
Proletari din toate țările, uniți-văl

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani ai P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Scrisoarea colectivului E. M. Lupeni adresată
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicoiae CeaușescuHotărîți să-și aducă o contribuție sporită la înfăptuirea sarcinilor mobilizatoare stabilite de Congresul ai IX-lea al partidului și de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, muncitorii, inginerii, maiștrii și tehnicienii de la Exploatarea minieră Lupeni desfășoară o muncă rodnică pentru a da patriei mai mult cărbune cocsificabil și la un preț de cost scăzut. In trimestrul I al acestui an, colectivul nostru a extras peste plan 10 000 tone de cărbune și a realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 319 000 lei.In cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și muncii, la noi în exploatare s-a pus un accent deosebit pe folosirea completă și productivă a timpului de lucru — sursă importantă de sporire 

a producției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost. Examinarea aprofundată a' gradului de folosire a timpului de muncă și dezbaterile ce au avut loc în organizațiile de partid și cu toți sa- lariații au scos în evidență . numeroase posibilități nevaiorificate încă, precum și-unele neajunsuri care ne-au împiedicat să obținem rezultate economice și mai bune. Deși mina nbastră a fost înzestrată cu tehnică modernă, totuși consumul de forță de muncă pe tona de cărbune extras este încă ridicat, datorită îndeosebi faptului că timpul de lucru nu este folosit integral. Din cauza organizării defectuoase a pontajului salariaților și a transportului în subteran, mplți mineri ajung la fronturile de lucru cu o în- tîhăfere de $0-30 ~ minute sau -părăsesc locurile de muncă înainte de terminarea schimbului. Timp prețios se pierde și datorită aprovizionării necorespunzătoare a unor brigăzi, defecțiunilor în funcționarea utilajelor, absențelor nemoțivate și învoirilor de la serviciu.Concluziile desprinse din analiza efectuată și propunerile făcute cu prilejul dezbaterilor care au avut
CONSEMNĂM « AVIZĂM 

DEZAPROBĂM
Fuga-L. costisitoare

Conducind autobasculanta 
cu nr. 31 HD 1444, proprie
tatea Autobazei T.A. nr. 3 Pe
troșani, șoferul Larganu Ște
fan „s-a rătăcit" printre blo
curile cartierului 8 Martie din 
Petrila. „Grăbit", la întoarce
re n-a mai ocolit recipienții 
de gunoi ce se aflau in fața 
imobilului E 3, a trecut pește 
ei ți... dus a fost. Dar, ghi
nion. Un cetățean, aflat prin’ 
apropiere, a notat numărul 
mașinii ți a urmat un calcul 
la Sfatul popular din Petrila. 
„Graba" amintitului șofer l-a 
costat doar... 468 lei. De unde 
ți concluzia că: Fuga nu-i 
numai rușinoasă, dar și... cos
tisitoare.

Pentru un ospăț 
de pomină

Nicoară Traian, locatarul a- 
partamentului nr. 13, blocul 
11, din str. Oituz, cartierul Li- 
vezeni — Petroșani, anunță, 
pe această cale, intenția sa de 
a se specializa într-un 
domeniu: cultura de
perei. De altfel are 
diții excepționale și

nou 
ciu- 
con- 

loc 
suficient. De umezeală nu du
ce lipsă. In această direcție 
a primit „concursul deplin" 
al sectorului l.L.L. din locali
tate. „Operativi" ca întotdea
una, salariații întreprinderii
respective „repară", de circa 
trei ani, acoperișul blocului. 

I-a putrezit și mobila, iar 
pe ziduri au apărut... ciu
perci. Bazat pe aceste fapte, 
locatarul este încredințat că, 
în curînd, va putea pune la 
dispoziția celor interesați o 
producție abundentă de ciu
perci. Prima recoltă o rezer
vă în vederea unui oaspăț cu 
cei care, de trei ani, se „căz
nesc" să-i repare acoperișul.

De nu scria 
pe pungă...

După ce a pus apa la fiert; 
Man Natalia, gospodină din 
Petroșani, a dat o fugă la ma
gazinul alimentar hr, 8 din 
localitate, să cumpere două 
pungi cu făină de mălai. Ser
vită cu, marfa solicitată în 
pungi, pe care scria cu litere 
de-o șchioapă „Mălai supe
rior", femeia s-a grăbit spre 
casă încredințată că va găsi 
în interiorul lor calitatea in
dicată pe pungă. Dar... mă
laiul „superior" avea un pu
ternic; iz de... mucegai. Con
trariată de nepotrivirea din
tre ceea ce sta scris pe pungă 
și ceea ce se afla in ea, femeia 
s-a întrebat : „Oare e posibil 
ca Purece Ioan, gestionarul 
magazinului cu pricina, să nu 
știe ce vinde cumpărătorilor 7“ 
E de necrezut. Totuși, dacă e 
dșâ, în magazinul alimentar 
nr. 8 se cere făcută o curățe
nie. radicală. Prea miroase a... 
mucegai.Rubrică redactată de
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Anul XIX
XXIV Nr. 5 454

Sîmbâtă
6 mai
1967

4 pag.25 bani

loc recent ne-au dat posibilitatea. Să stabilim o serie de măsuri pentru utilizarea integrală a celor opt ore de lucru și lichidarea risipei de forță de muncă. Mă- .surile preconizate vizează organizarea transportului muncitorilor îh subteran în așa fel încît schimbul să șe efectueze la locul de muncă, aprovizionarea ritmică a brigăzilor. îmbunătățirea raportului între numărul muncitorilor direct productivi și de deservire, extinderea normării muncii la operațiile auxiliare.Prin aplicarea măsurilor adoptate, ne angajăm ca în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Republicii să realizăm în acest an peste prevederile planului :
— 25 000 tone de cărbune cocsificabil;■
— o Creștere a productivității muncii , cu . 1,5 le 

sută;
— economii la prețul de cost în valoare de 

1700 000 lei.Colectivul nostru, călăuzindu-se de îndrumările prețioase date de dumneavoastră, tovarășe .Nicoiae Ceaușescu, cu prilejul vizitei făcute anul trecut la Exploatarea minieră Lupeni, este hotărît să desfășoare o muncă perseverentă pentru realizarea întocma a sarcinilor de plan și a angajamentelor luate, pentru ridicarea activității minei la nivelul sarcinilor, pu.se de Congresul, al IX-lea •‘al partidului în fața lucrătorilor din industria minieră.
In numele colectivului Exploatării miniere Lupeni 

Ing. Vast ie CIRIPERU
—~ - șeful exploatării'

Ioah RACZEKsecretarul comitetului de partid
Petru 1LIEpreședintele comitetului sindicatului
loan HAIsecretarul comitetului > U.T.C.
In numărul de azi;

snrșn ae șut

A Z I
• Sala Teatrului de 

stat Valea Jiului, ora 
19,30 : ■ „Adunarea fe
meilor", comedie în 3 
acte după Aristofan și 
Robert Merle.

0 Casa de cultură 
din Petroșani, ora 20: 
seară de dans.

M I I N E
. 0 Stadionul Jiul din 

Petrpșani: întreceri de 
atletism, în cadrul e- 
tapei orășenești a cam
pionatului republican 
pentru copii.

