (VIORICA PO
PESCU) s-au situat, după opinia 
noastră, foarte comod (lejer) pe 
pozițiile cerute de text. VIOLETA 
BERBIUC apare spectatorilor nim- 
bată de toată frumusețea spiritua
lă a tinerei sclave ce-și caută ar
dent libertatea și dragostea ; pli
nă de puritate, de ingenuitate și

Manifestări cultural-educative 
M. P.

1 octombrie o rămas in 
Toamna a căzut ruginie la pămînt 
și cu ea emoțiile ultimei sesiuni, 
ale sesiunii celor intirziați. Viața 
studenților mineri și-o reluat cursul 
ei normal.

Dar, după orele de curs, după 
activitatea de studiu, studentul își 
caută împlinirea, folosindu-și util 
timpul liber.

Ședință 
a cenaclului literar

Duminică, ora 10, la redacția 
ziarului „Steagul roșu", va avea loc 
o nouă ședință a membrilor cena
clului literar „Meșterul Manole". 
Cu această ocazie vor citi, din 
ultimele lor creații, Prața Gheor- 
ghe, Axinia Ștefan — proză (re- 
ferenți : prof. C. Pascu și ing. 
Troian Miiller) și Gif-Deac Ion — 
poezie 'referent ing. Radu Sele- 
jan).

se, dar fără ca acestea să 
aibă o rezistență, indiferent 
dacă tratează teme hâzii» 
sau dacă pornesc de la fap
te istorice.

Reținem din acest capitol 
faptul că el a fost unul din
tre pionierii dramei istorice 
în versuri, prin Matei Basa- 
rab sau Dorobanții și seime
nii, nu lipsită de versuri 
cursive, de interesante re
flecții.

George Baronzi rămîne in 
istoria literaturii române 
pentru fecundilatea scrisului 
său, concretizată în nenu
mărate și variate lucrări li
terare, pentru ideile progre
siste care răzbat din opera 

măreție morala. Actrița 
pe scenă o gomă de sentimente, 
puse deseori In dificultate - toate 
Insă „rezolvate" cu succes.

Nerra, in opoziție, ne-a fost pre
zentată de VIORICA POPESCU co 
o primă reprezentantă a lumii ce
lor avuți, semeață, oarecum calcu
lată, dar și pîlpîind 
dragostei. Linia de 
care-a fost rezolvat 
notă mari resurse.

In rolul mărețului Horațiu, COS- 
TIN ILIESCU, a reușit să ne co
munice, cu știință, sub diverse fa
țete, integritatea și noblețea uma
nă a poetului roman. Și nu numai 
pentru spectacol, ci șî pentru dez
voltarea sa proprie ni s-a părut 
concludent iocul interpretului lui 
Horațiu.

Rol compozițional dificil, care 
pentru un actor poate fi socotit, 
cumva, rolul vieții Iul teatrale, par
titura lui Horațiu impunea măies
trie în mijloacele de exprimare, 
care să dea consistentă si 
cin? spectacolului.

Si Costin Iliescu a reușit 
un Horațiu viu, pasionat, 
mai nuțin însă... măreț.

Interpreted rolul Gallus, 
CLITA demonstrează nu numai o 
însușire aproape temeinică a mij
loacelor artei scenice ci și o per
sonală înțelegere a rolului, încer- 
cînd să-și aducă o contribuție la 
construirea unui personaj reputat 
în lumea interpreților de „juni pri
mi L-am admirat pentru curajul 
creației și apropiata siguranță în 
demonstrație.

Efort și (nu în aceeași măsură 
la toți) reușită, pentru realizarea 
acelei căutate omogenități a spec
tacolului, s-au făcut vizibile și în 
realizările celorlalți interpreți ai 
piesei. Ne referim la autenticita
tea plină de neostoită vervă a lui 
MIRCEA PÎNIȘOARĂ în Scaurus, 
la conturul natural, zgomotos 
realizat de VALER DONCA în Pos- 
tumus, la MARCEL POPA pentru 
candoarea acordată lui Zoii, 
JEAN TOMESCU, creatorul 
Mecena, la Glutto firesc „pri 
de NICOLAE GHERGHE, la ION 
ROXIN (Cebal) și la CONSTANTIN 
DUMITRA (StrobiU

Și-n special, ne referim la ALE
XANDRU CODREANU. care și-a 
convins spectatorii că s-a aolecat 
îndelung asupra rolului lui Hebro, 
evoluînd de o manieră mai mult 
decît „la subiect".

★

Pentru noi, cei din sală, ul
timul examen al actorilor

“ ‘ietroșăneni a fost promo
vat cu LAUDE. Cîtiva dintre ei l-au 
trecut chiar ai MAGNA

lată, schițate la modul telegra
fic, secvențe cultural-educative ale 
primelor zile de activitate :

Miercuri, 9 octombrie, 
loc deschiderea „Ateneului 
dențesc" din I.M.P. Cu această o- 
cazie, Silviu Brucan a conferențiat 
despre „Cronica evenimentelor in
ternaționale".

★

...In primele zile ale lui octom
brie 1966, cîțiva tineri, îndrăgostiți 
de muzica ușoară, puneau bazele 
unei noi lormalii. Debutînd sub de
numirea .Tinerii 66*, cei cinci ins
trumentiști s«aii făcut repede cunos- 
culi in rindurile tineretului petroșă- 
nean. Din februarie 1967, formația 
poartă o nouă denumire, .Color*, 
denumire pe care o păstrează și as
tăzi.

Datorita grijii care i se poartă de 
către conducerea Casei de cultură 
a sindicatelor din Petroșani, for
mația, bine dotată de la bun început 
cu Tot .utilajul* necesar, n-a per
mis ca succesele să-și întirzie apa
riția. Constituind o formație gen 
.boțit", genul preferat al tineretului 
din zilele noastre, succesul 
blic a sporit popularitatea 
tinejri. v

.Colorul* este o formație 
Nu numai prin existenta sa 
scurtă, dar și prin vîrsta 
nentilor formației. Dar iată 
mele celor cinci membri ai 
tiei: ghitară solo - June Emil (19 
ani), ghitară acompaniament — Koz- 
naș Roland (17 ani), ghitară bas — 
Kappel Iosif (18 ani) șeful orches
trei, baterie — Dan Vladimir (20
ani), clavlton Sinek Ladlslau (19 
ani).

Debuturi lirice în Steagul roșu

Florile vor fi
mai frumoase

La început au fost semne, apoi poezia a răbufnit adevărată și nobilă. Fiecare vers 
seamnă o clipă trăită cu intensitate, înseamnă încă o întrebare sau încă un răspuns. Bătăto
rite de mii de ani, drumurile poeziei au rămas aceleași ca atunci, demult, cînd omul a ingînat, 
poate în vis, primul vers, după ce cu o zi înainte avusese o mare bucurie sau o mare durere.

La unul din începuturile acestor drumuri se află și cei doi tineri, elevi ai liceului din 
Lupeni, Valeria Zamfir șl Gif-Deac Ion. La început cu timiditate, bijbiind, apoi plini de încre
dere, îmbrățișați de tinerețe și de dorința de a fi mereu, cei doi s-au lăsat prinși în mrejele 
versului. Și teama din jurul lor s-a risipit.

Le dorim, în continuare, mult succes, succes care insă presupune muncă și multă oste
neală. Primăvara talentului lor e de bun augur. Florile din poiana poeziei în care au ajuns, 
au început să îmbobocească. Florile vor fi, 'cred, cu siguranță mal frumoase.
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dăruit
Dm lentă desprindere, 
ca dintr-un cult 
al fecundități 
și poate dintr-un cult 
al strămoșilor, 
care mi-au poruncit 
să mă nasc după ei, 
slnt și eu un decor liniar 
pe pămîntul acesta 
al sîngelui lor 
și-al singelui meu ;
sînl și eu o transparentă 
ca frumusețea Iui 
Incandescentă, unică 
și mută...
joc de doruri 
și simbol.

