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

REFLECȚII

APA 
TRECE, 
PIETRELE 
RĂMÎNVeche ca însăși proverbul 
care o exprimă, constatarea 
aceasta s-a impus observației 
oamenilor tocmai datorită si
militudinii dintre fenomenul 
natural, propriu, și actele cu 
care oamenii își înseamnă tre
cerea printr-un loc sau prin 
însăși viața în ansamblul ei. 
„Apa trece, pietrele rămîn*, 
au spus străbunii de cite ori 
hoardele năvălitoare s-au abă
tut pe aceste pămînturi. Și 

‘Viața s-a perpetuat. Din ceea 
^ee- a rămas statornic ne-am 
născut noi cei de azi. Poate 
de atunci datează proverbul. 
Impresionantă e însă actuali
tatea lui. Și mai ales multi
plele interpretări care i se 
pot da1, și dintre care ne vom 
opri la două. Rămîne tot ce 
e greu ca piatra și nu poate 
fi ' înlocuit cu una cu două : 
efectele ' faptelor noastre cu 
multă greutate, efectele unei 
concepții, bune pe care noi 
am sădit-o în imediata noas
tră apropiere,. în sfera noastră 
de .influență.

Intr-o muncă, poate obscură 
considerată de alții, am;cunos
cut lin om. Grație vîrstei, se
riozității și priceperii lui în' 
muncă fusese îndrituit Cu 
funcția de șef al unui, colectiv 
de, 3—4 oameni. - Avea o a- 
devărată manie a lecțiilor 
despre felul cum trebuie ți
nută în mină cutare sau cu
tare sculă. Era de ajuns să-l 
vadă pe careva că ține scula 
într-o poziție incorectă că în
cepea lecția. II numeam, cu 
o notă ușor peiorativă în glas, 
.iprpfesorul". Cînd ne-a pără- 

,siț, ne spuneam unul altuia 
„profesore". Dar observam cu 
toții că ne sîcîie atunci cînd 
cineva mînuia stîngaci o u- 
nealtă. Trecuse în noi ceva 
dtn felul de a fi al „profeso
rului"; Rămăsese, vasăzică, 
ceva pe care timpul care a 
trecut ca o apă nu l-a mai 
putut șterge.

„Apa trece, pietrele, rămîn". 
Rămîn efectele, greu de în
lăturat, ca un balast, ale unui 
sistem de muncă greșit, prac
ticat de cineva timp îndelun
gat și impus și altora. Vn șef 
de șantier a condus vreme de

(Continuare in pag. a 3-a)

| Ziarul nostru, în numărul din 16 
I martie a.c., a consemnat la rubrica 

de fapte diverse că locatara Popa 
. Victoria din blocul B 5 de pe stra

da Calea Brăii din Lupeni e o 
„sursă" de certuri și de gîlceavă 
între locatarii de pe scara unde lo
cuiește. Rîndurile de față nu sînt 

I o corectare â celor de atunci ci sini 
* o adîncire în constatarea cauzelor 
Iunui conflict, social de vreme ce 

antrenează 20 de familii, care du-

Irează de peste 2 ani de zile. Ana
cronismul acestei stări de lucrur*

I impunea neapărat o astfel de cer
cetare amănunțită pentru a putea

• scoâte în prim plan o serie de fac- 
I tori care de mai bine de 2 ani con- 
Itribuie la otrăvirea atmosferei din

tre 20 de familii din același bloc, 
Ide pe aceeași scară.

La început cei douăzeci de loca- 
Itari n-au avut nimic unul cu celă

lalt. Apoi, pe nesimțite între ei s-a 
I statornicit atmosfera de răceală.