• Clubul muncito
resc din Vulcan, sala 
bibliotecii, ora 10: di
mineață de basme.

• Casa de cultură 
din Petroșani, sala mi
că, ora 10: dimineață 
literară închinată Zilei 
independenței.

: O Arena , sportivă 
din Petrila, ora 11, 
fotbal, campionat re
gional : Știința Petro
șani.— Minerul Teliuc.

Q Stadionul Jiul,

Primirea de către tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a ministrului 

afacerilor externe al SuedieiTovarășul Nicoiae Geaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit vineri la amiază pe ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson, care se află într-o vizită în tara noastră.La primire au luat parte Corne- liu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Eduard Mezincescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm.Au participat, de asemenea, Oloi Gustav Bjurstrom, ambasadorul Suediei la București, și R. H. Bergstrom,, director în Ministerul Afacerilor Externe al Suediei.
„Cc-1 al compârâtoralul’Dacă imaginea zeilor comerțului Hermes și Mercur se pierde undeva în ceața mitologiei antice păstrată între scoarțe milenare, cea a vânzătorului și a cumpărătorului a fost și este o realitate fizică. Arborele genealogic al a- cestora are rădăcini imemorabile, pentru că comerț (proces în care vînzățorul și cumpărătorul apar ca elemente de bază) s-a făcut aproape „de cînd e lumea'.* *.  Poate chiar și vopselele folosite' la: executarea desenelor sugestive de la Altamira au parvenit abililor realizatori pe calea „comerțului". Cine poate să știe ?.

• MAGAZIN (pag. a Il-a)
Avancronică fotbalistică

■ (pag. a III-a)

• Lucrările Tribunalului in
ternațional , B. Russell,(pag. a IV-a)

Cum prin natura lucrurilor, tabăra cumpărătorilor este incomen ■ surabil mai mare decît cea a vânzătorilor și cum și vînzătorii, la rîhdul lor, • se metamorfozează în cumpărători după ce au întors tăblița cu inscripția „închis" în ușa magazinelor, despre aceștia cred că ar fi bine să înserăm cîteva rîn- duri. Despre ei — cumpărătorii — care, năvălesq ■ val-vîrtej în magazine și se pțfecipită cu Un ton vivace reclamînd tot felul de bucurii, pu- nîndu-i pe vașnicii apărători ai bunurilor de pe rafturi în cele mai grele încurcături cerJadu-l» tot feței'de produse—pe-etfne ăi, vînză- tprii, le au, ce-i drept, dar nu întotdeauna cînd grăbitul solicitant ar dori să le cumpere.Cu toată dificultate^ problemei și cu riscul de a tiu fi înțeles pe deplin de cei care privesc această secvență din Viața noastră cotidiană sub un alt unghi, am să mă străduiesc să redau doar cîteva din nedumeririle, noastre, a" cuih- părătorilor, atunci cînd trecem pragul unităților comerciale din Valea noastră, animați de dorința sinceră și deschisă să cumpărăm ceva.Intenția de a cumpăra ceva de la magazinul > cu „Autoservire" din centrul orașului Petroșani este legitimă dacă ținem cont de,faptul că această formă de deservire superioară, aleasă tocmai cu scopul de a putea obțjne produsele . dorite

In timpul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri privind relațiile dintre România și Suedia, precum și probleme actuale ale situației internaționale. Cu acest prilej s-a subliniat dorința comună ca relațiile politice, economice, cul- tural-științifice dintre cele două țări să se dezvolte în interesul ambelor popoare, al dezvoltării .unui climat favorabil cooperării și înțelegerii între popoarele europene, cauzei păcii în lume. ■întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
într-un timp relativ scurt. Parțial se realizează acest deziderat. Dar (veșnicul „dar") ți-ai ales mărfurile dorite în cîteva. minute și stai la coada de la casă minute în șir, timp: în. care te-ar fi servit oricare vînzătoare de raion de la oricare altă unitate de alt gen. Cu puțin timp în urmă funcționau aici două casiere și’ fluxul de cumpărători era în permanentă mișcare mai ales în orele de vîrf; dar acum, cînd plata se face numai la o singură casă, în acest flux apar deseori ștrangulări de durată. De ce oare ?Un alt aspect de multe ori comentat (în sens negativ bineînțeles) de. cumpărători este acela al felului cum se procedează cu aprovizionarea cu ape minerale a Văii Jiului. Au devenit de-a dreptul anecdotice ciclurile în care apar sortimentele de ape minerale în magazinele noastre. Ca să ne exprimăm în limbajul' profesional, avem de-a face cu „luni" ale Bohol- tului, Buziașului, Zizinului și cîie o dată a Borsecului dar nici o dată cu. aceste sortimente la un loc. Este cu neputință să faci o cură de apă minerală prescript de medic pentru că sortimentul epuizat azi. nu se reciclează decît peste1 cîteva luni. In lunile de iarnă, în magazinele alimentare din orașul Lu- perii nu s-au găsit decît ape minerale alcalin-sodice în timp ce la patiseria din localitate și. la restaurante se servea „Boholt".Cumperi un produs îmbuteliat, golești conținutul și restitui ambalajul după trei minute de la a- .ceastă operație. Cu zîmbetul cel mai dezinvolt din lume ți se spune că sticla nu poate fi reprimita deoarece nu are ST-XS-ul imprimat pe una din părți. Nici argumentul că ai primit butelia din mîna amabilei vînzătoare cu cîteva minute în urmă nu folosește la nimic.Sîntem nedumeriți (deocamdată)

T. KAKPATIAN

(Continuare in pag. a 3-a)-

UNDE MERGEM ?
ora 11, campionat re
publican de handbal 
feminin, categoria B: 
Ș.S.E; Petroșani — Fa
vorit Oradea.

Q Petroșani, terenul 
de sport C.F.R., oră 11, 
în cadrul campionatu
lui orășenesc de fot
bal.: Minerul Petroșani
— C.F.R. Petroșani.

Q Terenul de hand
bal din Aninoasa, ora 
11 : Minerul Aninoasa
— Sănătatea Păclișa 
(campionat regional).

Q Uricani, arena 
sportivă, ora 11 : Mi
nerul Uricani — Con
structorul minier Pe
troșani (campionat o- 
rășenesc de fotbal). ‘

• Stadionul Mine
rul din Lupeni, ora 
13: Minerul Lupeni — 
Victoria Tg. Jiu (cam
pionat republican de 
fotbal pentru juniori).

9 Arena sportivă 
din Petroșani, ora 
16,30, meci de fotbal 
de categoria A : Jiul 
Petroșani — 21. T.
Arad.
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RETEZATUL„Din orice parte te apropii de acest masiv imens, te copleșesc aceleași impresii, te întîmpină aceeași măreție a muntelui, iți evocă aceleași basme locale ian- tastice cu zmei, cu ieți-frumoși și zine".
(Al. Borza)

Broderii de primăvară Foto: N. Moldoveanu

CALEIDOSCOP
Suporter înflăcărat

Amatorul de fotbal, Peter Coo
per, este de 14 ani un suporter 
înflăcărat al echipei din Norwich 
(Anglia), pe care o urmează în 
toate deplasările ei.