TA CERE

Ne-nloarcem de-a curmezișul, 
peste solstiții, 
și-n palmele noastre 
bătătorite, 
ierifim 
rodul 10 r Inii.

Apoi trecem prin inelele lor, 
subllindu-ne ca niște 

ne -. edem de treabă 
celălalt cerc — 
perfecțiunii.

Gintec
toamnei

ăcere lingă tăcere, 
e-am întrebat 

de unde e 
dorul acela rotund ? 
Tăcere lingă tăcere, 
ne-am descoperit 
în 
argintul clipei de nădejde 
ca o dimineață 
la rădăcina zilei, 
in care încep 
să etnie bucuriile. 
Tăcere lingă tăcere... 
buzele noastre 
hotar 
între foame și piine, 
hotar intre sete 
și apă, 
hotar între 
iubire și cuvînl, 
hotar între dragoste 
și dragoste, 
Intre tăcere și tăcere.

E timpul de reîntoarcere 
a frunzelor 
în rădăcini — 
un timp spectral, 
sfidat de rugină. 
Împodobit cu ghirlandele 
năruirii.

E timpul de reîntoarcere 
a rodului 
In lut — 
un timp de 
împărțit în 
presimțit fn 
anilor.

sfnge, 
arcuri de n?dr, 
cercurile

C'umnene
Rezema! de cumpenele 
neîmplinite
ale primei iubiri, 
Încerc să (ring 
Intre degete 
contrastul hipnotic 
a> timpului, 
cu peregrinarea albă 
a spațiului meu.

ION GIF-DEAC

Avînd in repertoriu melodii 
muzică ușoară românească, prelu
crări din folclor (ale cunoscutei 
formalii Sincron) și bineînțeles cele 
mai cunoscute melodii ale genului 
.beat", .Colorul" se pare că și-a 
format deja un stil propriu de in
terpretare. O contribuție importantă 
la realizarea ultimelor progrese o 
are și noul îndrumător artistic, 
Bruno del Mondo, absolvent al Con
servatorului „Ciprian Porumbcscu' 
din București.

Formația 
noscută și 
plan local, 
in județul 
cerii admiratori într-o serie de c 
tre muncitorești. Cele mai mari suc
cese au fost obținute în erase ctt 
o veche tradiție culturală: Deva și 
Hunedoara.

Valoarea crescindă a fo-maliei 
«Color* a fost remarcată și de emi
sari ai Radioteleviziunii române. In
tr-un viitor apropiat, se prexăd în
registrări pentru emisiunea radiofo
nică .Metronom '68*, poate și chiar 
apariții pe micul ecran.

Cu ocazia împlinirii a doi ani de 
la înființare. dorim formației .Co
lor* succese șl... renume.

NAPAU I. NELU - Ne-ați 
rugat să ne spunem părerile 
despre „Cred că mă-nțele- 
gi" cît mai urgent. Sîntem 
prompți și vă răspundem : 
chiar dacă, în versurile tri
mise, ar exista unele semne 
bune, acestea sînt înecate 
în naivități și șovăieli. Și-a- 
poi ortografia 1 Condeiul, 
cum spunea cîndva Arghezi,

POȘTA LITERARA
trebuie sâ fie exigent, peste 
măsură de exigent. Ori, al 
dumneavoastră este foarte... 
comod.

PETRU FILIPAȘ (Petroșani) 
„Ploaia" dumneavoastră, 

ințepîndu-ne cu 
ace, tăcute, și ude, 
ne-a determinat să 
unele incipiente 
ce-aș’eaptă să fie 
cate. N-ar fi rău să 
tați ședințele cenaclului lite
rar „Meșterul Monole". Ori
cum, mai trimiteți-ne din 
creațiile dumneavoastră.

.miile de 
și reci", 

simțim 
resurse 
valorifi- 
frecven-

NELU PRODAN (Hațeg) 
„Cîntec de toamnă" și 

„Nu știu" sînt un început, 
încă vag și prelung discur
siv. Dar ne-au îngăduit să 
întrevedem și oorecarl pro-

MIOARA GHERMAN (Pe
troșani) — Intr-adevăr, cine 
nu încearcă, nu poate reuși. 
Dumneavoastră ați încercat, 
„cu puțină teamă și emoție" 
să vă transpuneți în versuri 
gindurile. Și nu putem spu
ne c-ați eșuat. Dimpotrivă I 
Insă aveți nevoie, în lucrul 
asupra 
răbdare 
puțină, 
de moi
cu... corecturi și frecventați 
ședințele cenaclului literar 
petroșânean.
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UMEi WIN
1 Mimul CBLECTUE -

gimlia succeselor 
io anei li gulii

Muncii de partid ii sini proprii 
crnanlzaree, precizia, acțiunea me- 
toilirj Conqresul al lX-lea al parti
dului a rerut tuturor organelor de 
partid, Întregului activ sA se ocupe 
ci grijă do înfăptuirea consecven
tă a principiului muncii colective 
în conducere, să asigure ca metode
le de lucru colective să facă parte 
Intrinsecă din mecanismul lor de 
funcționare si activitate.

A înfăptui conducerea colectivă 
Înseamnă înainte de toate ca hotă- 
rîrile si măsurile să fie rodul gîndt- 
rii si experienței unul cerc larg de 
oameni. O hotărîre judicioasă, luată 
P« temeiul unei analize si dezbateri 
profunde, cu participarea tuturor 
membrilor comitetului și cu spriji
nul activului, al masei largi de co
muniști, va conține măsuri cores
punzătoare, soluții optime, ceea ce 
exercită o influentă pozitivă asupra 
munci! organizației do partid.

In ședința recentă a biroului co
mitetului nostru de partid s-a exa
minat preocuparea organelor de 
partid, sindicale și U.T.C.. a condu
cerii minei și a sectoarelor pentru 
reducerea cheltuielilor de producție. 
Un număr important de membri aJ 
comitetului și din activul de partid 
au studiat în prealabil situația în 
brigăzi, sectoare, au stat de vorbă 
cu șefii de brigadă, cu secretari ai 
organizațiilor de bază, cu inginerii, 
tehnicienii, comuniștii si nemembrii 
de partid. Ei au avut astfel posibi
litatea să se edifice asupra cauze
lor care fac să se depășească pre
țul de cost al cărbunelui. S-a consta
tat că prin planul de aprovizionare 
sînt solicitate diferite materiale de 
care sectoarele nu au nevoie 
materiale care stau în magazie fără 
întrebuințare — cum sînt Diese de 
schimb oentru ^tilpi feromatici, 
piese pentru vagoane de 12 tt-ne 
etc a căror valoare se cifrează la 
circa 220 000 lei. De asemenea, s-.- > 
constatat numeroase deficiente în 
gospodărirea materialelor. Există o 
mulțime de magazii intermediare, 
oameni plătili din subteran și folo
siți ea magazionieri si multe altele.

Pe baza acestui studiu s-a întocmit 
un referat temeinic documentat care 
a fost supus dezbaterii ședinței de 
birou la care au fost invitați, pe l'n- 
gă membrii biroului, șefii de sectoa
re, de servicii, precum sl secretari 
ai birourilor organizațiilor de bază. 
Analiza făcută, discuțiile purtate, 
măsurile luate au fost rod al gîn- 
dirii colective, iar aplicarea lor In 
viată au permis colectivului exploa
tării miniere Lonea să recupereze 
cele 900 000 lei — depășire la pre
țul de cost înregistrat în primele 
două luni și să realizeze pe 8 luni 
o economie de 470 000 lei.