Dar să vă prezentăm părțile „beli

I gerante" cu care am reușit să stăm 
de vorbă și dintre care unii bat de

Din exploatarea forestieră Jigoreasa buștenii sînt trași de tractor, în rampă.
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75 de la orizontul 580 al minei Uricani brigada lui Mischie Gheorghe tocmai ajunsese la hotar. După-, metoda clasică ar fi urmat prăbușirea și deschiderea' unui nou abataj. Circa 15—20 de zile ar fi fost necesare pînă să se „liniștească11 presiunea și abatajul nou deschis să..; dea cărbune. Dar nu numai de zile era. vorba ci Și de un consum de lemn — necesar pentru jugtlri și. grinzi — ridicat. Se cheltuiau deci muncă și materiale. Brigada lui Mischie Gheorghe avea. să evite, însă, aceste pierderi. Experimenta o nouă metodă...Șeful de brigadă își împărțise în așa fel oamenii ca operațiile să se desfășoare intr-lin ritm intens. Și reușiră astfel băieții ca după trei zile — în loc. de 20 — să dea cărbune. Cum ?Cînd au ajuns la hotar, n-au mai prăbușit abatajul, ci au început retragerea pînă-n preabataj cu o grindă frontală; Transportorul l-au montat lingă fî- șie și tală.De nouade pușcare aveau să fie mai rare, deci cărbunele se va rupe în bucăți mai mari. Crațerul nu va mai „staționa" decît trei zile — nu 20 ! Aceasta a doua fîșie va mări capacitatea „aripii" pe aceeași înălțime, de 4 metri, iar abatajul va fi lărgit cu încă 2 metri, pe toată porțiunea pînă la hotar. Productivitatea muncii va crește. Producția deIn scurt timp, toate acestea s-au tajsle s-au făcut și ele simțite.

au început retragerea- cu a doua grindă fron-multe ori discuta Mischie cu ortacii despre metodă. Făceau planuri, presupuneri. Găurile

asemenea, adeverit. Avan-
.P. BREBEN 

(Utmare din pag. a 3-a)

I 'ANCHETĂ SOCIALĂ

| Cine otrăvește cu suspiciune
| microclimatul ?

doi ani scările comisiei de împă
ciuire sau ale tribunalului, fie în 
calitate de acuzați fie de recla- 
manți, fie de martori.

Mai întîi familia Popa, cu care 
a început „istoria" noastră cu „pro
tagonista" sa Popa Victoria, mai 
apoi familia Peșcheleu cu protago
nista sa Peșcheleu Maria, al cărui 
soț e responsabil de bloc, apoi fa
miliile Prăjeu, Dragu, Tămîrși, 
Schmidt, Cărăuță, Riti, Borvoz — 
grupate fie în jurul familiei Popa 
fie în jurul familiei Peșcheleu.

Să vedem acum din spusele fie
căruia, ce are de împărțit cu cea
laltă.

PRAJEU MARIA : „Am avut ne
plăceri cu familia Popa chiar de la 
început. Toți am amenajat scara și 
împrejurimile blocului, iar copiii 
acestei familii rupeau florile de pe 
scară. Ne-am certat pentru acest 
lucru și de atunci nu vorbim '.

DRAGU NICOLAE : „fn ziua de 
5 iunie la ora 21.30 am vrut să în
chid ușa de la intrarea în bloc în 
timp ce tovarășa Popa se afla pe

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe tovarășul Otakar SimunekTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a primit miercuri la amiază pe tovarășul Otakar Siînunek, vicepreședinte fȘ Guvernului Republicii Socialise» 

O comunistă destul de tînără, o bobinatoare destul de severă cu calitatea muncii ei: Păstrăveanu Viorica de la A.R.E. Vulcan

afară cu copii, Ne-am certat pentru 
aceSt lucru și dînsa, cum e pusă 
totdeauna pe ceartă, a scos panto
ful din picior și m-a lovit cu el". 
La care Popa Victoria, completează : 
„Mai întîi l-am rugat frumos să nu 
închidă ușa că nu am cheia la mi
ne". Acesta a fost însă motivul de
clanșării „ostilităților". Adevărul 
e că într-un proces pe care Popa 
Victoria l-a avut cu o familie care 
s-a mutat din bloc, Dragu Nicolae 
a depus mărturie împotriva fami
liei Popa. După cît se pare, însă a- 
cesta nu era acasă în timp ce s-a 
produs incidentul la care a fost luat 
ca martor.

TAMIRȘI IOANA: „Cu familia 
Popa n-am avut certuri pînă acum

Ion CIOC LEI
(Continuare în pag. a 3-a)
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Noi centrale telefonice 
în Valea Jiului

Tehnicienii și lucrătorii de 
la secțid de automatizări 
P.T.T R. Petroșani, vor mon
ta la Lonea și Petrila, în in
cinta oficiilor poștale, două 
centrale telefonice tip BC. 
Centralele au fiecare o capa
citate de 100 de linii și vor 
aduce un aport considerabil 
în deservirea populației.'