Cu prilejul ultimei întîlniri pe 
care aceasta a avut-o cu echipa 
„United" din Manchester, micro
bistul și-a vopsit părul în galben 
și verde — culorile clubului său 
favorit.

Glonf cu efecte 
înfîrziafe

Muncitorul italian Michel Fini- 
gliulo lucra la repararea unei 
străzi. El spărgea cu tîrnăcopul 
caldarîmul vechi al străzii, care 
urma să fie asfaltată. Deodată s-a 
auzit o împușcătură și muncitorul 
a fost rănit în mină. Sub piatra 
pe care o scotea se afla un pistol 
din sec. al XVlI-lea, încărcat cu 
gloanțe de plumb. Datorită unei 
lovituri, trăgaciul s-a declanșat. 
Cu toate că praful de pușcă era 
vechi de peste două secole, el nu 
S-a udat și'! nu s-a descompus.

Un nou tratament contra insomnieiUn grup de medici din Lyon experimentează un nou tratament medical contra insomniei: injecții intravenoase cu apă bidistilată. Apli- cîndu-1 la un număr de 28 de persoane cu tulburări nervoase, care sufereau de insomnie, medicii francezi au obținut un succes indiscutabil și definitiv: agitația și insomnia au dispărut complet. Tratamentul este foarte simplu — o injecție intravenoasă de 20 cmc de apăi bidistilată practicată seara înainte de culcare și repetată consecutiv timp de 10—15 zile. Apa bidistilată acționează, modificînd densitatea moleculelor sîngelui. In prezent se vor face experiențe pe o scafă mai largă în special asupra persoanelor care, fără să aibă tulburări nervoase, suferă de insomnie. In caz de reușită, acest tratament va înlocui barbituricele și medicamentele tranchilizante, precum și tratamentul hipnotic, care, în unele cazuri, nu au efect.

ȘTIAȚIPOTRIVIT calculelor geografilor, în anul 400 î.e.n. era binecunoscută numai 6 la sută din suprafața globului pămîntesc; în 1 500 — 25 la sută, în 1900 — 90 la sută. In prezent nu există hărți precise pentru Noua Guinee, Tibet, regiunile sudice din Chile și partea de nord-vest a pădurilor braziliene.IN AUSTRALIA, posesorii de mijloace de circulație motorizate cu cauciucuri uzate sînt aspru pedepsiți — li se ia carnetul de conducere pe care nu-1 primesc înapoi decît după ce plătesc o amendă mare și își pun cauciucuri noi.ACELE bradului trăiesc 2-3 ani fără să cadă, iar cele ale pinului — 5-6 ani. Există conifere ale căror frunze trăiesc pînă Ia 15 ani.CEI MAI VECHI ochelari de soare au fost confecționați cu 3 300 de ani în urmă. Ei au fost găsiți în mormîntul lui Tutankamon, în Egipt, și se află expuși la Muzeul din Londra. Ramele lor sînt din bronz, iar sticlele de culoare cafenie.IN CALIFORNIA crește un copac uriaș botezat „General Sherman”, înalt de 81,7 m și avînd circumferința trunchiului de 26,4 m. , Din lemnul lui s-ar putea confecționa

Ciubucul, sau... ?Azi, intrind ca să mă tund, Dau de Nae, (nu ascund. Cu „ciubuc" obișnuit), Dar, ce credeți c-am pățit 7 Tot „uitînd" să-i dau un leu, A fost, vai de capul meu, Că-n sfirșit, cînd am Scăpat, Nu eram tuns, ci.,, scalpat I După toate astea, zic, Să mă răcoresc un pic.Da-n restaurant, la fel, După ce-am băut nițel Coniac, — integral plătit. — Și mai cer să fiu servit, Dacă nu-i ciubucul „gras": Vine!.,. dar peste un ceas I Flec. In autobuz, discret, Taxatoarea-mi dă bilet... ...Cu un gest firesc și clar, Bag „restul" în buzunar.Nu mai număr ce-am primit. (Poate nici n-ar fi cinstit), Dar, regret, m-am înșelat, „Drumul1', dublu m-a costat. Nu cincizeci de bani, ci-un leu, Tot din... portmoneul meu! Cobor. Trec să-mi iau tutun, (Deși nu-i un lucru bun), îmi iau marfa și aștept Să-mi dea „restul" la pachet. Dar, să n-aștept în zadar, Vinzătoarea-mi spune, rar, Șl privindu-mă fățiș, Că, nu are... mărunțiș I -ț Cînd, în fine-acas-ajung,In zadar încerc s-alung 1 Gîndul, ce m-a revoltat, Pentru, cum am fost „tratat". Banii, precum bine știți, Trebuie cinstit munciți. Și, mă-ntreb, cum e firesc: „Ciubucul", cum să-1 clasez ?
BĂTBlNUL

CĂ...jumătate miliard de cutii de chibrituri.O NOUA universitate tehnică, prima creată în Peru, a fost inaugurată recent pe malurile lacului Titicaca, la aproape 4 000 m altitudine. Ea este frecventată de 500 de studenți care se pregătesc pentru profesia de agronom, veterinar, infirmier sau asistent social. Durata cursurilor este de 5-6 ani.CIMENTUL Portland reprezintă un praf atît de fin, încît 90 la sută din firele lui trec printr-o sită cu 6 000 de ochiuri pe cm p. Este interesant faptul că apa nu trece printr-o sită atlt de fină.
Fii Om„Am fost bucuroși atunci cînd Bîtcă și-a exprimat dorința să termine liceul. Ca toți seraliștii avea un astfel de program încît la orele 16 să poată fi la cursuri" (A. Zolo- taru, șef de sector la S.C.B.); „De cîte ori a solicitat concediu l-am acordat. Păcat. M-am purtat cu el ca un tată, dar degeaba. Nu ne-a făcut decît greutăți", (C. Avrămiuc, președintele comitetului sindicatului, Complex C.F.R.); „Bîtcă nu știe ce înseamnă ajutorul. Nu știe să-l aprecieze. De multe ori întîr- zie de la serviciu. Nu e preocupat de ridicarea Calificării sale profesionale, uneori refuză executarea unor lucrări. Mereu o ține morțiș : 

I „vreau să termin liceul, nu mă in- ) teresează munca voastră” (1). Pentru abaterile de la disciplină, l-am pus în discuția adunării generale. A fost sancționat. Dar, l-am ridicat, după șapte luni sancțiunea. (Un „ajutor" neavenit; Bîtcă Gheorghe nu se îndreptase de loc N.R.). Nu admite să i se vorbească prietenește. El este doșr... licean I" (Gh. Tudor, secretarul organizației

