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OAMENI
LA 
DATORIE

La cazanul 3 de la I.E.C. Paro- 
țeni era de serviciu, în schimbul 
de noapte, tura lui Miulescu 
Isaia. Mai rămăseseră 45 de mi
nute până la venirea schimbului. 
Deodată a început să scadă inten
sitatea luminii în centrală. Cazan
gii s-au alarmat. La cota 27, Gri
fon Andrei alerga de la o sticlă 
de nivel la alta. Dacă nivelul a- 
pei în cazan scade prea mult e 
pericol de ardere a țevilor; dacă 
urcă, apa ajunge în supraîncălzi- 
tor la turbină și distruge paleții 
rotorului. Trebuie „să ia“ alimen
tarea cu apă a cazanului pe ma
nual. Tocmai în acest timp sună 
soneria. Crișan Andrei fugi la 
port-voce și vorbi cu șeful de tură 
care-i spuse:

— E scurtcircuit pe linia de 220 
AV Ișalnița. Din cauza șocului pro
vocat în sistemul energetic, la noi 
au căzut serviciile interne. Scoate 
dispozitivul de reglaj de pe au
tomat. Reglezi alimentarea cu apă 
manual. Să fii foarte atent!

IM tabloul de comandă al caza
nului, debitmetrul de abur indica 
zero tone, diagramele cu parame
tri pe care Leorinț Aurel le „du
sese" bine toată noaptea, erau 
„date peste cap". „Căzuse" sarcina. 
Cazanul 3 nu mai producea abur, 
respectiv nici grupul III nu pro
ducea energie electrică. Termocen
trala era asaltată cu telefoane. 
Miulescu era în cabina telefonică. 
Vorbea cu inginerul de servici/u. 
Cînd reveni îi spuse fochistului 
Cărăgui Vasile ce are de fă
cut. In acest timp, mecanicul prin
cipal Duma Pavel venise la ta
blou. II ajuta pe Leorinț in ma
nevrarea cheilor de pe pupitru. 
Urmăreau împreună aparatele.. Se 
auzea vocea lui Miulescu.

Leorinț I Duma! Fiți atenți. 
Cuplați ventilatoarele de gaze și 
aer.. Duma, să verifici încă, o .dată 
dacă instalația de pregătire a pra
fului și sistemul de gaz sînt „izo
late" bine. Aceștia confirmară. Se 
adresă fochistului care pregătea 
torțele. Și, revenind la port-voce 
îi spuse omului de la sticle :

— Fii atent la nivel. După ven
tilarea cazanului aprindem din 
nou focurile.

După o discuție telefonică lapi-

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 3-a)

Marocan
Vineri dimineață, la sediul Comi

tetului Central al P.C.R. au început 
convorbirile între delegația Partidu
lui Comunist Român, și delegația 
Partidului Comunist Marocan, care 
face o vizită în Republica Socialistă 
România,

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român au 
participat tovarășii Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Da
les, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi-

zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Marocan au 
luat parte tovarășii Aii Yata, se 
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Marocan, și Abdallah La- 
yachi, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Marocan.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, o delegație a Partidului Comunist Român, compusă din tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. a făcut. o vizită în Austria în perioada 6—13 aprilie 1967. ,Cu acest prilej, delegația a vizitat orașele Viena, Graz, Linz, Sâlzburg, obiective industriale și agricole din Landul Austria inferioară, , așezăminte de cultură < și artă, s-a întîlnit . cu conducători ai organizațiilor locale ale Partidului Comunist din Austria și ai Fracțiunii Unității Sindicale.In timpul- șederii în Austria, delegația- Partidului Comunist Român a avut convorbiri tovărășești cu 
o delegație a Partidului Comunist din Austria compusă din tovarășii Franz Muhri, președintele Comitetului Central al P.C.' din Austria, Friedl Furnberg, membru al
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din Petroșani se va în
cepe în curînd glisarea 
celui de-al treilea bloc. 
Dar nu despre asta e 
vorba. Un timp destul 
de apreciabil 1 pierdeau 
constructorii la montarea 
macaralelor turn. Cum 
însă timpul i-a obișnuit 
că dacă vor să-l aibă 
trebuie să-l cucerească 
prin pricepere, mecanicii 
de la I.P.I.P. Livezeni 
împreună cu constructo
rii de la T.R.C.H. aii gă-

ORE
sit modul de a-1 cuceri. 
Printr-un procedeu inge
nios de „culcare" a tur
lei macaralei, timpul 
pentru demontare, trans
port, remontare și pune
re în stare de funcțio
nare a fost redus de la 
citeva zile la circa 12 
ore. începută ieri dimi
neață, montarea a fost 
terminată după-amiază. 
Și astăzi macaraua „Boc
șa" poate să ridice pa
nouri de cofrag glisant 
la noul bloc C 3 A
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Curs de calificare 
pentru lăcătuși mecanici

Recent, Ia preparația 
cărbunelui din Petrila 
s-a deschis un curs de 
calificare în specialitatea 
„lăcătuși mecanici de în
treținere și reparații u- 
niversale". Noul curs ca
re a luat ființă cuprin
de 42 muncitori și are 
o durată de 8 luni. 
Cursanților li se predau 
noțiuni de matematică, 
fizică, geometrie, meca
nică, tehnologia mate
rialelor, tehnologia pro
fesională, desen tehnic

și protecția muncii. Prin
tre lectorii selecționați 
se numără și maistrul 
de întreținere Horga 
loan, inginerii Chiaburu 
Victor și Constantinescu 
Silviu.

Printre tinerii munci- 
tori înscriși la acest curs 
se află și Golescu Ni
co lae, Moldovan Alexan
dru, Gligor Emilian, Mi- 
hălțan Pavel, Săbău Vio 
rel și Preda Florin.

C. PORUMBACU 
corespondent

In locul răspunderii —
fî 1 ! .. - CHELTUIELI INUTILE

I C I I U II e â DIN VALOAREA TIMPIn toate întreprinderile și instituțiile noastre socialiste oamenii prestează serviciul după un program bine stabilit. Nerespectarea programului de lucru duce la perturbări în mecanismul funcțional al instituției sau întreprinderii, la o serie de nemulțumiri ale unor oameni.Și la sfaturile populare se lucrează după un program bine stabilit. Aici programul 
de lucru are chiar o sferă mai largă de cuprindere: președinții, vicepreședinții, secretarii sfaturilor populare, șefii unor secții, acordă audiențe după programe speciale, audiențe în care oamenii muncii își fac cunoscute problemele ce-i intere
seazăDin păcate, nu întotdeauna 
aceste orare de lucru sînt

respectate, oamenii trebuind să piardă timp prețios pînă ajung să-și expună celor competenți doleanțeleNe-am aflat deseori în a- semenea împrejurări cînd oamenii așteptau pe la ușile unor birouri ore în șir și plecau fără un răspuns. Nu avea cine să Ii-I dea. Cele mai concludente exemple negative în această direcție ni Ie-a oferit Sfătui populai Lupeni. unde rareori am întîlnit în orele de program pe șefii serviciilor respectiveJoia trecută mai mulți oameni așteptau la ușa biroului tovarășului Bartoș loan secretarul sfatului. Pe usă scria: joi program de au diențe între orele 8,30—12 Dar tovarășul secretar în tîrzia să apară. întrebat de minerul Tărău Gavrilă cînd 
va putea să fie audiat de to

varășul Bartoș, tovarășul președinte Brașoveanu Victor i-a răspuns să aștepte că vine imediat. Am așteptat împreună. Aveam de discutat unele probleme cu tovarășul Bartoș. • Dar dînsul n-a venit. Am mers la biroul de reclamații și sesizări pentru oamenii muncii. Pe ușă era afișat programul. Tovarășa Bălan Gheorghița trebuia să tie la datorie. Dar nu era Am așteptat și aici. Destul de mult. Și tot n-a venit Lăcătușul de mină Aboaice Gheorghe venise la sfat cu două probleme: să se înregistreze pentru căsătorie la oficiul stării civile și să facă o sesizare la camera nr 5.