Se construiește 
pentru cei mari 
$i cei mici

In cartierul znicroraion 3 din 
Petrila, au început lucrările 
pentru construcția punctelor 
gospodărești și a punctelor de 
joacă pentru copii. Lucrările 
fiind avansate, în curind, atît 
cei mari cît și cei mici vor be
neficia de binefacerile acesto
ra. Tot în Petrila s-a inceput 
turnarea. la fundațiile > a trei 

Cehoslovace, președintele părții cehoslovace în Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare economică și' tehnico, științifică, care participă la întîl- nirea de la București a președinților comisiei.La primire a participat tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședin-te al Consiliului de Miniștri.A luat parte, de asemenea, Cest- mir Cisar, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agetpres)
Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
a primit pe 

ambasadorul IranuluiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit miercuri, 14 iunie 1967, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Republica Socialistă România, S. H. V. Sanandaji, Ia cererea acestuia.Cu acest prilej, a avut loc o discuție cordială.
Primirea de intre miniștrii 

afacerilor externe 
a ambasailorilui 

Republicii italie Slrieae 
la SucurestlIn ziua de 13 iunie, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mă- nescu, a invitat în audiență pe Nabih Sabbagh, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al‘Republicii Arabe Siriene la București, căruia i-a adus Ia cunoștință poziția țării noastre cu privire la situația din Orientul Apropiat, exprimată în Declarația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Somaliste România din 10 iunie 1967.

In pagina a 4-a :
+ In legătură cu situația 

din Orientul Mijlociu
+ 2 024 avioane americane 

doborîte în R. D. Vietnam
+ In Coreea de sud demon

strațiile iau amploare
+ Mase de aer rece au in

vadat Brazilia
+ Anglia a hotărît organi

zarea unui referendum pentru 
Gibraltar

blocuri de tip B cu 40 de a- 
partamente.

Un examen la... 
muzică ușoară

Formația de muzică ușoară 
a clubului sindicatelor din 
Lupeni va întreprinde sim- 
bătă un turneu la Călan. (Cu
noscuta formație și dirijorul 
Puiu Baronyai, au pregătit 
melodii și piese de muzică 
ușoară care vor constitui o 
surpriză plăcută pentru har
nicii siderurgiști.

Spectacol așteptat
Azi, în sala de spectacole 

a Casei de cultură din Petro
șani, la orele 17 și 20 va a- 
vea loc concertul de muzică 
populară a Filarmonicii de 
stat George Enescu din Bu
curești. Își vor da concursul 
orchestra „Barbu Lăutaru" și 
interpreți cunoscuți de mu
zică populară românească;



2 STEAGUL ROȘU

DIALOG CU (ONSIRUCIORI1 DESPRE 
OBIECTIVELE CAKE 
TRERLIAE PREDATE

Ne apropiem de cumpăna anului — sfîrșitul 
primului semestru. Ca și predecesorii săi, 

și anul 1967 e sortit să îmbogățească substanțial 
zestrea urbanistică a localităților Văii Jiului. 
Bună parte, adică majoritatea noilor construcții 
soclal-culturale, au scadență în primul semestru. 
Dar sînt onorate termenele de scadență ?

Spre edificare, un dialog operativ cu tovarășul 
CERBU NICOLAE, directorul filialei Băncii de 
ipvestițn :

— Cite apartamente trebuie predate și cite 
s-au predat în perioada scursă de la începutul 
anului, adică în primele cinci luni l

— Aveau termen de predare 522 apartamente... 
s-au predat însă apia 143.

— Dar în primul semestru cîte apartamente 
trebuiesc recepționate ?

— Șase sute opt zeci și două.
— Și cîte se vor preda ?
Ultima întrebare nu e pentru directorul filia

lei Băncii de investiții. Cei mai în măsură să 
dea răspunsul sînt constructorii, făuritorii noilor 
obiective social-culturale. Deci lor le-am adre
sat-o.

[illtfiol de aoretieie, 
roipetlsrea grafitDloi 
de înțoliiAm găsit constructorii lu- 
peneni într-o activitate febrilă. Și-au extins în acest an „zona întemeierilor" pe noi tărîmuri. Au pătruns în inima uneia din cele mai triste, mai mizere colonii a Lupeniului. Și în locul locuințelor anoste, înnegrite de șni și mîncate de carii, se 
ridică acum spre cer adevărate perle urbanistice.Constructorii lucrează din plin și fac treabă bună. Totuși, pentru aprecierea meritelor lor, criteriul rămîne același ■ respectarea graficului de execuție. Deci, tema discuției se impune aproape de la sine. Ar fi fost nimerit însă ca discuția să aibă loc chiar în fața graficului. Un asemenea grafic la blocul A 1 
e inexistent însă. Motivul a- cestei inexistente l-am aflat 
de la Avram Nicolae, șeful de echipă de fierari-betoniști.— Termenul ? Apoi am a- vut pînă acum trei termene. Pe cel din urmă cred că îl respectăm — 30 iunie — ne spune șeful de echipă. Motivele întîrzierilor : lipsa de schele, de placaje. Acum, în cîteva zile terminăm cu siguranță. Poar să nu avem iarăși vreo surpriză!...Următorul interlocutor, co- borît din blocul nu de mult glisat, e șeful de echipă de 
zidari Unguraș Emil.Ne arată graficul — pe care figurează un termen de predare în dezacord total cu cel ce mi s-a indicat de către Banca de investiții: 30 iulie în loc de 30 mai. In fine, îl ascultăm pe tov. Unguraș.—- Am întîrziat cu o lună la glisare. Dar acum turnăm planșeele la etajul III, am 
început tencuirea la parter; trei echipe de zidari lucrăm din plin și vom termina totul pînă în 15 iulie. Problema e îaoă liftul... Dacă nu întîrzie, 