Uriașa cetate de granit a Retezatului, cu crestele-i albe de o- măt și cu crenelurile ridicate la 
peste două mii de metri, pare încremenit sub propria sa greutate și îmbătrinit de luptele titanice date de-a lungul mileniilor cu apa, aerul și ghețurile. Piscurile colțuroase, apele limpezi ale lacurilor, căldările glaciale ce, stau mărturie a vremurilor de mult a- puse, cînd aici se tîrau ghețarii cuaternarului și morenele (îngrămădiri de pietre și stînci), sînt cîteva din frumusețile acestor locuri sălbatice. Muntele falnic, puternic, ca propria sa osatură granitică, a trăit prin lupta oamenilor peșterilor pentru existență, prin zimbrii fioroși cu coama zburlită ca de leu din care puțini au supraviețuit pînă în zilele noastre, prin ghețarii ce modelau stîn- cile. creînd piscuri falnice, și căldările ce ascund podoaba salbelor de lacuri, cu apa verzuie ce reflectă imaginea unduitoare a pereților abrupți de granit. Trăiește azi prin ciopoarele de capre negre care poposesc pe malul lacurilor să se adape, prin cocoșul de munte; mistreții, lupii, urșii, vulpile, rîșii și pisicile sălbatice ce populează în mare număr pădurile bogate ce se-ntind, ca un brîu în jurul său, prin drumeții sosiți din toate colțurile lumii, atrași de frumusețile și faima sa binemeritată; străjuiește depărtările cu ochii zăganului (vulturul bărbos) care, după ce a părăsit Alpii și Caucăzul, a găsit loc prielnic de trai pe stîncile sale inaccesibile. Din prisosul de ape, aruncă în vale pe făgașul albiei Rîului Mare, lichidul dătător de viață ce traversează Țara Hațegului.Podoaba muntelui o formează vegetația. Deși solul e puternic a-

Liofilizarea plantelor medicinaleUn grup de cercetători de la Institutul de medicină și farmacie din Cluj studiază de cîțiva ani posibilitatea valorificării superioare a plantelor medicinale prin procedul liofilizării. Ei au obținut, din mușețel, mentă, mătrăgună, corn de secară etc., substanțe uscate sau „prafuri” în care au fost reținute și concentrate la maximum toate principiile active, inclusiv
Case din aluminiuPrincipalul material de construcție pentru regiunile din zona Cercului Polar va fi aluminiul. La Leningrad se elaborează acum un proiect tip de case din aluminiu pentru Polul Nord. S-a calculat că aceste case vor cîntări numai a 25-a parte din greutatea unei case obișnuite. încăperile vor fi încălzite cu ajutorul unei instalații electrice speciale. Cu toate că pereții din aluminiu vor fi de șase ori mai subțiri decît cei din cărămidă, chiar și la minus 50° C în încăpere nu se va simți frigul.
pe scena viefii !U.T.C.). „In urma deselor abateri de la disciplina școlară, anul trecut trebuia să-1 eliminăm. S-a intervenit din partea Complexului C.F.R. cu : „E nervos, a fost bolnav, gîndiți-vă la viitorul lui". I-am îngăduit rămînerea în continuare, în școală. In acest an școlar, în-
Pe teme de educație 

cidulat, fapt pentru care vom în- tîlni, în comparație cu alte masive milntoase, un număr redus de specii, totuși pe alocuri, vegetația e abundentă. Intîlnim flori ce nu trăiesc decît pe aceste meleaguri, formînd obiectul unor studii amănunțite, fiind o caracteristică ce ridică și mai mult fala locurilor. Multe flori au împrumutat denumiri legate de masiv. Astfel, vîr- furile Peleaga și Retezat, lacul Zănoaga, Tăul Negru, Valea Zlă- tuia, satele Clopotiva și Rîul de Mori, au dat numele unor specii de Hieracium. Floarea de colț ce s-a cocoțat pe abrupturile calca- roase ale Iorgovanului și Piuiei, declarată monument al naturii, pune la grea încercare iscusința de cățărător a drumeților.Parcul național al Retezatului constituit prin lege, la stăruința X oamenilor de știință Al. Borza, E. Nyaradi, V. Pușcariu și alții, pe o suprafață de aproximativ 100 km p, garantează păstrarea vegetației și faunei acestor locuri.Intrarea în masiv se face pe mai multe „porți" din care cea mai accesibilă e cea a Nucșorului, ;<■■> legată de „Magistrala Nord-Sud", care îți oferă posibilitatea traversării muntelui pe toată lungimea lui, punctul de plecare constitu- indu-1 cabana Pietrele.Formele bizare, dăltuite de ustensilele naturii în piatra dură a muntelui, ce se întîlnesc la tot pasul, au pus aripi fanteziei bogate a poporului nostru, care de veacuri transmite oral, din generație în generație, minunatele în- tîmplări ale voinicului Iorgu Iorgovan, cit și basmele cu zine, feți- frumoși și balauri ce hălăduiau pe aceste meleaguri.
4

EWALD KIMINTCH

uleiurile volatile. Liofilizareaplantelor medicinale prezint^ o serie de avantaje. Transformate în „ceai condensat", spre deosebire de cele ce se vînd în farmacii și la „plafar", ele se conservă, ușor și pe timp nelimitat, ocupă loc puțin, pot fi preparate prin simpla dizolvare în apă rece sau caldă.

călzească mai tare. Cu vin de Odo- bești, d-ăla buh de acasă, și a „gustat" din el în dormitor. Urmarea : geamantanul și... cale liberă. Doar e la C.F.R. ! S-a mutat la Pui. Sora lui — soră de caritate la spitalul din Pui — la cererea lui Bîtcă l-a recomandat medicilor. (După declarația Iui. l-au consultat medicii Puy Andrei din localitate și Cibi- șescu loan din Deva). Aceștia l-au găsit bolnav. Recomandarea făcută : liniște, evitarea eforturilor intelectuale, recreere. Și... s-a recreat. Intre 29 ianuarie și 14 martie a.c., cît a fost în concediu de boală a apărut... pe scena căminului cultural din Pui. S-a reprodus ca solist vocal. Deci, să cînte tinerețea și să trăiască „sfintul certificat medical".In al doilea rînd : absențele nemotivate de la școală nu trebuiau să ajungă la cifra 30. Se impunea deci, neapărat, procurarea unor motivări. Dar cum ? „Nea Zolotaru n-a vrut să mă înțeleagă. Ce era să fac 7 Trebuia să motivez absențele vechi" — ne-a spus senin

mulțindu-i-se abaterile, elevul Bîtcă Gheorghe a fost transferat... disciplinar la liceul Petrila, (tii, ce măsură educativă !! N.R,) tot cu scopul de a-1 ajuta, acum, în ultimul an de școală", (prof. FI. Mușteanu, directoarea secției serale a Liceului Petroșani).Dar ce-a făcut, în fond Bîtcă Gheorghe 7In primul rînd : locuind în dormitorul comun al complexului C.F.R., seralistul nostru nu plătea nimic pentru cazare. Avea și căldură. Dar, o dată a vrut să se în



La polizor

JW al (HNffliMil
(Urmare din pag. I)noi cumpărătorii de faptul că trebuie să ne aprovizionăm pe cite un semestru cu mături, scobitori sau o anume categorie de hirtie. Sînt doar cîteva din produsele de largă și indispensabilă întrebuințare care se găsesc în magazinele de pe Vale rar și în cantități insuficiente.Se mai întîmplă ca stimatul cumpărător, în drum spre locui de muncă, s-o găsească pe „duduia" de la mezelărie, pîine sau lapte, tunînd și fulgerînd. Află însă peste cîteva secunde din conversația pe care dînsa o susține cu o cunoștință că >in seara precedentă a avut un „dialog conjugal" mai viforos cu soțul, care s-a întors acasă ia o oră matinală. De ce trebuie să suporte toate acestea cetățeanul care nu are altă „vină" decît aceea de a fi exercitat unul din „drepturile" sale, înscrise în codurile comerțului — acela de cumpărător.Și pentru că în sondarea relației vînzător-cumpărător am pornit din timpuri străvechi, tot din acele timpuri am cules dictonul pe care în formă parafrazată îl propun în atenția semenilor noștri de după tejghele și celor mai mari, peste ei : Dați cumpărătorului ce-i al cumpărătorului !