Dumitru GHEONEA 
Ioan CIOCLEI

(Continuare în pag. a 3-a)

Alături de oameni, mașinile grăbesc executarea 
canalului în care vor îi așezate țevile ce vor 

transporta apa de la Valea de Pești și pînă 
la Livezeni

Biroului Politic, secretar al C.C., Alfred Ruschitzka si Robert Du- bowsky, membri ai Biroului Politic, Heinrich Fritz, membru al C.C., șeful secției externe.Cele două părți au reafirmat întru totul pozițiile exprimate în Comunicatul comun adoptat la București în Septembrie 1966. și au procedat la o informare reciprocă asupra activității desfășurate de cele două partide în ultima perioadă. In același timp, ele au făcut un schimb de păreri asupra situației internaționale actuale și asupra unor probleme ale mișcării comuniste și muncitorești.Reprezentanții celor două partide au subliniat creșterea în întreaga lume a forțelor care luptă pentru pace, libertate, democrație și socialism, împotriva politicii cercurilor imperialiste și, în prirfiul rînd, a imperialismului american care constituie principala piedică în calea mișcării revoluționare, democratice și naționale, se opune normalizării relațiilor dintre state, atentează la independența și suveranitatea popoarelor, duce un război agresiv împotriva poporului vietnamez.In cursul schimbului de păreri privind problemele securității europene, reprezentanții celor două partide au relevat că forțe sociale de diferite convingeri politice, filozofice și religioase, precum și
(Continuare în pag. a 3-a)Primiri la Consiliul de MiniștriPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri dimineața pe dl. Paul Gray Hoffman, directorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.Oaspetele a fost însoțit de Raymond Etchats, reprezentantul pentru Europa al Programului și Guillaume de Spoelberch, asistentul special al directorului.La întrevederea, care ș-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petre Lupu, președintele Comitetului de Stat pentru problemele organizării muncii și producției și ale salarizării, Constantin Flitan, adjunct al ministrului afacerilor externe.

★Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri dimineața pe dl. Pin- hăs Sapir, ministrul finanțelor al . Izraelului.La întrevederea, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, precum și Eliezer Doron, ministrul Izraelului la București. (Agerpres)
l\DE MERGEM ?
AZI

< Clubul muncitoresc 
din Petrila, ora 18: ex
punerea „Unele proble
me ale ateismului", ur
mată de un film docu
mentar.

0 Ora 20, Casa de 
cultur.ă din Petroșani: 
seară de dans.

< Teatrul de stat Va
lea Jiului, ora 19,30:

„Adunarea femeilor", co
medie în trei acte după 
Aristofan și Robert 
Merle.

M I I X E
LONEA

0 Arena sportivă, ora 
11: Campionat regional 
dă fotbal: Minerul Vul
can — Unirea Alba Iu- 
lia.

PETRILA

+ Arena sportivă, ora 
9, campionat categoria, 
B de rugbi: Jiul Petro
șani — Politehnica Cluj.

+ Sala de sport, ora 
, 9,30 lupte libere divizia 

B. Se întrec. formațiile 
Jiul Petroșani — Lemna
rul Odorhei și Vagonul 
Arad.

+ Clubul muncitoresc, 
ora 20 : Seară distractivă 
pentru tineret.

(Continuare în pag. a 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

SCRISOARE DESCHISA

VARIETĂȚI
Nunlâ „colorata"Domnișoara Valeri Brown (brun), care s-a căsătorit recent la Wakefield (Anglia) cu domnul Alan 

Black (negru), se poate lăuda că a avut o nuntă foarte „colorată". Intr-adevăr ea a avut patru domni
șoare de onoare care se numeau 
Grey (gri), Green (verde), Brown (brun) și Black (negru). Ginerele 
s>a mulțumit cu numai doi cava
leri de onoare — un Black și un Brown. Printre rudele care au a- șistat la ceremonie s-a remarcat 
prezența a 11 persoane purtînd nu
mele de Black sau Brown și, în 
pluș, cinci White (alb), cinci Green 
și patru Grey.

Loterie originalaIn anul 1804, Napoleon I a pus 
în circulație monede de 5 franci, 
foarte mari și grele. Cum populația nu le ridica de la bancă, Napoleon a anunțat că una din noile 
monede este scobită șl conține în scobitură un cec de cinci milioane 
de franci (o sumă fantastică pe atunci). Ctirînd, întreaga emisie de 
monede de 5 franci a intrat în circulație. A început căutarea febrilă a monedei — comoară. A fost o a- devărată loterie sui-generis.
Vînâfoare de hîrtiiNegustorii din Freiburg — im —- Breisgau (R.F.G.) vor să aibă un oraș curat. Pentru ca clienții lor să nu mai arunce pe stradă hîrti- 

ile în care sînt ambalate mărfurile cumpărate, ei au luat inițiativa de a numerota aceste hîrtii și a le trage la loterie în fiecare duminică 
dimineața.

Și-a ras mustața„Este absolut sigur — a anunțat Eugenio Rubio, prezentatorul Buletinului meteorologic de la televiziunea spaniolă — că mîine va ploua". Pentru a garanta această afirmație, el a mers pînă acolo Incit a promis că, dacă nu va ploua, își va rade mustața — o mustață splendidă, de care era mîndru și pe care o purta de 20 de ani.
A doua zi, nu numai că n-a plouat, dar cerul a fost senin toată 2iua. Seara, Eugenio Rubio a apărut pe micul ecran cu mustața rasă.Din lumea științei