blocul va putea fi predat în luna viitoare.Și acum la conducerea șantierului — discuție despre grafice, termene și perspective de viitoi cu tov. Man- 
dero Romeo, șeful șantierului și Vasian Cornel, secretarul organizației de bază de pe șantier.— Să vorbim mai intii de A 1, ne invită tov. Mandero. AmînăriJe de la acest bloc se explică prin următoarele: în primul rînd reducerea termenului de execuție prevăzut pentru blocurile înalte in proiectul de organizare a C.Ș.C.A.S. de la 12 la 5 luni. S-a cerut — și aceasta în luna februarie, cînd glisarea blocului abia a fost terminată — să se predea la sfîrși- tul lui martie, fără să țină cont de stadiul în care se găsea blocul. Cu toate eforturile noastre pentru a termina cele 12 nivele (cu suprafața de 25 000 m p), am terminat tencuielile abia în aprilie. Aș propune ca în 
stabilirea termenelor de exe
cuție ale blocurilor înalte să 
se aibă în vedere și cerințele 
tehnologice privind durata 
de execuție a diferitelor lu
crări. Și încă o problemă: liftul de la acest bloc a fost contractat de Secția de investiții a Sfatului popular regional abia pentru luna mai. In fine, pînă în 25 iunie vom asigura blocul pentru recepție. La A 8 am intirziat Ia glisare din lipsă de materiale. Am putea masa oameni și mai mulți la acest bloc dar... și aici liftul e contractat abia pentru luna septembrie. In orice caz, din cauza noastră nu va întîrzia predarea blocului. (Dacă întîrzie lifturile de ce să mai întîrzie și constructorii ■— N. N.).Cîteva probleme „actuale" : stagnăm aproape zilnic din cauza întreruperilor de curent electric. Rareori avem norocul să treacă o zi ca în cele trei sectoare de activitate ale șantierului să nu se întrerupă alimentarea cu e- nergie electrică cel puțin pe cîte 2—3 ore. Și încă o problemă : betonierele de la 

stația de betoane sînt prea uzate. Ar trebui înlocuite.— Cum priviți spre semestrul II?— Cu optimism ne-au răspuns interlocutorii.— Planul anual îl vom realiza pînă la 30 noiembrie — ne-a dat asigurări tov. Vasian Cornel. Frontul de lucru e asigurat, efective, utilaje avem promise.
Piua atum giiltii. 
Dar In [onîlnnaie ?Următorul popas — la Vulcan, în noul cartier elegant ce se înalță la intrarea în a- ceaștă veche localitate minieră aflată în plină „regenerare". Ne vorbește tov. 
lordache Nicu, șeful șantierului.— Am predat un bloc — D 8 — cu 72 apartamente în luna mai. Sîntem în restanță însă cu F 7, adică cu 40 a- partamente. Se va preda și acesta; blocul e terminat, urmează ca în cel mult 10 zile să se termine montarea liftului iar pînă la sfîrși- tul lunii poate fi făcută recepția. Șantierul își va rea
liza atît planul fizie cit și 
cel valoric. Problema care ne 
îngrijorează e alta : realiza
rea planului pe semestrul II. Blocurile D 7 și D 0 le vom termina în curînd. Insă mai avem de executat două blocuri sistem „F" cu 40 de a- partamente care au și ele termen de predare în luna... ‘iulie. Dar iată cum se stă : F 2 e pregătit pentru glisare, 
F 3 va fi și el pregătit în- 
tr-o săptămînă. Nu putem 
însă începe glisarea din lipsă 
de macara. Soarta realizării 
planului se hotărăște în a- 
ceastă lună, adică depinde 
de primirea macaralei nece
sare pentru glisare.