AVANCRONICA FOTBALISTICA

După etapa de duminica trecută a categoriei A la 
fotbal lucrurile s-au complicat și mai mult în partea 
a doua a clasamentului, unde razele lanternei roșii 
bat pfnă aproape de locul Jiului — 8. Sigur că echi
pele de pe locurile 8, 9 și 10 au mai puține emoții 
decît vecinele lor de pe ultimele patru poziții. Dar 
au pentru că... balonul e rotând.

Etapa a 22-a, de miine, poate aduce limpeziri în 
coada clasamentului sau dimpotrivă și mai mari com
plicații. Cert este insă că va fi o etapă disputată 

'palpitantă, poate chiar furtunoasă.
In ceea ce-i privește pe „freneticii dansatori" de 

la poalele Parîngului, care în deplasare dansează me
reu căleați pe bombeu, ei vor primi acasă replica tex- 
tillștilor din Arad. De cîțiva ani arădanii termină 
campionatul cu emoții și la fel îl încep. Cum îl vor 
termina pe cel de anul acesta e greu de dat acum 
un răspuns. Ei Vin Ia Petroșani cu o zestre măruntă 
de 19 puncte și cu dorința de a-i adăuga de la noi 
măcar unul. Chivu et. comp, sînt întotdeauna în stare 
de surprize.

HANDBAL Restanta a revenit 
gazdelorJoi după-a miază a a- vut loc în Petroșani partida de handbal restantă din cadrul campionatului categoriei A de handbal, seria a Ii-a studențească, dintre Știința din localitate și Universitatea Craiova. Deși terenul a fost alunecos, meciul a plăcut prin dinamism, prin multe faze de handbal curat. Victoria a revenit pe merit echipei locale cu scorul de 13—8, în aplauzele entuziaste ale numeroșilor spectatori care au urmărit în- tflnkea.Prima repriză a fost

oarecum echilibrată. Cei dai portari au apărat foarte bine, așa că numărul golurilor înscrise a fost destul de redus.In partea a doua a întîinirii localnicii luptă cu mai multă hotărîre, reușesc combinații tehnice „de culoare" și înscriu mai multe goluri decît adversarii lor. Gruia a fost din nou o- mul numărul unu al e- chipei sale și cel mai bun Analizator. Bine s-au comportat și Po- povici, Dumitru, Anghel. A condus cu competență arbitrul Leikep Otto din Sibiu.
Intthiirea interaațw- 
naiă de tir 
dintre echipele 
de tineret ale 
României și U.R.&S.

Pe poligonul de la Tunari a în
ceput ieri întîlnirea internațională 
de tir dintre echipele de tineret 
ale României și U.R.S.S. In pro
ba de armă standard (60 de fo
curi culcat), victoria a revenit lui 
Al. Klocikov (U.R.S.S.) cu 593 punc
te. Ea feminin a cîștigat Iuliana 
Daroczi (România) cu 588 puncte. 
Proba de pistol viteză a revenit, 
după un meci de baraj, lui L. Gitis-că (România), care l-a învins pecolegul său M. Roșea.

Paralel cu aceste întreceri se 
desfășoară și concursurile pentru 
„Cupa Victoriei". Proba de armă 
liberă 60 focuri culcat a fost do
minată de M. Ferecatu (Dinamo) 
cu 593 puncte.

Fază din me
ciul Știința — 
„U" II Bucu
rești.

BASCHET

A 22-A ETAPĂ
Dar de pe stadionul „Jiul" n-a plecat nimeni în 

acest retur de campionat măcar cu un punct. Se pare 
că Jiul vrea cu orice preț să intre în plutonul destul 
de redus al echipelor greu batablle acasă. (Petrolul, 
Farul, Universitatea Craiova și în ultimul timp Ra
pid — candidata sigură la titlu — și Steagul roșu — 
revelația returului).

In meciul amical de joi cu Victoria Tg. Jiu, băieții 
lui Coidum au muncit mult, au combinat frumos, au 
înscris trei goluri și au primit unul. Terenul desfun
dat le-a solicitat jucătorilor eforturi mari, a îngreuiat 
controlul și circulația balonului, dar a făcut ca antre
namentul să fie complet, util.

Pentru miine prevedem timp frumos pentru fotba
liștii noștri și pentru susținătorii lor (timp frumos la 
figurat — referindu-ne la joc și la scor); de-ar fi și la 
propriu... n-ar ii rău.

D. GHEONEA

Victorie în final 
de campionatIn sala de sport a Î.M.P. s-a consumat ultima etapă a campionatului categoriei B la baschet masculin, seria a Ii-a, ediția 1967. Știința Petroșani a avut ca adversară formația Medicina ; Timișoara, de care a dispus cu scorul de 81—69. Jocul a fost viu disputat și mai mult la discreția localnicilor care, aflați sub spectrul retrogradării, au

depus toată priceperea și voința lor de luptă pentru obținerea victoriei. A fost ultima ocazie a localnicilor de a-și asigura locul în serie și pentru campionatul anului viitor. Și e bine că au știut să fructifice această ocazie. Poate la anul nu vor mai ajunge în asemenea situație (cu condiția să privească de la început cu mai multă seriozitate campionatul).
Ghid muzical

POSTA 
REDACȚIEI

Tudor Petre, Petroșani. Materialul „Opinia colectivă — puternică forță de educare a tineretului", pe care ni l-ați trimis zilele trecute, ne-a produs nedumerire. Probabil ați greșit de ne-ați trimis a- cest material excelînd în generalități — fără nici un nume, fără nici un fapt concret sau vreo referire la unitatea unde munciți. Așteptăm să ne mai scrieți, dar la concret!
Gheorghe Bozu, Lupeni. Așa cum au publicat ziarele din 11 decembrie 1966, decretul Consiliului de Stat stabilește: „acordarea unei indemnizații de 1 000 lei mamelor care vor naște, incepînd cu 1 ianuarie 1967, cel de-al treilea copil și următorii".Avînd în vedere cele relatate de dv. în scrisoare, se înțelege că nu beneficiați de indemnizație.

+ Gh. Ecobescu, Petrila: „Filipică împotriva semințo- manilor" pe lingă că abundă în prețiozități (placiditate, diatribă, inept, colerică, mentor etc.) tratează totul la general. Dacă în Petrila sînt semințo- mani, de ce nu scrieți despre ei ?
LOTOEa tragerea Loto din 5 mai 1967 au fost extrase din urnă următoarele numere :69 78 22 57 60 73 21 85 19 53 77 64.Fond de premii 933 202 lei.