Depozit de unelte din bronz 
descoperit în regiunea PloieștiCu prilejul unor lucrări gospodărești, e- fectuate la marginea satului Boldești, raionul Mizil, a fost descoperit un important depozit de unelte din bronz. Este cea mai interesantă descoperire arheologică din această parte a regiunii Specialiștii muzeului

de istorie al regiunii au stabilit că obiectele (securi de tip celt, to- porașe), provin din a- telierele meșteșugarilor din Transilvania Descoperirea lor constituie încă o dovadă a frecventelor relații între locuitorii transilvăneni și cei din Bărăganul de azi, pre
Este cunoscut că prin salut se înțelege a face un gest sau a rosti o formulă uzuală de politețe, de respect, de simpatie etc., la întîlnirea cu cineva sau la despărțire. Salutul este deci un atribut al civilizației. Atît gestul de salut cît și vorbele care-1 însoțesc diferă de la un popor la altul. Una din cele mai răspîndite forme de salut, constînd în strîngerea mîinilor, a fost împrumutată de la vechii evrei. Romanii salutau prin ridicarea brațului drept la nivelul capului, persoanele de rang superior din China veche erau salutate prin ridicarea mîinilor întinse deasupra capului și apoi cu aplecarea la pă- mînt în aceeași poziție. Bengalezii se salută punînd mina dreaptă pe piept, apoi a- ting cu ea pămîntul și fruntea cu plecarea capului înainte. Eschimoșii își apasă nasurile în semn de salut, iar arabii își încrucișează brațele la piept. Indienii din Canada, cînd se întîlnesc, își freacă brațele și pieptul, locuitorii de pe insulele Ciclade își varsă apă pe cap, iar la unele triburi din Nigeria salutul constă în pocnitul degetelor.Mai mulți cercetători și exploratori din secolele XVIII- XIX au semnalat saluturi curioase ca de pildă: Lamontii din Siberia luau mîna celui care-1 salutau și o treceau peste obraz, iar locuitorii gond din India se salutau trăgîndu- se reciproc de urechi.Formele care însoțesc gesturile de salut sînt variate. Finlandezii își spun la despărțire „Hei-Hei" exprimînd prin aceasta și dorința unei------------------------( și tehnicii l 

cum și faptul că ei au cunoscut și practicat meșteșugul turnării o- biectelor din bronz la un nivel tot atît de ridicat ca și în alte zone ale Europei, din epoca respectivă. Ornamentele aplicate pe securi dovedesc, de asemenea, un dezvoltat simț estetic. (Agerpres)
revederi; germanii cînd se întîlnesc se întreabă: „cum îți merge englezii — „cumfaci spaniolii — „cum o mai duci"; francezii — „ce mai faci ?“; rușii — „fii sănătos !"; mahomedanii — „Alah să te ocrotească" în timp ce persanul spune „umbra ta să

DESPRE 
SALUT
nu scadă niciodată" înțelegînd prin aceasta să nu mori niciodată.La noi se întîlnesc diverse forme de salut care necesită unele observații. Auzim adesea formula „Noroc bun" sau simplu „Noroc !“ „Noroc bun" este fără îndoială un pleonasm. Norocul nu poate fi de- cît bun, fiindcă în caz contrar ar fi nenoroc. A doua formulă de salut „Noroc" ni se pare însă nepotrivită. Ce este altceva norocul decît „întîm- plare ?“ Or, noi știm că, deși există lucruri întîmplătoare în natură și în societate, din punct de vedere dialectic orice fenomen este un efect al u- nei cauze. Deci în raporturile noastre sociale nu putem dori unul tovarăș de muncă să i se întîmple ceva neprevăzut. Viața lui ca ființă umană se bazează pe muncă, pe o acțiune rațională, voință, nu pe un noroc oarecare.Ce-am putea să mai spunem despre formula servilistă re

Intre Invențiile infernale. 
Mașina o-ntîlnesc, mal des, 

în cale.
(Jn amalgam, de sirme 

și de fiare, 
Ce-mi dă probleme

fără dezlegare. 
De-aceea, azi, am să descriu 

„mobilul" 
Nevrozei ce mă roade : —' 

automobilul.. 
Locuiesc intr-un Moc, 

numai lumină.
Printre vecini,

nici unul cu mașină. 
Dar, la etaju-ntii, ușă în ușă. 
Stau doi șoferi,

(Ia cite o „mătușă"). 
Și au cîte-o mașină fiecare 
(Nu personal! ci...

numai în păstrare !) 
Și-atît de bine grija lor 

le-o poartă

hgioasă „plecăciune" sau de regionalismul ardelean „servus" (sluga ta). Latiniștii ardeleni au recurs la acest salut, între prieteni, fără să țină seamă că actualizează supușenia sclavagistă. Or, pe un prieten îl consideri ca egal și nu ca serv. Raporturile dintre sclavi și stăpîni n-au fost niciodată de prietenie.Nu știm dacă ar mai fi cazul să mai reamintim și formula deosebit de servilă cu care se adresau miniștrii foștilor suverani feudali — „prea plecat și supus servitor".Deficitară apare și formula uzitată de unii — „te salut". Este de reținut că această expresie nu poate fi acceptată ca un salut ci doar o avizare a persoanei ce o întîlnești, că intenționezi s-o saluți, avizare care nu-și are o finalizare printr-un salut propriu-zis.Desigur veți spune: „Ei bine atunci cum să ne salutăm ?“ Problema nu e simplă și rezolvarea ei rămîne deschisă. Pentru orientarea cititorilor este de adăugat că u- nele popoare prietene, printre care și cehii, se salută ou expresia „onoare muncii". A- ceastă formulă de salut, trebuie să recunoaștem, este una din cele mai potrivite, justificată de faptul că în orîndui- rea socialistă munca este ridicată la rangul de onoare.După părerea mea este potrivit să acceptăm formele de salut „cu stimă", „cu respect" sau „bună ziua". Dacă, bineînțeles, sînt însoțite și de gestul obligator al ridicării pălăriei de pe cap. Sînt saluturi corecte și reverențioase ân a- celași timp.
V. TH. GHINEA

Că, le parchează — acasă, 
lingă poartă, 

Incit, în orele de meditații, 
Disting și-nvăț cum duduie 

„Carpații". 
Edificat, pătrund apoi misterul 
De ce-i cutremurat întreg 

parterul. 
La ora 5, motorul se pornește, 
Sau, tehnic cum s-ar spune: 

se-ncălzește 
Și uruie și geme, ca de boală... 
Deci este ora cînd din somn 

mă scoală. 
(Stau la parter și fac o 

precizare, 
Trei camere și-un geam 

de flecare), 
încerc s-adorm din nou, 

după-„ncălzlre", 
Dar, pe la 6 — aud altă... 

pornire. 
Mă-ntorc, în pat, cu somnul 

printre gene, 
CJaxonu-n schimb, mă „scutură 

de lene".
In fine, pe la șase jumătate. 
După „mirosul" ce-n odăi 

răzbate,
Sînt sigur că-s plecate 

amindouă
Și... că șe-ntorc doar seara, 

pe la nouă...

BĂTRÎNUL '■h
uȘI TOTUȘI 
’"e ADEVĂRATSam Kellin, din West Harford, statul Connecticut (S.U.A.) a cărui casă a fost jefuită de două ori în cursul anului trecut, a dat următorul anunț la rubrica „mica publicitate" a ziarului local :„încetați, vă rog, să-mi jefuiți casa. Nu veți găsi în ea nici bani, riici obiecte de valoard? Mi-ați stricat frumoasa ușă de la intrare, în stil olandez, și acum îmi intră frigul în casă.Dacă vreți neapărat să jefuiți, încercați seiful nr. 1 741 din subsolul băncii din Piața Constituției. Spuneți că veniți din partea lui Sam".