Comitetul nostru de partid se o- 
rientează spre rezolvarea sarcinilor 
principale, asupra acelor probleme 
care au o importantă primordială. 
Astfel, consullîndu-se cu membrii 
comitetelor de partid pe sectoare, 
studiind temeinic documentele Con
gresului al IX-lea și ale Conferin
ței Naționale a partidului, am întoc
mit o tematică cu problemele mari 
ce vor sta în atenția organelor s| 
organizațiilor noastre do partid, reu
șind astfel să împletim munca m- 
renlă cu cea de perspectivă și să e- 
Iragem în același timp întregul or
gan la îndeplinirea sarcinilor.

Stilul și metodele de muncă ale 
biroului corni telului nostru de partid 
sînt folosite acum in activitate și 
do comitetele de partid din sectoa
rele II și V, care antrenează mem
brii întregului organ la întocmirea 
planurilor de muncă, la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

Comitetul de partid al sectorului 
V, sesizîndu-se de unele neajunsuri 
cum sînt dese încălcări ale discipli
nei de producție, numărul mare de 
nemotivate, învoiri, nerespectarca 
ordinelor și dispozițiilor date de 
conducerea sectorului, a uiiî’.it o 
discuție cu membrii comite lulu\ bi
roului organizației de bază, condu
cerile schimburilor si sectorului, cu 
șefii de schimb și de brigadă. S-a 
făcut astfel o analiză temeinică, des- 
prinzîndu-se cele mai esențiale 
concluzii pe baza cărora s-au putut 
lua măsuri concrete de lichida'e a

neajunsurilor. Astfel, s-o stat de 
vorbă cu cei ce făceau ncmotîvale. 
Conducerile sectorului șl srhimburl- 
lor sc preocupă mai mult de asigu
rarea unei asistente și îndrumări 
tehnice corespunzătoare. S-a organi
zai n discuție cu șefii de brigadă 
și schimb în problema întăririi dis
ciplinei în producție. In cadrul n- 
dunărilor generale ale organizațiilor 
de bază au fost puși în discuție 
membrii de partid rare au făcut ne
motivate. Această muncă nu a în- 
lîrziat să dea rezultate. Nemotivale- 
lc la sectorul V nu scăzut. învoi
rile de asemenoo, lor sectorul reu
șește să-șî realizeze sarcinile de 
plan lună de lună.

Principiul muncii colective este 
aplicat cu perseverență și în cadrul 
comitetelor de partid din sectoarele 
II. VI. în biroul organizațiilor de ba
ză ?B. 2C. 5A. 5B. SC. HA. 9A. 10 
șl II acraj.

Nn același lucru se poale spune 
însă despre comitetele de partid din 
cadrul sectoarelor 1. III și IV unde 
secretarii comitetelor de partid 
Nagy Emeric și Rraloveanu Gheor- 
ghe lucrează mai mult singuri, fără 
a antrena întregul organ la îndepli
nirea sarcinilor. Datorită acestui stil 
do muncă defectuos, în cadrul orga
nizațiilor de bază IA, 3A, 3B. 30, 
4A. membrii biroului organizației 
de bază desfășoară o slabă activi
tate. Aceasta se răsfrînge negativ 
asupra întregii activități a organiza
țiilor de bază respective.

Comitetul de partid, împreună cu 
biroul său, va depune în continua
re o muncă susținută pentru a-șl 
îmbunătăți stilul și metodele de 
muncă în ce privește ajutorul, în
drumarea șl controlul biroului or
ganizației de bază, a organizațiilor 
U.T.C. șl sindicat respeclînd cu 
strictele munca colectivă, ca prin
cipiu suprem al muncii de partid.

Andrei COLDA 
secretarul comitetului de partid 

mina Lonea
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Avancronică fotbalistică

Craiova singură în frunte ?...
Dacă etapa a 10-a nu. ne va fur

niza surprize, de mîlnc seară. f>ro- 
vinci alele U.T.A. șl Craiova nu 
vor mal locui in ndfclași aparta
ment (nr. I) al clasamentului (cel 
puțin pentru o perioadă de timp). 
Invingînd acasă pe Dinamo Bacău, 
în condițiile victoriei baivorilor -Asu
pra textilișlllor arădarri, formația 
,.U” Craiova va rămîne -ingură In 
frunte, cu 15 puncte.

Cred că azi, pe „Republicii", co
legii de generație Oaldă și Lereter 
vor oferi spectatorilor un meci fru
mos la capătul căruia bunul arcaș 
Ulise va ieși în.ingător. După -ciiiii 
cred că la Craiova, internaționalul 
Dembrovschl, învingătorul do mier
curi al naționalei poloneze la Iași, 
nu va găsi de prea multe ori dru
mul spre poarta lui Pilcă. Ziud bă
căuanului a fost duminica trecută. 
Miine va fi, ponte, ziua lui Oblc- 
monco (la figurat firește). Deci, do 
mîine „U” Craiova poate rămîne 
singură în frunte. Do n-ar fi sur
prizele... poale.

Din scria celor 9 echipe cu» cîte 
9 puncte fiecare, unele au șanse de 
a-și spori zestrea, altele nu.

In Dealul Copoului se înlîlnesc 
două formații cu comportări șl Rezul
tate diferite în ullimclb '*ouă btapc. 
„Poli" a suferit două fhfrîhgerî con
secutive, în timp ce Rapid a' înre
gistrat două victorii consecutive. 
E greu de dat un pronostic cu oare
care precizie. înclin spre 1, X

Două frumoase victorii a obținut 
în ultimele două etape șl lînăra e- 
chipă Crlșul. După ce în urmă cu 
două săptămînl a detronat la Ora
dea pe „U" Cluj, în clapa trecută 
a furnizat cea mai mâlc surpriză din 

r
______________________________

actualul campionat, „îngenunchind" 
pe Steaua la București. Crișul vine. 
Repede din urmă. Mîine Joacă c- 
casfi cu F. C. Argeș. Vor obține e- 
levil lui Ferencz! a treia victories 
consecutivă ? Cred că do. Dar de
pinde și de piteștenl.

Vagonul Arad care a preluat de o 
săplămînă lanterna de la Crlșul, 
joacă miine cu Steaua. învinsă a- 
casă de U.T.A., apoi la Tg. Mureș 
de A S.A., echipa Vagonul ar trebui 
să cîștige. Ar putea cîștiga șl 
Steaua. Un rezultat de egalitate ml 
se pare mal aproape de realitate.

La Ploiești, clujenii nu pot spera 
măcar la un punct. Comportam 
studenților din ultimele două etape 
îi va conduce miine la a treia în- 
fr îngere consecutivă.

Egalii de duminică al Jiului, dlna- 
moviștil bucureștenl. Joacă acasă u 
învinsa do acum două săptămînl a 
Jiului, șl de acum o săptămînă a

„U" Craiova —■ echipa Forul. Ci 
șl „U" Cluj, Farul are toate șan
sele să înregistreze a treia infrînge- 
re consecutivă.

Dacă Farul și F. C. Argeș susțin 
al doilea meci consecutiv In depla
sare, Jiul joacă din nou acasă, ca 
șl „U" Craiova, de altfel. De d« i 
aceasta, Tilus Ozon îl va avea pc>- 
tenor de întrecere pe Tiberiu Bone, 
învingătorul de duminică al arăda- 
nulul Toma Jurcă. Este al cincilea 
meci pe teren propriu al Jiului șl, 
normal, trebuie să-1 cîștige pentru 
a-șl pășim punctele Jocului de aca
să. Jocul trebuie abordat cu toată 
seriozitatea de echipa noastră deoa
rece formația Iul Bono știe să Joace 
în deplasare, arc două extreme ra
pide șl un Mureșan în mare formă. 
Cred într-o victorie a Jiului, obți
nută la capătul unul meci frumos.