Inc§ o cerință : Să nu ne 
mai „încurce" I.R.E.H.-uI. La glisarea blocului D 8, de e- xemplu, adică în 16 zile, am plătit 800 ore în regie din cauza întreruperilor de curent, adică pentru timpul pierdut degeaba.
JiHIf Itaii 1Și acum la Petroșani — în umbra zveltelor construcții majestuoase cu 10 nivele care 

Oameni și șantiere; termene și intîrzieri; cauze și 
promisiuni.

Acestea dip urmă fac ca pe șantierele noastre să 
avem de-a face cu grafice prea „elastice" — adică cu 
termene care se lungesc, se scurtează (ce bine ar fi!) 
și se răslungesc. In orice caz, 
se cere mai multă fermitate, mai 
multă judiciozitate atît în sta
bilirea termenelor de execuție 
rit și în urmărirea respectării 
lor. Șantierele au prea multe 
argumente la îndemînă pen
tru a motiva întirzierile. Bine ar fi să nu le aibă. Adică 
să se bucure din timp și de toate condițiile spre a-șl 
executa lucrările ritmic, spre a fi în pas cu graficele de 
execuție. Și aici obligația Grupului de Șantiere — Pe
troșani : să asigure totul pentru a putea pretinde totul. 
Acest deziderat se cere satisfăcut și în perspectivă, 
adică pentru semestrul II.

EXISTĂ PREMISE I

Față de I.P.I.P., cerința e evidentă: mai multă ope
rativitate în lichidarea deficiențelor mecanice iar re
parațiilor executate o calitate optimă.

Autobaza D.R.T.A. să fie mai „pe roate" în fața ce
rințelor șantierelor.

Sectorul I.R.E.H. să regle
menteze decuplările de curent, 
îneît să nu dăuneze ritmului 
de execuție pe șantierele Văii 
Jiului.

Mobilizîndu-și întreg poten
țialul, lucrînd cu perse

verență pentru recuperarea rămînerilor în urmă și be
neficiind de o coordonare optimă din partea Grupului 
de șantiere, colectivele de constructori din Valea Jiului 
vor valorifica premisele de care dispun în vederea 
înfăptuirii integrale a obiectivelor și ridicării activității 
de construcții la nivelul sarcinilor celui de-al doilea 
an al cincinalului.

se profilează pe cerul orașului. Aici două blocuri C 3 B, C 3 C — în total 132 apartamente — ar trebui de- . ja să fie locuite. Nu sînt. Sînt încă în „stăpînirea" constructorilor. De ce ?Din mai multe motive ne spune tov. Manea Florin, șeful lotului I. Intîrzierea începerii glisărilor, intemperiile de iarnă, iotă cîțiva factori datorită cărora n-am terminat blocurile. In orice caz, la < 28 iunie cu blocul C 3 B sîntem gata pentru recepție.La C 3 C avem alte greutăți : ne lipsește tărămida de placaj, schela metalică pentru balcoane și vreo 20 de zidari. La 30 iulie blocul va fi totuși terminat.Ne adresăm șefului de șantier, tov. Sasu Nicolae :— De acord cu justificările aduse de șeful lotului ?— Nu sînt de acord cu termenul de „justificare". Prea des ni se atribuie. Dorim să relevăm doar realitatea, doar purul adevăr. Și jată care e ; Documentația pentru construcțiile de pe acest lot am primit-o cu trei luni în- tîrziere. Din lipsa proiectului și a amplasamentului liber, forțele șantierului au fost distribuite la alte șantiere. Le-am reprimit apoi, dar sărăcite. După începerea primelor două blocuri am avut necazuri cu extinderea lucrărilor din cauza demolărilor neterminate, a rețelelor electrice și de apă care ne-au stat în cale. Am început, a- dică lucrările , cu amplasamentul nepredat, neeliberat, cu finanțarea nedeschisă. După atacarea blocurilor s-a lucrat cu toată intensitatea, deși impedimentele nu au lipsit. Sperăm că vom avea condiții mai bune în viitor și strădaniile noastre vor avea, în curînd, o primă realizare : predarea blocului C 3 B.In semestrul doi, ne așteaptă sarcini mari : predarea a încă 198 apartamente. Am primit însă toate asigurările privind aprovizionarea cu materiale, dotarea cu utilaje și efective. Sîntem deci convinși că vom avea toată posibilitatea pentru a ne realiza sarcinile anuale integral.Și încă o promisiune —- a intervenit tov. Manea Florin — asigurăm noii locatari că apartamentele din noile blo-