TELEVIZIUNE
6 mai

18,00 Pentru cei mici: filmul „Fio» 
riciea".

18,15 Pentru tineretul școlar : Noile 
aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,27 Buletinul meteorologic.
19.30 Față-n față. Reprezentanți ai 

cinematografelor și specta
tori.

20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Spectru — program de varie

tăți. Transmisiune de la Sofia.
22,00 Antena este a dumneavoaștră 

— Emisiune muzicală.
22.30 Turneul melodiilor.
22,50 Telesport.

23.09 Telejurnalul de noapte.

Programatismul in muzica
Bîtcă. (Și pentru a putea face altele noi — adăugăm). Momentul o- portun s-a ivit. Trei semnături false, plus ștampila (procurată ilegal) și... gata. In zilele de 11, 14 noiembrie și 19, 20, 26 și 30 decembrie 1966, deci, a fost „motivat de întreprindere !“.Și acum finalul, care a determinat transferarea. Intr-o seară, fostul artist amator, obișnuit cu scena și transfigurarea scenică, s-a gîndit să facă puțină repetiție pe coridorul liceului. „Partenera" sa, o colegă, cu care intenționa să pozeze într-o scenă reală de amor, n-a acceptat... rolul. Și, contrariată, s-a adresat conducerii școlii.Ne-am interesat cum merge Bîtcă cu școala. Deși avea la șase o- biecte note sub limita de promovare. Bîtcă era optimist. Optimismul lui însă s-a dovedit a fi exagerat. „Nu avea cunoștințe la nivelul clasei a XI-a“ — ne-a spus prof. C. Păunescu, dirigintele lui Bîtcă de la Petrila. Urmarea : a fost declarat repetent.lată, deci că Bîtcă Gheorghe, „nervosul", fostul „bolnav internat", falsificatorul de semnături, „Don Juan" pe scena vieții și posesor al unor cunoștințe insuficien

te nivelului pretins elevilor din ultimul an al liceului, deși voia să termine, neapărat anul acesta liceul, a fost „stopat". Notele, comportarea lui nu atestă că ar fi putut, cel puțin deocamdată, să-și realizeze planul. Pentru a-ți vedea visul realitate trebuie, mai întîi, să devii un cetățean de care societatea noastră are nevoie : silitor, cu o comportare demnă, cu dragoste de muncă, bun tovarăș și coleg — un om integru. Ca să te bucuri de încrederea colegilor, trebuie să a- preciezi eforturile pe care le-au depus și le depun pentru ca tu, fiul cel mai mic, dintre cei 8 copii ai familiei, „răsfățatul și frumosul mamei" să poți termina liceul.Nu te ia nimeni „tare", băiatule ! Viața, societatea îți cer însă să te comporți aidoma sutelor de mii de tineri ai patriei, care se străduiesc să-și ridice nivelul de cunoștințe spre a fi la nivelul cerințelor epocii pe oare o trăiesc. Dar prin muncă cinstită !
M. CHIOREANU
V. TEODORESCU

Datorită mijloacelor sale specifice, muzica are capacitatea de a reda viața sufletească a omului, în toată diversitatea laturilor sale. Dar pentru a se putea adresa unui număr mare de ascultători, ea trebuie să aibă un caracter cît mai concret. Așa s-a născut. muzica pe care o numim astăzi „cu program".Vă veți pune acum întrebarea :— Care sînt lucrările care intră în sfera muzicii cu program și prin ce anume se deosebesc de lucrările lipsite de program ?Unele piese muzicale redau numai sub aspectul lor general sentimente, idei, fără a a- răta și obiectul, sau fenomenul concret care a inspirat a- ceste sentimente. Altele, în schimb, leagă stările sufletești de unele întîmplări, personaje, aspecte din realitate, dintr-o lucrare literară sau plastică. Astfel de piese muzicale intră în categoria muzicii cu program.Deci, prin termenul muzică 
cu program se înțelege o lu
crare instrumentală sau or

chestrală, care poartă un titlu 
și are un anumit subiect (pro
gram) enunțat de compozitor.Programatismul muzical este legat în special de creația unor mari compozitori din secolul trecut, dar elemente ale sale au existat și înainte. Se poate vorbi încă din secolul al XVII-Iea și al XVIII- lea de un programatism, care se limita doar la imitarea fenomenelor naturii cum ar fi cîntatul păsărilor, vuietul valurilor mării etc. (F. Cau- perin, J. Ph. Rameau, I. Haydn).Prin dezvoltarea treptată a mijloacelor de expresie ale muzicii și ca urmare a transformărilor ivite în viața socială, muzica trece de la faza naivă de simplă imitație,' la un stadiu de aprofundare și de mai mare complexitate. Pe lîngă piese mici ce evocă fie un tablou din natură, fie un portret psihologic, în sfera mUzicii cu program intră și lucrări mai ample, care tălmăcesc uneori o întreagă povestire literară, un poem, o dramă, o acțiune concretă. De asemenea, numeroase lu

crări, fără a avea vreun titlu sau un program scris înaintea partiturii, trebuie să fie considerate ca făcînd totuși parte din domeniul muzicii cu program, prin legătura lor cu evenimente precise din viața compozitorului, sau cînd autorul lor a dezvăluit într-o împrejurare oarecare aspecte din viață, care l-au inspirat în crearea lor.Incepînd cu secolul XIX, muzica cu program capătă un avînt deosebit, dezvoltîndu-se în cadrul a 3 genuri mai importante : uvertura, simfonia și poemul simfonic (F. Liszt). Plasticitatea muzicii poate sugera și unele imagini vizuale, cum ar fi impresia de lumină sau întuneric, diferite e- fecte de culoare, senzația de spațiu, de apropiere, de depărtare (C. Debussy, I. Stravinsky).Programatismul reprezintă o însușire esnțială a artei muzicale, unul din cele mai însemnate principii ale gîndirli muzicale înaintate.
Proî. TEODORA JURCA



STEAGUL ROȘU

■■Lucrările Tribunalului internațional Noi măsuri 
antidemocratice 
în Grecia(A-auSTOCKHOLM 5 grepres). — Joi, continuat Ia Stockholm lucrările Tribunalului internațional pentru anchetarea crimelor comise de. agresorii a- mericani în Vietnam. Discuțiile au fost consacrate în special rapoartelor asupra folosirii' de către Statele Unite împotriva populației civile din R. D. Vietnam a bombelor cu bile. Prof J. B. Neilands de la Universitatea din Berkeley (S.U.A.) a dat citire unor articole din presa internațională privind utilizarea acestor bombe și a prezentat constatările pe care le-a făcut personal în cursul lunii martie în regiunea Hanoiului. „Folosirea acestor ar- fiie constituie un atac

sistematic și deliberat împotriva populației civile, a spus el. Atacurile aviației americane sînt îndreptate în special împotriva școlilor, bisericilor, spitalelor și uzinelor".In continuarea dezbaterilor, Jean Pierre Vigier, fost specialist în armata franceză în problemele de armament, a demonstrat că aceste bombe sînt destinate în special distrugerii populației civile și nu au nici un efect asupra obiectivelor militare.„Am ferma vingere, a spus bitorul, că atît namul de nord,Vietnamul de sud, constituie un cîmp de experiență pentru noile arme americane". Au fost prezentate, de a- semenea, două filme,

con- vor- Viet- cît și

din care primul realizat de serviciile presă ale Democrate iar al doilea sia japoneză războiul din care au arătat rezultatele bombardamentelor cu ajutorul bombelor cu bile și napalm asupra populației civile.In încheierea dezbaterilor de joi, dr. Fam Van Bah, general al preme a Democrate prezentat internațional un raport întocmit de o comisie de anchetă a R. D. Vietnam asupra crimelor de război. In raport sînt expuse în mod succesiv diferitele faze ale agresiunii a- mericane.