Dumitru GHEONEA

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport nr. 41 din 13 octombrie 1968

1. Vagonul — Steaua 1 2
2. „Poli" Iași — Rapid 1 X
3. Crlșul — F. C. Argeș 1
•1. Dinamo București — Farul 1
5. „U" Craiova — Dlnamo Bacău 1
6. Jiul — A.S.A. Tg. Mureș I
7. Petrolul — „U" Cluj I
8. Atalanta — Varese 1
9. Bologna — Verona 1

10. Cagliari — Fiorentina X
11. Palermo — Internaționale x 2
12. Roma — Juventus I X
13. Torino — Lanerossl 1

T V
12 octombrie

15.30 Fotbal: Progresul — U.T.A. Transmisiune 
de la Stadionul Republicii.

17.30 Pentru copii: Ecranul cu păpuși —... „Cău- 
tați... balonul!".

18,00 Mult e dulce și frumoasă... — emisiune 
de limba română.

18.30 Telejurnalul de seară.
18,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
19,00 Festivitatea de .deschidere a Jocurilor O- 

limpice de vară — Mexic 1968. Transmi
siune directă de la Ciudad de Mexico.

21.30 Dem. Furdui — matineu și... seara.
22.15 Film serial „Răzbunătorii".
23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

E oare 
bine așa?

Vara a-a scurs, toamna 
sldptnâ de-acum .$/ anotimpul 
rece se apropie pe nesimțite, 
dar implacabil. De acest lucru 
nu prea se sinchisesc. Insa 
cel de la t.G.L...

Mal trebuie sd se repete că 
aprovizionarea din timp a cen 
Italelor termice cu combust I 
bll e o necesitate elementarii? 
Șl laid că... „s-a actional' to 
consecință: la centrala din 
cartierul Carpafl — blocul nr. 
4 — de mal bine de doua 
luni un morman de 20 tone 
de cărbune sta nederanlal. 
bloc I nd strada care duce că 

NOTĂ 
tre secția pediatrie. Cd-I plow, 
ca-l zvintă soarele șl vfntui. 
cd împiedică circulația, că 
mormanul de cărbune devine 
din ce in ce mal pipernicit 
nu-l tulbură pe cel de la în
treprinderea de gospodărie lo 
callvă. Șl i s-au pllns lovară 
șullii Inginer șei al I.G.L.. 
lancu Ion, localaril In cauză 
și al(l cetățeni din zona cu 
pricina.. Și tovarășul Inginer 
șei a promis, să nu credeți 
care cumva că nu I...

Vedeți, ne luarăm cu vorbi 
și uitarăm de centrala termi 
că. Unele dintre lucrările pui 
cese In lunile fierbinți s-au 
-răcit' pe drum. De pildă, cele 
de la elevatorul pentru scoa 
lerea zgurei. Pa mal mult 
in beciul unde sînt instalate 
cazonele izvorăște apă de zici 
doamne ce-i asta I (ar In fa 
to elevatorului se înaltă munți 
de zgură .cu vechime', care 
se .asortează* zilnic cu guno 
menajer...

Nimeni, insă, nu se deran 
leazfi E oare bine așa ?

Vasile COCHECI

LOTO
La tragerea Loto din 11 octombrie 

1968 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

61 86 73 68 35 55 71 65 64 7 29 50.
Fond de premii: 815 968 lei.

PROGRAMUL I:

6 00 Buletin de știri, 6.05 
Concertul dimineții; 7.00 Melo
dii populare,- 7,50 Uvertura la 
operela Orfeu în infern" ie 
Offenbach; 8.00 Radiojurnal 
Sumarul presei. Buletin metr - 
rutier.- 8.15 Ilustrate muzicale 
9,00 Radiomagazinul femeilor; 
9.-30 .Țară dragă" — cîntece 
pionierești închinate patriei; 
9.45 Cintă Constantin Drăqbici; 
10 00 Ora salului; 10.40 Canțo
nete interpretate de Nicolae 
lîerlea și Giuseppe di Stefaro,- 
li.00 Bulc-lin de știri; 11.05 A- 
vanpremieră cotidiană; 11.15 
Noi înregistrări do muzică 
populară cu Ileana Greculescu 
șl Constantin Ionașcu ,- 11,30
Soliști de muzică ușoară: An
ca Agemolu și Trini Lop°.z; 
12,00 De toate pentru toți; 
Î2.55 Cinci minute cu poezia: 
Demos Lene Botez,- 13.00 Estra
da duminicală; 14.00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic,- 14,45 
Concurs cu public: Itinerar tu
ristic italian.- 15.15 Spori și’ 
muzică. In pauză Buletin de 
ști ■ • 18,00 IntiJnire cu melodia 
populară si interpretul prefe
rat; 18,30 Șlagăre de ieii și 
de azi; 19,00 Selecțiuni din o- 
perete,- 19,30 Auzite din bă
ltim — melodii populare; 20,00 
Radiojurnal. Sport,- 20,10 Muzi
că; 20,15 Teatru radiofonic: 
„Moartea unui artist" de Horia 
lovinescu; 22,00 Radiojuri . 
Buletin meteorologic. Sport; 
22.20 Trei cîntece de Liviu 
Jonescu; 22,30 Moment poetic; 
22,40 Suita simfonică ,.Prive
liști moldovenești" de Mihail 
Jora; 23,07 In ritm de dan-.- 
24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5.00 Estrada nocturnă. Buleti
ne de știri și metoo-rutiere la 
orele 1,00 și 2,00. Sumarul p-o 
sei și Buletin r!« știri la at- 
4.00.

PROGRAMUL II:

6,00 Pe plaiurile patriei cu 
cintec și joc; 6,30 Buletin de 
știri; 6,35 Divertismente pen
tru fanfară; 7.00 Arii din ope
rete; 7,15 Melodii dislracli a 
7,45 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rulier; 8,00 Muzică popu
lară; 8.15 featru radiofonic 
pentru copii; 9,00 Zi de odihnă 
cu cîntec și joc,- 9,30 Buletin 
de știri; 9,33 Divertisment 
K.V. 226 de Mozart,- 10,00 Due
te din operete,- 10.15 Medalion 
Nicolae Kirculescu; 10.45 A 
7-a artă. Premierele săptămî- 
nii; 1100 Concertul capodope
relor,- 12,30 Noutăți de muzică 
ușoară: 12,36 Cîntăreți români 
pe scenele lumi : Florica Cris- 
toforeanu.- 13,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic,- 13,10 Or
chestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii. Soliști Ana 
Pacatiuș și llie Udilă; 13,35 
Concert de prînz; 14,45 Fredo
nați cu noi — muzică ușoară;
15.15 Soliști și formații artisti
ce de amatori,- 15,30 Unda ve
selă,- 16,00 Muzică ușoară; 
16,30 Emisiune de cîntece și 
jocuri.- 17,00 Buletin de știri; 
17,05 Mici piese instrumentale,-
17.15 Muzică ușoară interpre
tată de Alga Florescu și Au
relian Andreescu,- 17,30 Revis
ta literară radio; 18,00 Lucrări 
simfonice de George Enescu; 
18,20 Cîntă orchestrele Electre
cord și Tijuana Brass,- 18,40 
Cîntece populare d<> drago'1 ; 
19.00 Buletin de știri; 19,05 
Interferențe lirice,- 20,00 Age 
dă folclorică (reluare); 21.00 
Radiojurnal. Spori; 21,10 Me 
tronom ‘68 (reluare),- 22,10 Mu
zică populară; 22,30 Cunoașteți 
aceste ritmuri?; 23,00 Radio
jurnal; 23.07 Festivalul muzical 
International ..Săptămînile Vie- 
neze 1968"; 24,00 Dansați cu 
noi; 030 Jaz?; 0,55—1.00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-nt- 
tier.

CINEMATOGRAFE
DUMINICĂ 13 OCTOMBRIE
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A venit toamna, cu zile râ- 
coroase. O confirmă pînâ și 
băncile solitare din parcul 
orașului Lupeni.