Noi construcții în cartierul 8 Martie din Petrilacuri vor satisface atît din punct de vedere arhitectural cît și ai confortului, cele mai mari exigențe...
Do o-n ii iarăși 
acel „(m“ 
in flistofieȘantierul Petrila : blocul turn I 3 cu 120 garsoniere. Maistrul Tecuță loan ne „liniștește" din capul locului în privința termenului de predare.— Blocul trebuia predat la 30 iunie. Nu e posibil. A întîrziat ascensorul. Din cauza aceasta, blocul se va preda abia în iulie. Știind situația cu liftul, am distribuit din forțe pe alte obiective. In orice caz, pînă se va monta liftul vom termina și noi finisările.Ne apropiem deci de „celelalte" obiective mai „urgente". La blocul D 2, în în- tîrziere cu 20 de zile față de graficul de execuție, ne în- tîmpină tov. Inchiș Alexe, șeful echipei de zidari.— N-am făcut azi nimic din lipsă de material; din cauza decuplării curentului e- lectric, n-a funcționat macaraua... deci nici materiale n-am avut.— Blocul D 2 cred că-1 predăm pînă la sfîrșitul lunii, ne asigură maistrul Chira Valentin. Avem toate șansele. De am scăpa însă de necazurile ce ni le produce macaraua. Din cuza ei, stagnăm 

zilnjc cîte 3-5 ore. Azi stăm tot așa, de 5 ore,II „anchetăm" și pe „Ș&- pînul" acestui utilaj enorm dar inert, mecanicul Ghiță.—De mult trebuia trimisă în reparații capitale. A „făcut", doar, peste 10 glisante. Pînă cînd să mai reziste ?!La un alt obiectiv — blocul D 6 — îl interviem pe maistrul Bondoc loan.— Blocul va fi predat pînă la sfîrșitul lunii. Un singur impediment ne stă în cale : n-am primit încă o parte din tîmplăria interioară. Din a- ceastă cauză stagnăm cu vopsirea ' și tencuirea apartamentelor. Avend promisiunea că ne vor veni toate căptușelile în această săptămînă. De întîrzie... am putea întîrzia și noi cu finisările. Or, nu am dori...In încheierea investigațiilor pe șantierul din Petrila l-am căutat pe ing. Cioc Du
mitru, șeful șantierului.•—Din blocurile ce le avem de predat în primul semestru doar D 3 C în „discuți". Și aceasta din cauza prefabricatelor care trebuia să,ne fie furnizate de I.O.I.L. Fju- nedoara. De fapt, la D 6 tot din cauza prefabricatelor și a cărămizilor am întîrziat.Ceea - ce vreau să subliniez — colectivul șantierului muncește din răsputeri și rezultatele cu siguranță nu vor întîrzia. Greutăți ne produc însă utilajele in general „obosite" și autobaza D.R.T.A. care nu ne satisface cerințele în privința transportului. In loc de 6 autobasculante cîte comandăm pentru o zi primim abia cîte două. Și nici acestea nu lucrează din plin. Iată de ce întîrziem cu lucrările de sistematizare...
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Producția de sfîrșit de an a Școlii populara da artă

Un rod deTotdeauna ne fac plăcere afișele care anunță manifestări artistice, cu atît maj mult cu cît aceste manifestări sînt susținute de formații de amatori și pe deasupra... locale.De aceea am fost foarte plăcut surprinși zilele trecute, cînd s-a a- nunțat producția de sfîrșiț de an a Școlii populare de artă. Dovada au făcut-o și cei peste 700 de spectatori, care au participat cu viu interes și au răsplătit cu aplauze roadele muncii de un an de zile ale a- cestui colectiv.Producția de anul acesta a școlii a fost cu mult mai bogată ca în ceilalți ani, cuprinzînd un program care după părerea multora, putea face față onorabil la cel puțin 7 spectacole diferite. La această manifestare și-au dat concursul clasele de teatru, brigăzi artistice, ansamblul de acordeoane, orchestra și fanfara școlii, clasa de coregrafie, precum și numeroși soliști vocali și instrumentali.De la clasa de teatru a tov. prof. Miclescu Astra s-a prezentat piesa intr-un act „Ziua mamei'* de 1. R. Priestley unde s-a remarcat eleva Gyorgby V.Alternînd cu recitări, formația de acordeoane a clasei prof. Szobosz- lay F. și fanfara școlii dirijată de prof. Medișan M. au prezentat un v tichet de piese accesibile atît inter- preților cît și publicului.
Și numai „plusuri66
(Urmare din pag. 1)Noua aripă are, deci, o deschidere de 4 X 6 m (față de 4 X 4 m cît era înainte). Asta înseamnă că la fiecare două abataje noi rezultă un altul de mărimea celui vechi — de 4 X 4 m. Se obține și o economie de material lemnos — la grinzi și juguri — consumul acestuia re- ducîndu-se cu 25 la sută. Prin exploatarea a două fîșii într-o singură aripă de abataj și presiunea poate fi