★ yAna Groer, îngrijitoare la un hotel englez, a fost dată în judecată. Ea este învinuită că a distrus un circ întreg — Circul imperial al puricilor..lată ce a declarat ziariștilor dl. Lower, directorul acestui circ : „In Anglia este o adevărată criză de purici. Ultimii pe care îi aveam i-am importat din Portugalia. Datorită nepăsării îngrijitoarei de la hotel, care a folosit la dereticat un aspirator, acum am rămas fără circ".
Cărbune fără fumInstitutele miniere din Lukavaț și Kreta, bazinul carbonifer Bosnia (R.S.F. Iugoslavia) au reușit să 

pună la punct un cărbune care nu degajă fum și nu lasă reziduri. Trei ovoide din acest cărbune ar fi, în principiu, de ajuns ca să încăl
ÎN CÎTEVA RIN DURILa Institutul de compuși macro- moleculari al Academiei de Științe a U.R.S.Ș. s-au creat noile materiale sintetice, PM și PFG. Acestea râmîn elastice chiar dacă sînt 

introduse in oxigen lichid (— 183° C) și nu se topesc într-o soluție de 
plumb (+ 327° G).

In S.U.A. s-a construit un autocamion care va circula și va trans
porta încărcături pe drumuri foarte accidentate, sau prin locuri unde nu există nici un fel de dru
muri. Autocamionul se deplasează cu ajutorul a patru „picioare", dte 

zească un apartament mijlociu timp de 24 de ore. Noul cărbune va putea fi comercializat începînd de anul viitor, dar, pentru folosirea Iui, căminele trebuie adaptate în așa fel, încît, să poată rezista la căldura degajată.
cite 1,80 m lungime fiecare. Bra
țele și picioarele conducătorului auto sînt puse în legătură cu un servo-mecanism. care reproduce și intensifică foarte mult mișcările a- cestuia.

Centrul cooperatist apicol din Ungaria a pus la punct o fermă apicolă motorizată. Este vorba de un autobuz transformat în acest scop care conține 96 de stupi des- părțiți printr-un culoar. Această inovație permite deplasarea apicultorilor dintr-un loc într-altul.

OAȘA BILELE — VOIEVODUPărăsim cu regret priveliștile minunate care ne-au încîntat ochii în pitoreasca vale a Sebeșului; lă- sînd în urmă cabana Oașa, pornim pe ultima rută din drumeția noastră prin munții Sebeșului, reîn- torcîndu-ne la Petroșani.Cărarea ce se cațără pe munte ne poartă pașii odihniți spre ascuțișul înălțimilor. Urmăm calea arătată de marcaj (triunghi roșu pe fond alb) care ne duce tot mai departe pe apa Sălanului. Urmînd coasta muntelui în urcuș lent prin pădurea de brazi, ajungem pe creasta Diudiu de unde începe co- borîrea spre valea Șasa. Un mic popas ce-1 facem la stînă este bine venit. Poiana întinsă, cu iarba grasă și fragedă este păscută cu multă plăcere de turmele de oi. Coborînd simțitor spre valea Șasa printre pietrele ce-și scot capetele la tot pasul din praful drumului străjuit de ambele părți de garduri de bîrne, ajungem la matca unui fost lac de acumulare pe barajul căruia trecem pe celălalt mal. Drumul ne poartă spre valea vecină, 

cunoscută sub numele de valea Potecului. Rîmăturile de mistreți au răscolit, aceste locuri asemeni tractoarelor ce desțelenesc pămîn- turile pentru a fi date agriculturii. Pe traseul ce-1 urmăm, rar s-a-n- tîmplat să trecem fără să vedem cocoși sau găinușe de munte.Urmează o etapă destul de grea. Serpentinele care ne poartă pașii
COLTUL TURISTULUI

timp de o oră, urcă pe vîrful Cioaca Cionții unde copacii doborîți de vînturi ne îngreunează și mai mult înaintarea. Este ultimul urcuș pentru că de aici, pînă la Gura Potecului, ajungem repede. Din descrierile rutelor anterioare probabil vă mai amintiți că acest loc este o răspîntie de drumuri, de unde potecile pornesc spre cele patru zări. Noi pornim spre sud- vest. luîndu-ne rămas bun de Ia vîrful lui Patru ce se înalță semeț în dreapta noastră. Coborîrea spre 

Bilele se face într-o oră, cărarea străbătînd adevărate tuneluri, unde zăpada se topește tîrziu, căci soarele nu poate răzbi prin desimea acelor de brazi. Ajunși la poiana ce se întinde pe vîrful rotunjit ca un platou al Bilelor, cu numeroase stîne, începem coborîrea spre valea Voievodu, călăuza fi- indu-ne marcajul crucii albastre pe fond alb. Ne aflăm la altitudinea de 1 760 m. Serpentinele se-afundă vertiginos în vale. Panta e înclinată. Pînă jos, e cale de un ceas. Coborîm o diferență de nivel de aproximativ 800 metri. Frumoasa cabană a I. F. Petroșani ne amintește că, cabana Voievodul (Lo- nea) e pe aproape. Mai avem de mers 15 minute. Cabana e situată la 950 metri altitudine pe versantul sudic al munților Sebeșului și are o capacitate de 50 locuri.Pînă la Cimoa, mai avem de străbătut pe firul văii cale de două ceasuri, de unde cu autobuzele I.C.O. ajungem la Petroșani.
EWALD KIMINICH
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OAMENI

DATORIE
Cu privire la vizita delegației

Partidului Comunist Român în Austria 18,00

(Urmare din pag. 1)
(Urmare din pag. I)

aprinde-
3. Doar

Duma și Leo- 
parametrii „la 
coordonat în-

ei.
a-

de> sînt capabili 
putem numi eroi- 
la locul de mun- 

de strădania

dară, dispecerul confirmă 
rea focurilor in cazanul 
20 de minute au trecut de la ivi
rea anomaliei și cazanul este re
pus „în drepturile sale". Crlșan 
Andrei a menținut nivelul de 
apă in cazan la normal. Cărăgui 
Vasile a aprins pe rind arzătoarele 
de gaz și de praf, 
rinț au menținut 
linie", Miulescu a 
treaga activitate.

La predarea schimbului, oamenii 
din tura lui Miulescu erau mul
țumiți. Deși avaria se declanșase, 
au reușit să evite extinderea 
De acum puteau merge liniștiți 
casă, la școală...

Acești oameni 
fapte pe care le 
ce. Reușitele lor 
că sint legate de strădania de 
a se perfecționa. La toți le place 
să și învețe. Leorinț Aurel a ter
minat școala de calificare, Crișan 
Andrei acum urmează cursurile a- 
cestei școli, Cărăgui Vasile este e- 
lev seraUst in clasa a X-a la Li
ceul din Lupeni, Duma Panel este 
în anul II la școala de maiștri la 
seral, Miulescu Isaia e și el la se
ral*. student 
l.M.P.

Sînt, cum 
atît în uzină

în. anul V electro la

s-ar zice, la datorie 
cit și la invdțdtură.