PETROȘANI — 7 Notei ibric
Premiere strict secrete; Repu
blica: El Dorado,- PETR1LA: 
Vicontele plătește polița,- LO
NEA — Minerul: Ultima noap
te a copilăriei,- AN1NOASA i 
Ce noapte, băieți I; VULCAN i

Aventurierii; LUPENI — Cul- 
lui ’ : Tarzan, omul maimuță; 
Muncitoresc: O lume nebună, 
nebună, nebună; PAROȘENI: 
101 dalmatieni; URICAN1: Zile 
de vară.

Apărarea pădurii 
de dușmanul ei nr. 1: FOCUL

(Urmare din pag 1)

lului Cimpa, in anul 1965 a ars o 
suprafață de 4 000 mp plantație de 
molid datorită facerii focului mai a- 
proape de 200 m de marginea pă
durii și nesupravegherea lui.

Si în pădurea Piatra Roșiei, din 
partea de nord a orașului Petroșani, 
a izbucnit un incendiu în anul 1967. 
Acesta s-a datorat unor copii care, 
pentru a prinde o veveriță ce in
trase într-o scorbură, au dat foc 
arborelui respectiv. De la acest ar
bore. focul s-a extins și a fost in
cendiată o suprafață de 500 mp.

Așa cum se spune, cu focul nu-i 
de- glumit. Asta mai ales atunci cînd 
este favorizat și de curentii de aer. 
lată ce era să se întîmple acum cî- 
teva luni cînd lacob Eftimie, din

Petroșani, (str. Tăbăcari nr. 17) a 
strîns resturile vegetale din ograda 
sa care se află vecină cu pădurea 
de pini din apropierea Institutului 
de mine din Petroșani. Acestor res
turi le-a dat foc Ia circa 25 de me
tri de marginea pădurii. Din t cauza 
vîntului, focul s-a înljns repede pe 
o suprafață de circa ,300 mp', ajun- 
gînd pînă la 5 metri de pădure. Nu
mai datorită intervenfiei prompte a 
unor cetățeni focul a, fost localizat 
șl stins.

Din cele de mai sus rezultă că 
multe și variate sînt cauzele incen
diilor de pădure, că toate se dato- 
resc manipulării neglijente a focu
lui, nerespeclării regulilor de pre
venire.

Prin incendierea ncestor păduri, 
pe lingă faptul că s-a produs un

TIBGIIl H mii
7 octombrie — 2 noiembrie

Un nou combinat 
de industrializare 

a lemnului în construcție
DEVA. — La Cîmpeni, județul Al

ba, s-au început lucrările pentru con
strucția unui combinat de industria
lizare a lemnului. El va cuprinde o 
fabrică de cherestea, care va pre
lucra anual circa 70 000 mc bușteni 
de fag și rășinoase și o fabrică de 
mobilă, cu o capacitate de 5 000 gar
nituri pe an. In cadrul combinatului 
va funcționa, de asemenea și o sec
ție de artizanat, unde se vor pro
duce obiecte tradiționale cu speci
fic moțesc, asigurîndu-se astfel con
tinuarea și dezvoltarea străvechii în
deletniciri a locuitorilor din această 
parte a munților Apuseni

Utilajele de înaltă tehnicitate, cf

vor Intra în dotarea acestui combi
nat, a cărei construcție urmează să 
se încheie pînă la sfîrșitul anului 
viilor și procesul tehnologic avan
sat de functionarc stabilit în pro
iect, vor permite prelucrarea și va
lorificarea superioară a materialului 
lemnos.

(Agerpres)

dezechilibru în economia națională, 
trebuie cheltuite alte sume pentru 
replantarea acelorași suprafețe, se 
întîrzie plantarea cu 1—2 sau 3 ani 
datorită distrugerii solului prin ar
derea micro-organismelor.

De aceea, se impune ca:
© Muncitorii de pădure, oamenii 

care recoltează fructe de pădure șl 
ciuperci, vinătoril, cetățenii aflați la 
plimbare sau la odihnă să evite a 
face focul în pădure.

© Arderile de martoane (grămezi 
de crăci, resturi vegetale) nu tre
buie făcute pe timp de secetă și nu 
trebuie părăsite pînă nu sînt stinse 
complet focurile.

9 Locomotivele să fie dotate cu 
site paraseîntei.

Excursioniștii să stingă corn 
piei mucurile de țigări deoarece o 
scinteie mică poate da naștere la un 
incendiu mare. Să evite a folosi Ia 
foc lemne de rășinoase (brad, molid) 
întrucit acestea înprăștie seîntei.

@ fn caz de incendiu, luați mă
suri de stingere. Anunțați cît mai 
urgent organele locale, pompierii șl 
Ocolul silvic folosind cele mai po
trivi!'» mijloace de încunoștilnțare.

€» Folosesc prilejul pentru a atra
ge atenția că acum, toamna, frun
zele căzute și uscate pot lua repede 
foc. In asemenea condiții, în acest 
anotimp se Impune o deosebită aten
ție pentru a se evita pericolul extin
derii focului.

Respeclînd aceste reguli, in primul 
rind evitînd a face focul în pădure, 
contribuim la întărirea patrimoniu
lui forestier al țării, la anărarea pă
durii.

PRILEJ DE MARI ECONOMII 
PENTRU DV.

Reduceri de preturi In :

® confecții pentru bărbați, 
adolescenți și băieți

9 confecții pentru femei, 
adolescente și fete

© tricotaje
® încălțăminte piele
® încălțăminte cauciuc
9 galanterie-marochinărie

Magazinele de specialitate din Petroșani Pelrila, Lonea, 
Vulcan, Lupeni, Aninoasa și Uricani sînt aprovizionate abun
dent cu articole de cea mai bună calitate, cărora II s-au apli
cat substanțiale REDUCERI DE PREȚURI.

Vizitați-le neintirziat 1

MICA 
publicitate

PIERDUT certificat de înma
triculare pentru motocicleta 
I.J.-35O cmc nr. 76450 HD 
pe numele Rusulan Eugen. 
Declar nul.

Fabrica rle ciment, 
var și azbociment Tg. Jiu 

angajează imediat :
1. — ȘOFERI de toate clasele pentru autobasculante

BELAZ și TATRA.
Pentru șoferii de clasa I, asigurăm locuință.

2. - STENODACTILOGRAFA cu salarizare maximă
prevăzută de post, asigurînd locuință corespun
zătoare.

întreprinderea 
comerțului cu ridicata 

pentru texti’e și încălțăminte 
PETROȘANI

anga jează prin concurs :

— Șef serviciu plan
Condiții de angajare: studii medii șl 9 ani vechime In 

funcții economice.

Salarizarea 1 725—2 025 lei.

Informații suplimentaro se pot lua zilnic de la sediul 
întreprinderii dlr str. Constantin Miile nr. I, telefon 1336.
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Vizita în Olanda 

a ministrului
LUCRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Lansarea navei cosmice „Apollo-7“

• La bordul navei se află trei cosmonauți

întrunirea C.C. 
al Uniunii 

Socialiste Arabe
comerțului exterior 

al României
H AGA 11 (Agerpres). — Conlinu- 

fndu-si vizita în Olanda. Gheorgho 
Cioară, ministrul comori ului cxle- 
rioi. a fost oaspetele Uzinelor .Phi
lips Gloeilamenlabrikcn" și al Uzi
nelor rlo automobile ..D.A.F." din 
Eindhoven.

După vizita făcută la cele două 
uzine ministrul român a participat 
la un dineu oferit în cinstea sa de 
Sidnev van dor Bergh, președintele 
Centrului olandez pentru comerțul 
exterior.

• —
O declarație

NEW YORK 11. — Trimisul special Agerprec, Nlcolae lones-
< u, transmite:

In ședinla plenară do joi după- 
amiază o Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite au conti
nuat dezbaterile generale.