de Republicii Vietnam, de Comi- privind Vietnam,

procurorul Curții Su- Republicii Vietnam, a tribunalului

ATENA 5 (Agerpres). — Un comunicat al șefului statului major al armatei grecești anunță dizolvarea a 279 sindicate și organizații obștești, culturale și sportive. Bunurile aparținînd acestor organizații au fost confiscate. Printre organizațiile dizolvate se află Comitetul pentru destindere internațională și pace, Comitetul pentru pace și colaborare în Balcani, Mișcarea sindicală democratică, organizația de tineret „Lambrakis", Organizația tineretului pentru dezarmare nucleară „Bertrand Russell", Uniunea invalizilor rezistenței naționale din 1941-1944, Uniunea Națională a Studenților, Uniunea Ziariștilor Democrați și altele.

Dezbaterile sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U

— InNEW YORK 5 (Agerpres). cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U., sfîrșit se apropie de dezbaterile în problema Africii de Sud-Vest. Mulți vorbitori s-au pronunțat în favoarea a- doptării proiectului de rezoluție prezentat de un grup al țărilor afro-asîatice.Acest proiect preconizează evacuarea personalului administrativ și forțelor armate și polițienești ale Republicii Sud-Africane din Africa de Sud-Vest și crearea unui Consiliu administrativ al O.N.U.Criticînd proiectul prezentat de S.U.A., Italia și Canada, mai mulți vorbitori au subliniat inutilitatea
Lupte violente in Vietnamul de sud

și „negocierilor" pre- „Cei care pro- cu guvernul sud- african — a declarat, de exemplu, reprezentantul Irakului — ar trebui să fie sfătuiți să se la faptul că guvernul ignorat toate rezoluțiile te ale Națiunilor Unite".Reprezentanții Bulgariei și Poloniei au subliniat că țările africatie independențe ar putea acorda un sprijin populației sud-vest-africane în obținerea independenței.O propunere nouă a fost înaintată de conducătorul delegației Irlandei, ministrul de externe Frank Aiken. El a sugerat, în esență, ca „ problema Africii de Sud-Vest sa fie transmisă Consiliului de Securitate.

„studiilor" puse de aceste țări, pun negocieria declarat, de exemplu,gîndească amintit a preceden-

S.U.A. și Pia{a comună s-au angajat 
în „bătălia finală a nerviIor“GENEVA 5 (Agerpres). — Co- mentînd relușrea tratativelor tarifate ale rundei Kennedy de la Geneva, agenția U.P.I. scrie că Statele Unite și Piața comună s-au angajat în „bătălia finală a nervilor", întrucît după trei ani de negocieri soarta reducerii taxelor vamale la schimburile comerciale între țările membre ale G.A.T.T. (acordul general comerț) continuă să se afle sub semnul întrebării. Principalele țări participante și în primul rînd Statele Unite și Piața ceput o serie tim moment ajunge la un

pentru tarife și
comună au înde negocieri de ul- în încercarea de a acord cît de cit pal-

pabil pentru a se evita un eșec total al rundei Kennedy. Agenția a- minteste că Statele Unite au atras atenția că cele două părți vor trebui să ajungă pînă duminică seara la- o înțelegere asupra principalelor probleme în suspensie, iar pînă cel tîrziu la 9 mai să se ajungă la un acord în general între toate țările participante la negocieri. Observatorii politici din Geneva consideră aceasta drept un ultimatum dat de Statele Unite. Rămîne însă de văzut dacă înțelegerea scontată de Washington, la care nu s-a ajuns timp de trei ani, va putea fi realizată în... trei zile.

SAIGON 5 (Agerpres). — Corespondenții agențiilor occidentale de presă anunță că luptele din Vietnamul de sud, în jurul complexului militar de la Khe Sanh, continuă să ia amploare. Atacurile și contraatacurile, relevă corespondentul agenției France Presse, se succed atît de o parte cît și de alta. Joi, unitățile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au atacat în două rînduri colinele strategice din apropierea a- cestei baze militare. Comunicatele militare americane au recunoscut că luptele de joi au fost violente, 20 de pușcași americani au fost uciși, iar 45 răniți. Forțele americane au suferit, de asemenea, pierderi în arme si muniții. Totalul pierderilor în oameni înregistrate de americani în luptele din ultimele 12 zile de la Khe Sanh se ridică la 157 de niți.Tot joi, au între patrioți în districtul Huong Hoa, la 30 kilometri sud de Quang Tri, unde patrioții au organizat un atac pu-

au avut locîntre

morți și 738 de ră-fost semnalate lupte și forțele saigoneze

saigo- oficîal caapropiere schimburi americani și
Crește numărul 
grevelor în S.U.A Inpa- for- din sol

ternic. Pierderile trupelor neze au fost calificate „grele".Timp de două ore, în de Pleiku, de focuritrioți. Și luptele de la tabăra țelor speciale de la Long Vei, apropiere de Khe Sanh, s-au dat cu pierderi de ambele părți. Inciuda raidurilor aviației americane, patrioții au lansat asupra taberei de la Long Vei aproximativ 250 obuze, de mortiere și au reușit să pătrundă prin rețeaua de sîrmă ghimpată în perimetrul ei.

NEW YORK 5 primele trei luni în S.U.A. au fost greve, se arată
(Agerpresj. — 

ale anului în curs 
declarate 1 195' de 

într-o statisticăoficială a Biroului de statistică a muncii din S.U.A. La aceste greve au participat peste 437 000 de greviști. Numărul grevelor din primul trimestru al acestui an depășește numărul înregistrat în oricare alt prim trimestru din ultimii 13 ani.

Teroare și manevre
La Chemarea F.L.O.SY. (Frontul de eliberare a sudului ocupat al 

Yemenului) lucrătorii portuari din Aden au declarat o grevă generală. 
După cum anunță din Aden corespondentul ziarului englez „Daily Ex
Press", la această grevă participă peste 4 000 de persoane. Ca urmare a 
încetării activității, numeroase nave, sînt imobilizate. Daunele înregis- 
trate de administrația engleză se ridică zilnic la mii de lire sterline;

să în de că

Organizatorul tentativei 
loviturii de stat din Ghana

Lt Samuel Benjamin Arthur a recunoscut joi că el a fost organiza
torul recentei tentative nereușite de lovitură de stat din Ghana. El a 
făcut această declarație în fața unui tribunal militar, unde este iu<le7 
cat împreună cu alți doi ofițeri, acuzați de subversiune. Ei sînt pasibili 
de pedeapsa cu moartea.