SURPRIZĂ 
LA STADIONCui nu-i place să vadă un meci „tare" ? In astfel de ocazii faci ce faci și mergi la meci. Așa s-a în- tîmplat și duminica trecută cînd cu meciul dintre Minerul Lupeni și Gaz metan Mediaș.Să vedeți însă, lucrurile nu merg întotdeauna așa de ușor. Vorba românului : „Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din tîrg“. Surpriza a constat în faptul că la cele două case de bilete de la poarta stadionului, deși trebuiau să fie bilete de intrare cu 4 lei și 3,50 (peluză), așa cum se anunțase și în afișe; nu mai erau dectt cu 9 lei !— Nu mai am deeît cu 9, tovarășe. Dacă nu-ți convine, ștai afară — ne-a zis casierița.Mă întreb, chiar să lete deeît cu 9 lei ?... meci rămînem tot pe nu fi foat bi- Și la viitorul afară ?

luliu POPA

LOTOLa tragerea Loto din 14 aprilie 1967 au fost extrase din urnă următoarele numere:74 28 61 80 49 90 64 51 32 44 9 77.Fond de premii 1 087 497 lei. I

Unde mergem?
armare din pag. 1)

PETROȘANI

♦ Ora 10, sala mare a 
sei de cultură. Cercul de 
ba franceză de la Liceul 
Petroșani prezintă: „Les 
cieuses ridicules"
ridicule" de Mollere. în limba 
franceză). Invitațiile se pot pro
cura de ia liceu.

Ca- 
llm- 
din 

pre-
(„Prețioasele

+ Ora 10, sala da sport a 
I.M.P., baschet, categoria B, 
seria studențească; Știința Pe
troșani — Universitatea Cra
iova.

♦ Stadionul Jiul, ora 10. 
campionat regional de hand
bal : Utilajul Petroșani — Po
norul Vata. Ora 11, campio
nat de handbal divizia B, seria 
studențească: Știința Petroșani 
— Universitatea Craiova. 

po-se

Republica Democratăde la întangibilitatea create pe acest conti-

factori de răspundere ai vieții litice, cercuri guvernamentale pronunță pentru înlăturarea rezi- durilor războiului rece și a barierelor din relațiile interstatale, pentru crearea unui climat de pace și colaborare între popoarele din Europa, pentru zădărnicirea politicii duse de imperialismul S.U.A., de cercurile reacționare din Europa, inclusiv cercurile neonaziste și revanșiste din Republica Federală 
a Germaniei, care se opun procesului de destindere internațională.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Austria consideră că în abordarea problemelor securității europene trebuie să se pornească de la recunoașterea relațiilor actuale și în primul rînd a existenței celor două state germaneGermană și Republica Federală a. Germaniei, frontierelor nent în urma celui de-al doilea război mondial, de Ia necesitatea ca toate statele europene să normalizeze relațiile între ele, inclusiv stabilirea de relații normale cu cele două state germane.Cele două partide se pronunță pentru lichidarea bazelor militare străine pe teritoriul altor state, 

retragerea tuturor trupelor de pe teritoriul altor state, împiedicarea accesului R. F. a Germaniei la arma nucleară, desființarea pactului agresiv N.A.T.O. și concomitent a Tratatului de la Varșovia.
P.C.R. și P.C. din Austria și-au reafirmat solidaritatea cu popoa

rele care luptă împotriva colonialismului și neocolonialismului pentru eliberare și independență, pentru înfăptuirea aspirațiilor naționale, de progres social, economic, științific, cultural.Cele două delegații au exprimat sprijinul și solidaritatea lor deplină cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A. și
In locul răspunderii 
ficțiunea

(Urmare din pag. I) ,.eeNe-a spus cu ciudă în glas: s-ar întîmpla dacă noi am pleca după cum ne place de la serviciu. La noi însă e disciplină. Și ar trebui să fie peste tot la fel“.„Eu am pierdut ziua de astăzi degeaba — ne-a spus la fel de nemulțumit tovarășul Tărău — și numai joia viitoare mai e program de audiențe".I-am relatat aceste varășului președinte Victor. Ne-a răspuns ritate :— Pe tovarășul Bartoș eu l-am trimis pe teren (minerului Tărău
lucruri to-Brașoveanu cu superio-

*

+ Stadionul Jiul din 
șani ora 16,30, meci de 
de categoria A: Jiul 
șani — Dinamo Pitești.’

Petro- 
fotbal 
Petro-

Petro-
„A-

+ Teatrul de stat din 
șani, ora 19,30: comedia 
dunărea femeilor".

ANINOASA
+ Arena sportivă, ora 11, 

campionat regional de fotbal : 
Minerul Aninoasa — Construc
torul Hunedoara.

LUPENI

+ Stadionul Minerul, ora 9, 
rugbi, campionat categoria B: 
Minerul Lupeni — Știința Pe
troșani.

♦ Stadionul Minerul, ora 11. 
campionat republican de ju
niori la fotbal: Minerul Lupeni 
— Electroputere Craiova.

au subliniat necesitatea încetării definitive și necondiționate a bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam, a retragerii trupelor S.U.A. și a celorlalte trupe străine din Vietnamul de sud; poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur, fără nici un amestec din afară, problemele vieții sale interne, ale unității și construcției vieții noi.Reprezentanții celor două partide au reliefat uriașa însemnătate a unității mișcării comuniste și muncitorești intern aționnle pentru mersul înainte al omenirii, pentru lupta întregului front antiimperialist, a tuturor forțelor care militează în întreaga lume pentru pace, eliberare națională și socială, pentru democrație și progres.In timpul convorbirilor cele două părți au subliniat că unitatea mișcării comuniste și muncitorești trebuie să se întemeieze pe respectarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor internaționalismului proletar, independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide.P.C.R. și P.C. din Austria își exprimă hotărîrea de a acționa cu consecvență pentru restabilirea u- nității și solidarității internațio-
O COMPARAȚIE SEMNIFICATIVAIn rețeaua comercială din Valea Jiului au intrat spre desfacere în primul trimestru din acest an mărfuri industriale în valoare de 66 633 000 lei, cu 2 346 000 Iei mai multe produse deeît în aceeași perioadă a anului trecut. Dintre mărfurile industriale intrate in cantități mai mari în magazine menționăm : 800 televizoare, mobila învaloare de peste 1 milion lei, 207 aparate de radio, 141 frigidere, 40 mașini de cusut, 300 bucăți ra- 

Am

îi spusese să aștepte că vine imediat). Mai avem și alte probleme de rezolvat...Pe care teren tovarășe președinte ? Cum sint justificate aceste deplasări pe teren ? Pentru că locuitorii Lupeniului sînt total nemulțumiți de modul în care e gospodărit orașul lor. Nu departe de Lupeni se află Vulcanul. Dar cîtă diferență între cele două o- rașe în privința gospodăririi ! La Vulcan oamenii au ieșit cu mic cu mare să-și înfrumusețeze terenurile din jurul blocurilor, văzut cu cît entuziasm se lucra aici. Și poate vedea oricine. Dar la Lupeni ce se poate vedea ? Pe terenurile dintre blocuri hîrtii și pietre; gunoiul nu se ridieă zile întregi. Indicăm pentru oricine zonele din fața și din spatele blocului D, dintre blocurile A 1-2-3 din Braia — nou centru al orașului. Aici, în fața blocului D, a fost cîndva o rețea de iluminat exterior. Au distrus-o mașinile CSA și ale TRCH, care transportă aici pămînt. Chiar sub ochii gospodarilor sfatului popular au distrus-o.Unde e atunci rațiunea existenței programelor afișate pe uși, dacă din tot timpul de lucru al unor salariați tocmai timpul rezervat audiențelor se consumă pe teren ? Cînd își pot afla oamenii muncii rezolvarea problemelor dacă nu în aceste ore de audiențe ? In locul unui program respectat întocmai, Sfatul popular din Lupeni le oferă oamenilor o ficțiune sub formă de anunț pe o ușă. Ficțiunea îi face pe oameni să piardă timp prețios pe care l-ar putea folosi în alte scopuri. Aceeași ficțiune îi mai face pe oameni să piardă încrederea într-o instituție a statului. Și nimeni nu dă dreptul unor lucrători să minimalizeze încrederea oamenilor în instituțiile statului.