Intervenția ministrului de externe 
al Republicii Arabe Unite. Mahmud 
Riad, a fost consacrată îndeosebi 
problemei Orientului Apropiat. El a 
subliniat necesitatea de a stabili un 
program pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie anul trecut, care să prevadă 
în primul rind retragerea forțelor 
israelicne din teritoriile arabo ocu
pate. Mahmud Riad a arătat că a- 
plicarea rezoluției trebuie controla
tă și garantată de Consiliul de Se
curitate. El a menționat că R.A.U. 
este gata să continue să coopereze 
cu Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului venerai al 
O.N.U. în Orientul Apropiat.

Necesitatea aplicării rezoluției Con

siliului de Securitate din nolen ric 
anul trocul în problema OrlenluVil 
Apropiat a fost arătată șl de minis
trul de externe al Turdei. Ibsan 
Sabri Caglayangil.

■ Reprezentantul permanent al Afga
nistanului la Națiunile Unite. Abd il 
Rahman Pazhwak. și-a exprimat spe
ranța că convorbirile oficiale de la 
Paris dintre reprezentanții S.U.A. și 
ai R. D. Vietnam vor duce la o < o- 
lulie negociabilă a conflictului.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Pierro Harmol, a subliniat în inter
venția sa că toate popoarele J 
dreptul inalienabil la libertate șl la 
exercitarea suveranității lor. Calea 
păcii trece prin respectarea cu rigu
rozitate a principiului neintervenției, 
a declarat ministrul belgian.

In cursul dezbaterii generale au 
mai luat cuvîntul reprezentanții Mau- 
rilaniei, 7.ambîoi si Tailandei.

CAPE KENNEDY II (Agerpres) - 
Vineri, la ora 11,02 ora locală (ora 
17,02 ora Bucureșliului) la centrul 
spatial Capo Kennedy a fost lansată, 
cu ( ajutorul „ unei rachete „Saturn 1 
b". cabina spațială „Apollo-7*, avind 
la bord trei cosmonaut! americani : 
Walter Schirra, Donn Eisele șl Wal
ter ; Cunningham, care efectuează al 
2-lea zbor din Istoria astronauticll 
la bordul unei cabine do trei locuri. 
Prima echipă de trei cosmouauțl a 
fost compusă din sovieticii Vladimir 
Komarov, Konstantin Feoktistov șl 
Boris EgoroV. care la bordul rache

VIETNAMUL DE SUD
Tabăra specială de la Thuong Buc

continuă să fie încercuită

tei „Voshod-1" au reușit, la 12 oc
tombrie 1901, să efectueze un zbor 
In jurul Păminlultil de 24 de ore 
șl 17 minute.

La 10 minute șl 20 secunde după 
lansare, ,,Apollo-7" s-a Înscris pe o 
orbită apropiată de cea prevăzută 
de specialiștii de la Cape Kennedy, 
avînd la perlgeu 226 km șl la apo
geu 280 km. La cîteva minute după 
ce au fost propulsați în Cosmos 
comandantul echipajului. Walter 
Schirra, a comunicat că se simte 
foarte bine. înainte de a lua sflrșlt 
cea de-a doua revoluție în jurul Pă- 

rnintului, echipajul cabinei .,Apollo1 
a separat vehiculul spatial de cea 
de-a doua treaptă a rachetei purtă
toare, cu rare a /burat In formație 
timp de 40 de •liniile șl a simulat 
o întllnire în spațiu. Pentru sîmbălă 
este prevăzută joncțiunea dintre „A- 
pollo-7" și a doua treaptă a rache
tei purtătoare, de rare s-a desprins 
anterior. Aceasta este prima repe
tiție care simulează întilnirea Intre 
un vehicul ce va gravita pe o or
bită lunară cu o cabină de debar
care care va atinge suprafața lunii. 
Cel trei cosmonauți vor urmări șl 
vor verifica echipamentul cu care 
este dotată cabina lor. In urma ob
servațiilor și constatărilor ce vor fi 
făcute, va fi conceput modelul de
finitiv al capsulei la bordul căreia 
astronautii americani vor efectua 
prima lor expediție de debarcare 
pe Lună.

Specialiștii N.A.S.A. au prevăzut 
ca zborul cabinei ,,Apollo" să dure
ze aproximativ 11 zile.

CAIRO 11 (Agerpres). - Comite
tul Central al Uniunii Socialiste A- 
rabo s-a reunii joi seara sub pre
ședinția șefului stalului, Gamal Ab
del Nasser. Au fost adoptate o se
rie de principii reglementind rela
țiile dintre Comitetul Central șl ce
lelalte organisme executive și ad
ministrative ale partidului. In ace
lași timp au fost elaborate moda
litățile de alegere a membrilor Co
mitetului Executiv Suprem al Uniu
nii Socialiste Arabe. S-a hotărî! ca, 
In condițiile actualei situații din 
Orientul Apropiat, președintele Nas
ser să desemneze nembrii Comite
tului Executiv Suprem și să supună 
lista votului Comitetului Central. în 
cazul în care aceasta nu întrunește 
majoritatea necesară, președintele 
urmează să prezinte o nouă listă. 
Hotărîrca Comitetului Central pre
vede pentru fiecare din membrii 
săi posibilitatea ca in perioada nor
mală să-șl prezinte candidatura pen
tru Comitetul Executiv Suprem.

a C.C. al P.C.U.S. LUPTELE DIN NIGERIA
MOSCOVA 11 (Agerpres). — Du

pă cum anunță agenția TASS, Co
mitetul Central al P.C.U.S. a dat pu
blicității o declarație in care se ex
primă protestul hotărît împotriva 
măsurilor represive luate de autori
tățile indoneziene fală de un grup 
de comuniști din această Iară. In de
clarație se cere anularea condamnă
rii la moarte pronunțate împotriva 
comuniștilor indonezieni, printre care 
Njono și Sudisman. membri ai Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Indonezia.

CAMPANIA ELECTORALĂ DIN S. U.Ă,

Nixon se bucură 
de favoarea majorității 

opiniei publice
NEW YORK 11 (Agerpres). — Un 

sondaj efectuat de Institutul Gallup 
între 27 și 30 septembrie și publicat 
joi arată că dintre ce trei candidați 
la funcția de președinte al S.U.A., 
republicanul Nixon se bucură în 
continuare de favoarea majorității 
opiniei publice americane.

Fostul vicepreședinte al S.U.A., 
Nixon, conduce acum cu 44 de vo
turi (cu unul mai mult decît îi acor
da ultimul sondaj efectuat la 22 sep
tembrie). fală de actualul vicepreșe
dinte Humphrey, care totalizează 29 
de voturi (anterior el avea 28 de vo
turi) și candidatul „independent" 
George Wallace — cu 20 de voturi 
— sondajul din 22 septembrie îi a- 
corda lui Wallace 21 de voturi. In 
legătură cu acest sondaj Wallace a 
făcut miercuri o declarație în care 
acuză institutul Gallup de „complici
tate" cu Nixon. Acesta cunoaște

FORMULA CITROEN-FIAT
Directorul general al urmei 

Fiat, Giovanni Agnelli, a a- 
riunlat zilele trecute că, după 
negocieri laborioase cu firma 
franceză Cilroen, au fost puse 
la punct condițiile unui a- 
cord de asociere, proiect care 
In prezent este examinat de 
gu\ emul francez. Concentra
rea, fie că i se dă numele 
de fuziune, asociere, coope
rare, înțelegere sau allfei, es
te o formulă prin care mari 
firme caută să-și asigure ca
pacitatea de- a rezista concu 
rentei giganlilor de pe piața 
capitalistă. Industria automo
bilului este poate sectorul fn 
care acest fenomen se mani
festă astăzi cel mal vizibil. Pe 
calea concentrării, numeroase 
firme producătoare de auto
mobile dispar, absorbite de 
mari grupuri, ca General Mo
tors, Ford și' Chrysler — In 
S.U.A., Toyota. Nissan si Isu
zu-Mitsubishi — în Japonia, 
fn Germania occidentală. 
Volkswagen și Daimler-Benz 
domină plata automobilului.

tn Anglia, concentrarea es
te, de asemenea, fntr-un sta
diu avansat: circa 50 la sulă 
din automobilele britanice sini 
produse de llrme grupate fn 
„British Leyland Motors’. în 
Italia domină Fiat, fn limp ce 
Alia Romeo șl Lancia, apă
sate de dificultăți financiare, 
sini privite ca viitoare vic
time.