mai bine dirijată. Rezultatele sînt și ele dintre cele mai frumoase.Media productivității muncii la oamenii brigăzii pe lunile februarie — mai a crescut de la 4—5 tone pe post la 6,5 tone pe post. Așadar, succesele erau dintre cele mai frumoase. Căile de obținere a acestor succese au fost repede popularizate la E. M. Uricani. In scurt timp, metoda de tăiere a două fîșii a fost pre
Cine otrăvește cu suspiciune 
microclimatul ?

(Urmare din pag. 1)

un an și jumătate. Atunci am fost 
pusă ca martor în procesul pe care 
familia Schmidt l-a pornit împo
triva familiei Popa". Un amănunt: 
Tămîrși Ioana a avut un conflict cu 
familia Iacob care s-a încheiat la 
tribunal și în care familia Iacob a 
avut drept martor împotriva fami
liei Tămîrși pe... Popa Victoria. Și 
de aței vendeta.

SCHMIDT PARASCHIVA : „Noi 
am stat în comun cu un bătrin care 
aducea acasă gumă și dădea la copii 

, să se joace. Copiii o împrăștiau pe 
scară și le-am interzis sg mai vină 
Ia bătrin să ceară gumă. Printre co
piii cărora le-am interzis era și fe
tița familei Popa. Atunci mama ei 
a venit și a spart geamurile la ca
mera bătrînului. De atunci ne cer
tăm încontinuu. M-a șl bătut. Acum 
n-am nimic cu ea, n-are nimic cu 
mine. Am ciștigat-o la tribunal 
(procesul cu Popa V. — n.n.) și tre
buie sg-mi dea banii ce mi se cu
vin ca despăgubire drept cheltuieli 
de judecată și plata avocatului".

BORVOZ IOANA: „Deși Schmidt 
P. susține că P.V. a bătut-o și că in
cidentul s-a petrecut în dreptul a- 
partamentului meu, cind am deschis 
ușa, pe scară nu era decît prima, 
care țipa cît o tinea gura".

CĂRĂUȚĂ SIMINA : „Nu am 
nimic cu nimeni dar am fost pusă 
ca martor în procesul Pescheleu — 
Popa. Socotesc că ne putem împăca 
la fel ca toți oamenii dar, după cum 
se vede, nimeni nu dorește acest 
lucru".

Același lucru îl dorește și Riti 
Suzana care, de asemenea, a avut 
conflicte cu P.V. dar le-a tăiat ime
diat rădăcina; V-ați convins, cred.

prestigiuClasa de brigăzi artistice a prof. Jeleș A. a prezentat un grup de scenete de brigadă din care s-a remai- cat „Un administrator model".Prezența pe scenă a orchestrei școlii condusă de prof. Zuleger I. a avut succes în Rondo de Haydn cu solo clarinet, interpretat de elevul Iacobescu C. și în Sonata în îa 
major de Mozart.Ultima parte a programului a fost susținută de soliștii vocali Be- nea E., Kalb Margareta și Dud I, de la clasa prof. Mihăilă P. și de soliști instrumentali. S-au remarcat în mod deosebit, pianista Pai- yanos Margareta de la clasa prof, Neag Hedviga, precum și elevii Ci- bian R., Gărnan C„ Frățilă A., Kopper I. și alții de la clasa de vioară a prof. Pataky A. si Weber St.Producția de sfîrșit de an a școlii s-a încheiat cu dansurile Câră- 
gheasca, Brjul pe 8, Bărbuncul și o 
Suită de dansuri din regiunea Hu

nedoara iii interpretarea clasei de coregrafie a prof. Rișco.Faptul că întreg spectacolul a stîrnit un deosebit interes în public este poate cel mai serios argument pentru munca depusă de conducerea școlii în promovarea unui repertoriu nou și variat, care să solicite participarea publicului.
T. J.