I 
I
I

■

nale, considerînd că orice pas, orice acțiune de natură să contribuie la statornicirea unor relații normale între partide, servesc celor mai profunde interese ale clasei muncitoare de pretutindeni, ale tuturor popoarelor.Subliniind importanța deosebită pe care o are pentru securitatea europeană intensificarea schimburilor dintre state, indiferent de o- rînduirea socială, pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale alțor țări și a- vantajului reciproc, cele două partide își exprimă satisfacția pentru evoluția relațiilor economice, politice, tehnico-științifice și culturale dintre România și Austria, 1 se pronunță pentru dezvoltarea I continuă a colaborării româno-aus- • triece în interesul celor două țări, | al cauzei păcii și înțelegerii între I popoarele din Europa și din în- treaga lume. |Vizita delegației Partidului Co- I munist Român în Austria a consti- • tuit un nou prilej de consolidare și g dezvoltare a legăturilor de priete- | nie dintre cele două partide, din- • tre poporul român și poporul aus- * triac, o contribuție importantă la | cauza păcii si socialismului. t
I 
Iraglane au fost I însem- I
Iremarcat, fiind cele mai cău- * taioai-ele diferite ] raglane din relon pentru băr- sacourile de buret. La maga- metalo-chimice tipuri de aparate

glane din relon, 100 bucăți din ninoflex. De asemenea, livrate comerțului cantități nate de țesături imprimate din fire fine de lină și din mătase vegetală : pantofi, sandale, rochii, bluze etc. Intre produsele nou apărute, s-au ta te, mei, bați, zinele de articole au intrat noile de radio românești : Nordic și Dunărea. Tot aici au fost puse 1 poziția cumpărătorilor reșouri cu | două ochiuri ce funcționează cu - petrol. Garniturile de mobilă s-au I îmbogățit și ele cu Constanța, Ilva Nădlac, Cărei 2, Brad, Crișul.

pentru fe- I>entru băr- •
I

Șl OU- gla dis- I
noi tipuri : g

I
I
t
I

Culegere de leduri 
geografice dinca-A apărut în librării prima culegerile de lecturi geografice re figurează în planul editorial al Societății de științe naturale și geografie. Noua lucrare prezintă, intr-un stil atrăgător locuri pitorești din țara noastră cum sîntCazanele de la Porțile de Fier, »

i 
I
1

I8

Delta Dunării, Țara Oașului Munții Rodnei, Ceahlăul cuprinde, de asemenea, ții despre unele obiceiuri ristice poporului nostru, fapte referitoare la munca desfășurată pentru înflorirea României socialiste.
Și etc. Ea informa- caraete- date și

(Agerpres) |
T. R. C. II DEVA

Grupul de șantiere nr. 2 „Valea Jiului"
PETROȘANI

Angajează de urgență :
• Gestionari de materiale
• Magazioneri
• Contabil I

Solicitanfiî se vor prezenta la serviciul 
personal al Grupului de șantiere nr. 2 din 
Petroșani, strada 6 Martie nr. 1,

TELEVIZIUNE

18,25

19,00

19,27
19,30
20,00
21,00
21,50

22,05

22,15

15 aprilie
Pentru cei mici; Ecranul 
cu păpuși „Isprăvile Iul 
Perurimă". Prezintă Tea
trul de marionete din 
Arad.
Pentru tineretul școlar: 
La șase pași de o ex
cursie. Emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari. 
Telejurnalul de seară. A- 
genda economică.
Buletin meteorologic. 
Ancheta Tv.
Teleenciclopedia.
Film serial „Sfintul". 
Interpreți de seamă ai 
scenelor noastre lirice. 
„Scoica" — producție a 
studioului cinematografic 
„Al. Sahia".
Concursul de muzică u- 
șoară al Euroviziunli. 
(Viena — 1967). înregis
trare din transmisiune. 
Telesport.23,15

23,30 Telejurnalul de noapte,
23,40 închiderea emisiuDii.

PROGRAM DE RADIO
16 apriliePROGRAMUL I : 6,00 DE ȘTIRI; 6,10 Concert neață;mărul presei; 7,16 „Intîlnire la cabană" — muzică ușoară; 8,00 TEATRU RADIOFONIC PENTRU COPII : COPIII DIN BLOCUL 18f 9,00 Pagini alese din muzica corală românească; 9,15 TRANSMITEM PENTRU SATE; 9,55 Varietăți muzicale; 10,30 Album folcloric;- 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Buchet de flori muzicale; 11,30 Cîntece și jocuri; 12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL; 13.10 ESTRADA DUMINICALĂ; 14,00 Variațiuni pe aceeași tema — muzică ușoară; 14,18 Programul orchestrei de muzică populaTă a Ra- diotelevîziunii. Soliști : Emil Ga- vriș și Florea Cioacă; 14.40 Artiști 

români pe scenele lumii; Magda 
lanculescu; 15.00 Program oferit de soliștii Pompilia Stoian, Cilla Black. Constantin Drăghici și Tony del Monaco; 15,45 SPORT ȘI MUZICĂ: 19,00 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 19,30 Revista șlagărelor: 20,00 RADIOJURNAL: 20,10 Folclor orășenesc; 20.30 TEATRU SCURT : premieră Unde-s 
marile iubiri ?: 21,00 Soliști demuzică ușoară; 21,20 Melodii-ma- gazin; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,20 Trei melodii de H. Mălineanu; 22,30 MOMENT POETIC; 22,40 „Pentru ochii tăi cei dulci" Melodie si DE ȘTIRI.