Starea excepțională 
din Uganda 
s-a prelungitGuvernul Ugandei a hotărît prelungească starea excepțională 

regiunea Buganda. Ministrul interne Bataringaya a declarataceastă măsură a fost adoptată de
oarece „este nevoie de mai mult timp pentru a rezolva problemele securității interne a națiunii". El 
a informat totodată parlamentul țării că 152 de persoane se găsesc sub stare de arest. Alte 19 per
soane sînt judecate acum de un tribunal din Kampala, sub acuzația de a fi încercat să înlăture guvernul federal al Ugandei.

Incidente pe un aeroport 
din Columbia

In cadrul reuniunii 
extraordinare a dele
gațiilor regiunilor ni- 
geriene de vest, nord, 
centru-vest și teritoriul 
federal Lagos, a fost 
creat un comitet na
țional de conciliere 
format din patru mem
bri. Comitetul urmează 
să se întrunească la 
Enugu la începutul 
săptămînii viitoare, un
de va avea întrevederi 
cu guvernatorul pro
vinciei orientale, lt.

colonelul Ojukwu Odu- 
megwu. Exprimîndu-și 
dezacordul față de pla
nurile privind viitoa
rea formă de guvernă- 
mînt a Federației pro
pusă de autoritățile 
centrale de la Lagos, 
OjUkwu Odumegwu a 
refuzat să participe la 
reuniunea extraordina
ră de la Lagos.

Intr-o declarație o- 
ficială publicată la La
gos se anunță interzi
cerea pe o perioadă de

două luni începînd de 
la 4 mai a oricăror a- 
dunări și întruniri pu
blice. Ministerul Infor
mațiilor a făcut cunos
cut că această hotărî- 
re acordă totuși drep
tul guvernatorului mi
litar al Lagosului și 
anumitor personalități 
de a permite organi
zarea unor mitinguri, 
festivități religioase și 
manifestări sportive 
care nu pot provoca 
dezordini în țară.

Intensificarea acțiunilor întreprinse în ultimul timp de forțele de eliberare națională din așa-nu- mita Federație a Arabiei de sud a provocat ceea ce observatorii denumesc o dedublare a politicii duse de regimul colonial din aceste teritorii : teroarea lației este însoțită căror substrat este evident acela de a menține dominația colonială. O bandă secretă condusă de unfost sultan, Ahmed El Fadhli, subvenționat generos de serviciile secrete britanice, cutreieră teritoriile micilor sultanate din sud punînd la cale atentate împotriva celor bănuiți de a face parte din organizațiile Frontului sudului ocupat(F.L.O.S.Y-). Numeroși bandei au fost însă imobilizați cu ajutorul populației. Ziarul al Ahram scrie că pentru a-i „tempera" pe deținuții din închisoarea Mansurah. care declaraseră greva foamei împotriva care au nice au incinta nuți auo parte din ei au fost luați și duși în locuri necunoscute. Nu este exclusă posibilitatea ca cei mai mulți din ei să fi căzut pradă gloanțelor în pustiu sub pretextul „tentativei de a fugi de sub escortă". In cursul acțiunii de „temperare", forțele britanice au folosit în incinta închisorii gaze lacrimogene. Intr-un

împotriva popu- de manevre ale

apel adresat Crucii Roșii internaționale și Comitetului O.N.U. pentru decolonizare, secretarul general al F.L.O.S.Y., Abdul Quawțe Mackawee, a declarat că ao. ie acțiuni fac parte dintr-un plan bl “ stabilit al cercurilor coloniale britanice de a-și menține dominația cu ajutorul terorii.
CORESPONDENȚA

de eliberare a al Yemenului membri ai
tratamentului inuman la fost supuși, trupele brita- întreprins o incursiune în fortăreței. Numeroși deți- fost crunt torturați, iar,

Sosirea fiicei președintelui 
Johnson, Lynda Bird Johnson, 
în orașul columbian Barran- 
guilla a prilejuit două inci
dente pe aeroportul local. 
Două persoane care o înso
țeau au lovit pe un fotore
porter columbian și i-au dis
trus aportul de fotografiat. 
Puțin mai tîrziu, unul din cei 
doi bărbați a amenințat cu re
volverul pe un ziarist care 
încercase să vorbească cu fi
ica președintelui S.U.A. Lynda 
Joi son a sosit în Columbia 
în calitate de ziaristă din par
tea unei reviste din S.U.A.

* .

R EALEGEREA" LUI PAKLa Seul s-au anunțat vineri re- zultatelele finale ale înscenării e- lectorale care s-a soldat cu „realegerea" lui Pak Cijan Hi, în postul de președinte ai țării.După părerea observatorilor, „victoria" lui Pak Cijan Hi era de așteptat, după felul cum a poțnit campania electorală și după primele rezultate anunțate. Aceasta înseamnă, de fapt, o nouă perioadă de 4 ani de dictatură în Coreea de sud, caracterizată în ultima vreme

Cl JAN HIprintr-un tot mai accentuat sprijin pentru agresiunea americană în Vietnamul de sud, în baza acordurilor ce leagă regimul de la Seul de interesele politicii americane.
MARI INUNDAȚII ÎN SIRIA

Ca urinare a ploilor torențiale care au căzut 
Siria, apele fluviului Eufrat au ieșie din albie 
Peste 2 300 de case au fost distruse iăsînd fără 
soane. Potrivit unor calcule preliminare, pierderile - materiale înregis
trate ca urmare a inundațiilor se cifrează la aproximativ 20 de milioane 
lire sterline. Autoritățile au ordonat evacuarea zonei sinistrate și a- 
jutorarea populației care a avut de suferit de pe urma acestei calamități.

timp de cîteva zile în 
inundînd 38 de sate, 
adăpost 25 000 de per-

Pe de altă parte, cercurile -coloniale încearcă să manevreze astfel, îneît anul 1968 să nu se soldeze cu independența teritoriilor din sudul ocupat. Reluînd așa-nu- mitele propuneri constituționale formulate de o comisie britanică ce a vizitat Adenul cu șase luni în urmă, scrie ziarul Al Ahram, Marea Britanie urmărește consolidarea regimului sultanilor docili. Tocmai. acest lucru se urmărește • prin intenția de a se forma o Adunare ■Națională ale cărei- mandate să fie împărțite sultanilor și șei- cilor din sudul ocupat, proporțional tora. Adunarea ar urma Ia formarea unui guvern din elementele feudale tul fundamental după vernul" se va ghida îl o constituție elaborată...In prezent, F.LO.S.Y. se află printr-o serie de țări arabe, explicând năzuințele populației din Federația Arabiei de sud spre o independență reală și demascînd noile acțiuni ale forțelor coloniale britanice care urmăresc să-și perpetueze /dominația.

sudul ocupat, cu importanța aces- să ducă format locale. Ac- care . ,,gu- reprezintă la Londra, o delegație > a într-un turneu
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