LAGOS 11 (Agerpresj, — Trupele 
guvernului federal nigerian conti
nuă operațiunile militare in vede
rea eliberării regiunilor care se mai 
află încă sub controlul trupelor 
bialreze. Regiunea situată în par
tea de sud a importantei șosele stra
tegice care leagă orașele Aba și 
Owerri este controlată în prezent 
de federali. Se anunță, pe de altă 
parte, că orașul Ikot Ekpene, care 
în ultimele luni a fost de mai mul
te ori ocupat și pierdut de biafrezi, 
se află din nou sub controlul tru
pelor federale.

Potrivit postului de radio biafrez, 
ale cărui emisiuni au fost reluate 
de agenția France Presse, unitățile 

dinainte rezultatele sondajelor, a 
continuat Wallace, care consideră 
că împotriva sa „ar fi fost organi
zat un complot . Toate sondajele 
naționale sînt trucate, a adăugat el.

Un purtător de cuvinl al institu
tului Gallup a dezmințit categoric 
această afirmație a lui Wallace.

★

WASHINGTON (Agerpres). — 
Președintele Johnson a ținut joi 
prima sa cuvîntare în cadrul cam
paniei electorale în vederea alege
rilor prezidențiale de la 5 noiem
brie. El i-a chemat pe alegătorii a- 
mericani să-l voteze pe Hubert 
Humphrey. Președintele a adus e- 
logii candidatului democrat afir- 
mînd că alegerea Iul în fruntea sta
tului va permite continuarea pro
gramului pe care administrația de 
pînă acum l-a pus în aplicare.

Mobilul concentrării depășeș
te cadrul intern, căci fuzionă
rile sau asocierile unor Urme 
indigene, dacă iac fală fntr-o 
măsură sau alta concurentei 
interne, se dovedesc tot mai 
incapabile de a rezista celei 
externe. Se conturează astăzi 
eforturi disperate, pe de o

Notă^exiernă
parte in Japonia, pe de altă 
parte și mai ales fn Europa 
ncidentală, pentru a se tace 
fala amenințării celor trei gi 
ganfl americani: General Mo
tors, Ford, Chrysler Acestea 
controlează la ora actuală 15 
la sută din producția vest- 
germand șl 50 la sută din 
producția britanică, urmăresc 
infiltrarea in industria italia 
nă șl franceză și fac presiuni 
pentru a pătrunde șl fn secto
rul automobilului japonez. Re
cent. președintele concernului 
Volkswagen, Lotz, a prezis cd 
plnă tn 10 ani numărul con
cernelor vest-europene „Inde
pendente’ de automobile se 
va reduce considerabil. Prezi 
cert similare au fost făcute 
de Agnelli, iar de partea cea
laltă a Atlanticului americanii 
iși exprimă convingerea că fn 
cele din urmă industria vest 
europeană de automobile se va Alox. ALCALAY

SAIGON 11 (Agerpres). — După 
zece zile de încercuire, forțele spe
ciale de la Thuong Duc nu au reu- 

guvernului de la Lagos au ucis în 
timpul luptelor desfășurate în orașul 
Urua Inyang circa 300 de persoane, 
în timpul operațiunilor din zona o- 
rașulul, afirmă postul de radio, bia- 
frezii au respins trupele federale 
și au reocupat localitatea.

șil să scape din încercuire cu tot 
sprijinul masiv a șapte batalioane 
de pușcași marini sosiți în ajutorul 
lor. Această Tortă considerabilă, sus
ținută masiVfjsde aviație și artileria 
grea,, este tiilută în șah de numai

alia fn miinile unor „filiale' 
ale celor trei giganfi din 
S.U.A. : un concern britanic 
(Leyland), o firmă vest-germa- 
nă g rupi nd Volkswagen șl 
Mercedes, o întreprindere fran
ceză Peugeot—Renault șl un 
conrern italian qrupfnd Fial 
șl Citroen.

In perioada actuală se cons 
lată fn industria automobilului 
o frăminlaie generală, o acti
vitate febrilă, nenumărate tran
zacții și negocieri secrete, in
tre firme din țări diferite, fn 
căutarea unei noi formule de 
rezistentă împotriva molohilor 
americani. O asemenea lormu 
lă t> reprezintă proiectul 
Flat-Citroen, care, se pare, va 
Ii aprobat in cele din urmă 
de guvernul francez. Condu
cerea firmei Citroen a respins 
o solu/le pur franceză, ca de 
pildă Ideea recent ventilată a 
unei „înțelegeri’ Cilroen — 
Renault — Peugeot, conside 
rlnd că pentru a face lată 
concurentei mondiale, fn pri
mul rlnd americane, solufla 
este alianța cu un puternic 
partener european, șl alege 
rea a căzut asupra firmei 
Flat.

Afacerea Cilroen-Fiat arată 
cită putere trebuie să acumu 
leze fn condițiile economiei 
capitaliste un concern de au
tomobile pentru a supravie
țui.

Incepînd de azi și pină in 27 
octombrie la Ciudad de Mexi
co se desfășoară Jocurile Olim
pice, eveniment sportiv de ma
re anvergură reunind pe cei 
mai buni sportivi ai diferite
lor discipline, doritori să do 
boare recordurile lumii.

In prezent în capitala mexi
cană s-a anunțai că biletele 
pentru ceremoniile de deschi
dere și îirchidere au fost toate 
vindute șj că listele oficiale 
de înscriere s-au închis la 
majoritatea disciplinelor spor 
live.

IN CLIȘEU: Vedere din 
Caudad de Mexico.

Ștudenții mexicani 
au întrerupt 

manifestațiile pa-btice
CIUDAD DE MEXICO II (Ager

pres). — In cursul unei reuniuni a 
Comitetului de luptă al studenților 
mexicani a fost luată hotărîrca ca în 
timpul Jocurilor Olimpice studenții 
să se abțină de la toate manifesta
țiile publice, =•

Pe de altă parte, negocierile între 
Consiliul de grevă și reprezentanții 
guvernului evoluează în mod favo
rabil și, potrivit unor informații fur
nizate de surse apropiate convorbi
rilor unele-., din condițiile puse de 
studenli ar ;fi pe punctul să fie sa
tisfăcute. Autoritățile „vor înceta 
represiunile" și vor permite studen
ților să se întrunească în incinta u- 
niversitătii și a institutului politeh
nic intr-o atmosferă de calm. 

două batalioane ale F.N.E. Palriolii, 
aplicînd o tactică elastică, duc cu 
succes o luptă pe două fronturi, ei 
au blocat în bunkere și hărluiesc 
continuu „beretele verzi” din tabăra 
specială, precum șl trupele de spri
jin, care pînă la urmă șl-au găsit 
proiecție la adăpostul perdelei de foc 
create de cele 60 c raiduri efectuate 
zilnic la apelul lor, precum și la 
barajul tunurilor care au lansat a- 
supra ^acestor jocuri mii de obuze. 
Colinele din jurul taberei au devenit 
însă o imensă ambuscadă. Pînă a- 
cum două batalioane americane au 
suferit grele pierderi în urma unor 
asalturi ale patriolilor lansate prin 
surprindere. Sub tirul intens al mi
tralierelor grele au fost distruse, 
de asemenea, trei avioane și patru 
elicoptere din aparatele care iau 
parte la operații.

PE SCLIJRT o PE SCURT
® GENOVA. — Ziieie acestea s-a încheiat la Genova Con- 

cujrsul International de vioară „Niccolo Paganini", la care au par
ticipat 39 de concurenți din 17 țari. La sfîrșltul unei competiții 
de înalt nivel artistic, tinăra violonistă româncă, Gabriela Ijac. 
a fost distinsă cu premiul al III-lea.