BULETIN de diitii- 7,00 RADIOJURNAL. Su-

romanțe; 23,00ritm; 23,52 BULETIN
F I L E

16 apriliePETROȘANI — 7 Noiembrie: Casa Ricordi; Republica : Feriți-vă automobilul; PETRI LA : Albă ca zăpada si cei 7 saltimbanci; LO- 
NEA — Minerul : Warlok; ANINOASA : De la platou. Ia ecran; PAROȘENI: Vanina Vanîni,- VULCAN : Maigret și afacerea Sainț Fiacre; LUPENI -- Cultural : Faust XX.
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SATISFACȚIE UNILATERALA

inter- Cum însă confortul hoteluri

Frumoasa stațiune balneară uruguayană Punta del Este, care a găzduit săptămîna a- ceasta Conferința la nivel înalt a O.S.A., a fost, fără îndoială, punctul de atracție al vieții politice americane, peisajul și fastuoaselorale renumitei stațiuni îmbie la recreere, nu este exclus ca mulți dintre cei prezenți la Punta del Este să-și fi regretat preocupările politice. Și aceasta pentru că, după cum se vorbește în cercurile ziaristice din preajma Conferinței, „satisfacția pare să fi stă- pînit doar pe președintele Johnson", la- tino-americanii încer- cînd resentimentul u- * nor promisiuni generale despre care nu se poate ști- cînd și în ce măsură vor fi onorateRezultatele conferinței ce se pretind a fi fost consemnate în Declarația comună sau actul. final, cum i se mai. spune, sînt menționate și ele în termeni generali. Intre a- cesteă se numără a- cordul președinților a- supra cooperării, pentru 
o creștere substanțială a resurselor provenite din comerțul exterior (cum — nu se precizează); intențiile de a se pune jaloanele proiectatei integrări eco-

nomice latino-america- ne; asigurarea că S.U.A, împreună cu partenerii lor industriali, vor studia posibilitățile pentru a se oferi concesii vamale la mărfurile importate din țările în curs de dezvoltare. Caracterul general și de perspectivă îndepărtată, îndeosebi în ce privește

această din urmă promisiune — constată corespondentul agenției France Presse, este de natură să pună capăt evident speranțelor unora care ar fi dorit ca S.U.A. să accepte un sistem de măsuri preferențiale în Emisfera occidentală. Poate că tocmai în a- ceasta constă „abilitatea" de care se vorbește că a dat dovadă Johnson în confruntarea sa cu „colegii" la- tino-americani. Totuși, această abilitate, deși l-a ferit de a opoziție, în bloc, nu l-a scutit, de critici. Mai mulți participanți la conferință au cerut tocmai ce Johnson prefera să . audă mai puțin : acordarea unui tratament preferențial la produsele lor exportate în S.U.A. și permisiunea

de a folosi creditele primite în cadrul Alianței pentru progres pentru comerțul cu alte țări.Președintele Ecuadorului, Otto Aroseme- na Gomez, a lansat direct „un atac energic" împotriva politicii Statelor Unite în America Latină, reproșînd lui Johnson că un număr de țări latino-a- mericane continuă să aibă „divergențe profunde" cu S.U.A. El a menționat, printre a- ceste „divergențe profunde", exploatarea de către marile monopoluri nord-americane a resurselor naturale din America Latină și prețurile scăzute impuse produselor acestor țări pe piața americană.Deși Conferința O.S.A. la nivel înalt de la Punta del Este abia s-a încheiat, iar termenii din actul final de genul : „președinții au căzut de acord", „ei își exprimă acordul" și alții mai sînt încă „proaspeți", comentariile observatorilor politici sînt departe de a fi optimiste. Problemele care stau în fața țărilor latino- americane privind depășirea obstacolelor ce s-au dovedit grele în calea dezvoltării lor nu și-au găsit la această

Scrisoare de felicitare 
adresată Armatei 
Populare Vietnameze

HANOI 14 (Agerpres). — In nu
mele C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și al guver
nului R. D. Vietnam, președintele 
Ho Și Min a adresat o scrisoare u- 
nităților de artilerie ale Armatei 
Populare Vietnameze, în care le 
felicită pentru succesele obținute 
împotriva agresiunii S.U.A. In scri
soare se arată că unitățile de arti
lerie au avariat numeroase nave de 
război ale S.U.A., au dat lovituri de 
răspuns artileriei inamice și au do- 
borît numeroase avioane ale S.U.A., 
care s-au 
rian al R.

introdus în spațiu] ae- 
D. Vietnam.

★14 (Agerpres). — Agen-HANOIția V.N.A. anunță că, în ziua de 9 aprilie, nave militare aparținînd flotei a 7-a americane au lansat un atac asupra mai multor localități nord-vietnameze.

GENEVA 14. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : La ședința din 13 aprilie a Sesiunii festive a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, s-a adoptat o Declarație în care se spune, printre altele, că reprezentanții guvernelor participante la lucrări, convinși de valoarea pozitivă a activităților acestui for, sînt hotărîți să continue folosirea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, în vederea dezvoltării și întăririi cooperării în interesul salvgardării relațiilor pașnice și prietenești între statele europene, pentru consolidarea securității în lumii.După adoptarea misiei EconomiceEuropa a luat cuvîntul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii

Socialiste România, care și-a exprimat satisfacția pentru faptul că obiectivul principal al Sesiunii a fost atins, și anume facilitarea u- nui schimb de păreri asupra posibilităților de extindere și adînci- re a colaborării generale europene în domeniile lui, științei și etc.Contactelela stat permit să se mai multă ușurință și cis domeniile, căile și de colaborare reciproc avantajoase șide apropiere între statele suverane și independente. Relațiilor!* bilaterale li se adaugă în mod normal contactele multilaterale.

economiei, comerțu- > 
tehnicii, a turismului

I.

directe de la stat 
identifice cu 
în mod pre- 

mijloacele

această parte aDeclarației Co-
a O.N.U. pentru

Deschiderea celei de-a 45-a ediție a Tîrgului internațional de la Milano

rezolvarea conferință.
PUȚINELU

ROMA 14. Corespondentul Ager- pres, Giorgio Pastore, transmite: Vineri s-a deschis Ia Milano cea de-a 45-a ediție a Tîrgului internațional la care expun,, pe o suprafață de 400 000 metri pătrați, 13 500 de firme din Italia și din alte țâri. La inaugurare au participat președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, ministrul industriei și comerțului, Giulio Andreotti, președintele Tîrgului, Casați, miniștri, membri ai corpului - diplomatic,, personalități politice și economice, oameni de afaceri. Au luat parte, . de asemenea, ambasadorul României în Italia. Cornel Burtică, șeful agenției economice române la Roma, Ion Berechet ,și directorul pa-

Vasile Ber-ca-șiitaliene numără „Montecatini-
vilionului românesc, nea.Printre firmele re expun se marile întreprinderiEdison", al cărui stand se intitulează „Chimia anului 2 000", „Fiat“ și „Iri“. România participă cu exponate din patru sectoare importante : mașini-unelte, mașini agricole, chimie, electrotehnică, precum și cu un birou comercial în cadrul centrului internațional de schimburi.

SOFIA 14 (Agerpres). — J3a 
14 mai, de la stațiunea „Nisi
purile de aur" de pe litoralul 
bulgar al Mării Negre, va fi 
dat startul raliului automo
bilistic internațional „Trans- 
balkania". Participanții la ra
liu vor avea de parcurs, in 
10 zile, 3 000 de kilometri pe 
teritoriul Bulgariei, României 
și Iugoslaviei. Traseul raliului 
trece prin Mamaia, București, 
Belgrad, Skoplje, Soția și Tîr- 
novo. Scopul lui constă în 
popularizarea peninsulei Bal
canice ca obiectiv turistic in
ternațional.

Disputa anglo-spaniolă 
în problema Gibraltarului

„Consilieri speciali1* în Bolivia
WASHINGTON 14 (Agerpres). — Reprezentanți ai Ministerului A- 

părării al S.U.A. au confirmat că Statele Unite au trimis în Bolivia un 
grup de „consilieri speciali" însărcinați .cu pregătirea armatei boliviene 
pentru lupta împotriva partizanilor. Primii cinci „consilieri" de acest 
fel, aparținînd comandamentului forțelor S.U.A. din zona Canalului Pa
nama, au plecat spre Bolivia unde vor înființa o școală specială de 
pregătire a militarilor bolivieni. Pe de altă parte, s-a anunțat că S.U.A. 
au trimis guvernului bolivian noi cantități de arme, muniții, elicoptere și 
echipament militar.

PROIECTE SPAȚIALE AMERICANENEW YORK 14 (Agerpres). — Societatea de construcții aerospa- țiale „Douglas Aircraft Company" a anunțat că a început lucrările de modificare a unui etaj al rachetei — gigant de tipul „Saturn",
O ÎNFRÎNGERE 
A ADMINISTRAȚIEI 
JOHNSON

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Senatul american a 
abrogat legea de anul trecut 
prin care se acordă candida- 
ților (democrați și republi
cani) la postul de președinte 
al Statelor Unite suma de 30 
milioane de dolari din fondu
rile guvernamentale pentru 
desfășurarea campaniei elec
torale din 1968. Hotărîrea a 
fost aprobată cu 48 de voturi 
pentru și 42 împotrivă.

Observatorii politici din ca
pitala Statelor Unite aprecia
ză că adoptarea acestei hotă- 
riri constituie o înfrîngere a 
administrației Johnson care a 
fast inițiatoarea legii respec
tive. 

care va fi transformat într-un veritabil „Hotel zburător". Această parte a rachetei va servi drept locuință unei echipe de trei cosmo- nauți și va fi în același timp și un atelier.Administrația Națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că vor fi efectuate mai multe zboruri ale acestui „atelier", care va rămîne pe o orbită în jurul Pămîntului timp de trei ani. Programul prevede, de asemenea, lansarea unei asemenea rachete pe orbită cu trei cosmonauți la bord, care vor rămîne în spațiu timp de un an.
Nigeria este pe punctul de a se destrăma

LAGOS 14 (Agerpres). — Guvernatorul provinciei orientale, lt. col. 
Odumegwu Ojukwu, a declarat că Nigeria este pe punctul de a se dezin
tegra și că măsuri rapide trebuie luate pentru a evita dezmembrarea 
țării, anunță agenția Reuter. Lt. col, Ojukwu a declarat că el este gata 
să la loc la masa tratativelor pentru a soluționa criza prin care trece 
țara.

Cu citeva zile in urmă, el afirmase că a făcut demersuri pe lingă 
șefii de stat ai Ghanei, Libiei, Etiopiei și Republicii Arabe Unite, pen
tru ca aceștia să încerce să medieze în disputa care opune provincia 
orientală guvernului federal de Ia Lagos.

Puternice incidente 
în Montevideo

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Puternice incidente au avut loc 
joi in capitala Uruguay-ului între 
poliție și manifestanții care pro
testau împotriva conferinței la ni
vel înalt a președinților țarilor 
membre ale O.S.A. O patrulă mi
litară a deschis focul asupra unui 
grup de persoane care încercau 
să taie cablul electric de înaltă 
tensiune care aprovizionează cu e- 
lectricitate localitatea Punta del 
Este.

Pe de altă parte se anunță că 
peste 200 de studenți care s-au re
tras în clădirea Universității din 
Montevideo, acum două zile, în ur
ma intervenției brutale a poliției, 
nu au părăsit incinta clădirii.

Noi debarcări de trupe 
în Vietnamul de sudSAIGON 14 (Agerpres). — Surse oficiale americane din Saigon au anunțat că săptămîna trecută au fost debarcați în Vietnamul de sud încă 3 000 de militari americani.Totalul trupelor americane care participă în prezent la războiul din Vietnam se cifrează la 438 000 de militari.

MADRID 14 (Agerpres). — După hotărîrea guvernului britanic de a amîna tratativele cu guvernul spaniol în problema Gibraltarului, un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al Spaniei a declarat că „blocada aeriană" a Gibraltarului, decretată miercuri de guvernul său, nu constituie un mijloc de presiune asupra guvernului britanic, ci este o măsură luată exclusiv „din motive de securitate".Presa britanică aprobă în unanimitate hotărîrea guvernului englez de a nu „ceda" amenințărilor spaniole. Oficiosul laburist „Sun" declară într-un editorial că Anglia ar fi dispusă să predea Gibraltarul Spaniei, în cazul în care populația acestei colonii și-ar manifesta dorința în acest sens. Ziarul pretinde însă că în actualele împrejurări, avînd în vedere situația politică din Spania, este puțin proba
Lupta cu valurile de

PARIS 14 (Agerpres). 
Revărsarea țițeiului 
provenit din petrolie
rul „Torrey Canyon", 
eșuat în largul coaste
lor britanice, produce 
pagube mai mari e- 
conomiei franceze de
cît celei britanice. A- 
gențiile de presă des
criu lupta care se dă 
pentru respingerea va
lurilor de petrol ce 
înaintează pe un front 
larg spre coastele fran
ceze drept „cea mai 
mare bătălie de la sfîr- 
șitul celui de-al doilea 
război mondial" (UPI). 
O flotă de 200 nave 
militare și civile, 3 000 
militari și un număr 

și mai mare de volun
tari civili încearcă să 
oprească cele trei stra
turi întinse de petrol, 
avînd o suprafață to
tală de 400 km pătrați, 
care se îndreaptă spre 
coastele franceze, mi
nate de un puternic 
vînt dinspre nord-vest. 
Primul strat a atins 
deja plajele Peninsulei 
Finistere, ucigind mii 
de păsări și distrugînd 
coloniile de scoici. Al 
doilea strat de petrol 
se îndreaptă spre coas
tele Bretaniei, urmat 
imediat de al treilea. 
Pescarii francezi au 
legat unul de altul

bil ca cineva să dorească să devină cetățean al acestui stat,Analizînd perspectivele cKsputei anglo-spaniole, ziarul „Yorkshire Post" scrie că pe plan internațional Anglia nu trebuie să se aștepte la sprijin din partea aliaților ei. In primul rind S.U.A., scrie ziarul, consideră Spania ca o importantă bază strategică pentru N.A.T.O., mai ales după ce Franța a părăsit această organizație. Țările Pieței comune au tot interesul să sprijine guvernul spaniol, avînd în vedere că acesta a făcut o cerere oficială de a adera la „clubul celor șase". Cît privește O.N.U., nu poate decît să sprijine cererea unui stat care cere decolonizarea tonei părți a teritoriului său.Pentru a „liniști" opinia ’publică, ziarele recomandă guvernului brj = tanic desființarea în perspectivă a bazei militare și transformarea Gibraltarului într-un centru turistic și comercial.
năvoadele pe o distan
ță de 18 km la nord 
de Insula Ouessant, 
pentru a le opri înain
tarea. Ministrul de iii- 
terne francez, Christian 
Fouchet, care s-a de
plasat la fața locului, 
a caracterizat măsurile 
care se iau împotriva 
petelor de petrol drept 
„munca Penelopei: a- 
bia apucă oamenii să 
curețe un sector, că 
acesta este imediat a- 
coperit de petrolul a- 
dus de următorul flux". 
„Nimic nu ar putea 
opri petrolul care îna
intează spre coastele 
noastre" — a adăugdt 
ministrul francez.
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