Gabriela Ijac, în vîrstă de 20 de ani, este studentă in anul 
III la Conservatorul „Ciprian Porumbescu" din București.

Ciocniri violente în Sabah ?
MANILA. — Potrivit unor știri 

difuzate de presa filipineză, într-o zo
nă situată in apropiere de Kota Ki
nabalu, capitala teritoriului Sabah, 

ar fi avut recent loc o ciocnire vio-

@ VARȘOVIA. — La Var
șovia au avut loc convorbiri 
intre conducătorii Ministerelor 
Comerțului Exterior ale Repu
blicii Populare Polone și Re- 

' publicii Populare Ungare. în
i urma convorbirilor, anunță a-
) gentia P.A.P., la 10 octombrie

a fost semnat acordul privind 
' livrările reciproce de mărfuri

pe perioada 1971 —1985.Generator izotopic francez
PARIS. — Primul generator izoto

pic francez a intrat in funcțiune o- 
peralională. El este destinat să ali
menteze o baliză luminoasă, anco
rată în Marea Mediterană, în lar
gul Coastei de Azur.

Generatorul francez denumit „Mar- 
guerille" alimentează cu curent e- 
leclric baliza care emile o lumină 
vizibilă în timpul nopții pînă la 5 
km distantă și ultrasunete care pot 
fi captate la o distantă de o milă 
marină. Sursa sa de energie este 
strontiu 90.

Astfel de generatori au mai fost 
construit! în Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite și Marea Britanic. Ei pot 
produce energie electrică timp de 
mai multi ani cu aceeași cantitate 
de combustibil.

Transplantare 
de ficat

LONDRA. - Singurul su
praviețuitor englez al unei 
operații de transplantare a 
ficatului a părăsit spitalul 
„King’s College" din Londra, 
la numai 17 zile după ope
rație.

Doctorii ou declarat că 
pacientul, al cărui nume nu 
a fost dezvăluit, va putea 
sâ-șl reia lucrul după o 
„scurtă convalescență".

Cercurile medicale britani
ce apreciază că transplanta
rea ficatului este o operație 
mult mai dificilă decît cea 
de transplantare a Inimii.

!?. IJ. Vietnam

Raidurile aviației americane 
se intensifica

HANOI II (Agerpres). — Aviația 
americană a intensificat raidurile 
deasupra unor localități populate 
din Vietnamul de nord, situate în
tre paralele 17 și 20, se arată în- 
tr-un comunicat dat publicității de 
Comisia pentru anchetarea crimelor 
comise de americani în Vietnam. 
După declarațiile făcute de preșe
dintele Johnson la 31 martie a.c., 
intensitatea bombardamentelor a 
sporit necontenit, ajungînd în luna 

lentă între trupele malayeziene și 
poliția teritoriului pe de o parte, și 
partizani ai mișcării „Sabahul liber", 
pe de alta. Aproximativ 70 de per
soane ar fi fost ucise în cursul 
luptelor.

I® SOFIA. — La stațiunea 
„Nisipurile de aur" au luat 
sfirșit lucrările Consfătuirii 

miniștrilor invățămîntului din 
unele țări socialiste cu pri
vire la problemele invăță- 
mîntului superior. Din Ro
mânia la conferință a parti
cipat o delegație condusă 
de Miron Constantinescu, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului.

Participanții la conferință 
au dezbătut in cadrul lucră
rilor importanța perfecționă
rii invățămîntului superior în 
concordanță cu cerințele 
progresului tehnico-stiînțific.

€> MOSCOVA. — După cum a- 
nunlă agenția TASS, Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au aprobat direc
țiile principale ale cercetărilor, știin
țifico in domeniul economiei agra
re, organizării producției agricole, 
hidrotehnicii și hidroameliorărilor, 
gospodăriei apelor și gospodăriei fo
restiere. Măsurile aprobate prevăd 
necesitatea ridicării nivelului și 
accelerării ritmului cercetărilor știin
țifice și asigurării traducerii cil mai 
rapide în viață a rezultatelor știin
țifice și a practicii agricole înain
tate.

NOUL RUOL'T AL APĂRĂRII DIN S. U. 4.
WASHINGTON. - Comitetul 

mixt pentru alocații al Camerei 
reprezentanților și al Senatului a 
adoptat versiunea finală a buge
tului apărării al S.U.A. pe anul fl-

® BONN. — La Bonn au avui 
loc joi convorbiri între miniștrii a- 
părării ai R. F. a Germaniei șl An
gliei, Gerhard Schroder și Denis 
Healey. Acesta din urmă se află în 
capitala R.F.G. cu prilejul reuniunii 
grupului de planificare nucleară al 
N.A.T.O. In comunicatul publicat 
după întrevedere se spune că cei doi 
miniștri au exprimat dorința de a 
întări cooperarea in domeniul pro
iectării și producției unor noi tipuri 
de armament. 

septembrie la 21 raiduri pe zi. In 
comunicat se arată, de asemenea, 
că numai in cursul lunii septem
brie aviația americană a aruncat a- 
supra unor localități populate din 
R.D. Vietnam 80 000 de bombe, 
12 000 de bombe cu explozie întîr- 
z.iată. 3 800 conteinere cu bombe ru 
bile. Sint supuse tirului orașe, sate, 
școli, pagode, instalații ale sisteme
lor de Irigații, obiective industria
le.

Cutremur de pămînt 
în Venezuela

CARACAS. — Două cutremure 
de mare intensitate au fost resim
țite in orașul Carupano din Ve
nezuela, situat la aproximativ 600 
kilometri nord-est de Caracas. Nu 
au fost semnalate victime ome
nești și nici pagube materiale Du
pă cum se știe, acest oraș a su
ferit pagube considerabile ca ur
mare a violentului cutremur de la 
20 septembrie a.c.

Greve
CANBERRA. — 3 500 de lucră

tori de la oficiile poștale din Syd
ney au declarat o grevă, revendi- 
cînd îmbunătățirea conc’Tiilor de 
muncă. Liderii Sindicatului lucrăto
rilor de la poșta au declarat că da
că cererile lucrătorilor nu vor fi sa
tisfăcute, greva se va putea extinde 
asupra tuturor _pf+ciilor poștale din 
tară.

® ROMA. — Lucrătorii serviciilor 
de poștă și telegraf din Italia au 
început în noaptea de joi spre vi
neri o grevă de 24 de ore. Greviștii 
cer mărirea retribuției și micșorarea 
timpului de lucru.

I® RIO DE JANEIRO. - 
Administrația uzinei brazilie
ne pentru producția motoa

relor „Fabrica Național de 
Motores” a concediat peste 
2 000 de muncitori și func
ționari. Potrivit ziarului „Jor- 
nal do Brasil", alte 3 000 de 
persoane din această fabrică 
sînt amenințate să fie con
cediate. După cum sublinia
ză ziarul, concedierile au loc 
sub pretextul „reorganizării 
întreprinderii" în legătură cu 
trecerea acesteia în proprie
tatea firmei „Alfa-Romeo".

nanciar 1968—1969. In cadrul a- 
cestui buget se prevede alocarea 
a 71,9 miliarde dolari, principalele 
capitole fiind cheltuielile pentru fi
nanțarea operațiunilor din Vietnam 
șl pentru programul de construire 
a sistemului de apărare antira- 
chetă „Sentinel".

® MOSCOVA. fn U.R.S.S 
a fost lansat vineri satelitul 
artificial al Pămintului „Cos- 
mos-2-[7“ destinat continuării 
cercetării spațiului cosmic, fn 

fl conformitate cu programul a- 
nunfal anterior. Aparat ajut a- 
flal la bordul satelitului func
ționează normal. Centrul de 
coordonare și calcul prelu
crează informațiile parvenite.
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