luată și de alte brigăzi din sectoarele minei. In aripa vecină, din abatajul cameră 8/5 o aplică brigada lui Neagu Ștefan, iar la blocul 4 — nord, al sectorului II, brigada lui Preda Nicolae. Și e prevăzut ca pînă în trimestrul III să fie generalizată la toate brigăzile exploatării. Aceasta va permite ca randamentul să ajungă Ia 8 tone pe post pentru fiecare om „din cărbune**. Deci „plusurile" vor crește simțitor.

care-i principiul. Eu mă pan mar
tor la tine, tu la mine și-l dăm în 
git pe cutare. Dacă el are martori 
mai tari, atunci ne dă el pe noi; ca
re pe care. Poate că n-ați reținut un 
amănunt: în focul discuțiilor nici 
una din „pricinașe". n-a spus că ar 
avea și ea vreun pic de vină. Că 
una a propus celeilalte împăcare, 
nici nu poate fi vorba.,, Să hotăras
că legea" a cerut fiecare. Și vreme 
de doi ani de zile, niște oameni au ple
cat la serviciu suspectîndu-se, s-au 
întors suspectîndu-se, s-au trezit 
din somn suspectîndu-se; doar, doar 
va găsi celuilalt o pricină, fie ea și 
aceea că copilul vecinului merge 
prea repede pe scări. (Bieții copii, în 
numele lor s-au pornit toate cer
turile !).

Și acum bilanțul certurilor : peste 
10 acțiuni Ia comisia de împăciuire 
(!), din care cinci au ajuns la tri- 
hunalț!!). Vasgzică, o instanță crea
tă pentru rezolvarea onorabilă a a- 
cestor mici litigii dintre oameni și 
care se numește comisie de împă
ciuire, a devenit ceva asemănător 
unui alimentator de zavistie. Azi 
îți dau (ie drum liber către tribu
nal, miine celuilalt. I.a sfatul popu
lar- Lupeni am cerut părerea des
pre această anomalie a unei comu
nități, de la șefa secției secretariat, 
(tovarășa Bălan Georgetaț secție 
care tutelează comisia de împă
ciuire. „Cum de a dat comisia de 
împăciuire drumul la atîtea procese 
la tribunal, cînd de fapt șl un nei
nițiat vede că acești oameni își 
caută unul altuia nod în papură 
Răspunsul a fost dezolant; „De o- 
bicei, dacă după două sau trei în
fățișări la noi părțile nu se împacă, 
le dăm drumul la tribunal". Și 
le-au dat drumul. In cinci din cele

APA TRECE, A 
PIETRELE RÂMIN >

I(Urmare din -pag. 1) 
cîțiva ani Un colectiv, altmin- | teri harnic. Omul avea un ® 
exacerbat respect al hîrtiei I 
semnată și ștampilată, li dă- • 
dea iluzia legalității. Orice e- î 
normități să fi fost scrise pe « 
hîrtie, chiar scrise cu bună 1 
știință, nu aveau importanță. I 
Hîrtia să fi avut numai o sem- I 
natură autorizată și ștampila ■ 
forului tutelar. La un moment | 
dat hîrtia „legală" nu l-a mai * 
putut acoperi. A trebuit să I 
treacă și el ca apa, să lase lo- • 
cui altuia. A rămas insă în | 
urma lui o concepție; respec- I 
tul față de hîrtia ștampilată • jf semnată chiar atunci cind 8 
cuprinde în citeva rînduri un * 
camuflaj nociv. Colectivul a- | cela s-a mai zbătut cîtva timp s 
în mediocritatea aparenței în- |

15

18,00 La ordinea zilei. Orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

18,20 „Mult e dulce și fru
moasă' . Participă acad, 
prof. Iorgu Iordan.

18.30 Pentru copii. Filmul „Găr
gărița".

18,40 Pentru tineretul școlar : 
Studioul pionierilor.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteoroțic. Pu

blicitate.
20,00 Filme de animație.
20,15 Teleglob. Emisiune de 

călătorii geografice: Iti
nerar iugoslav.

20,45 Studioul mic: „Parabole"

șelătoare. Colaboratorii apro- 
piați ai acelui om fuseseră su
puși unei adevărate perfuzii 
cu acel denaturat respect. A- 
tunci cind li s-a luat posibili
tatea de. a se acoperi cu hîrtii 
s-au simțit ca niște oameni 
dezbrăcați. Și au părăsit co
lectivul care abia atunci iși 
găsea adevărata cadență. Ră
măsese în ei ca un balast greu 
de înlăturat, o concepție ino
culată timp îndelungat.

Actualitatea și valențele 
multiple ale acelui vechi pro
verb pot fi ilustrate cu zeci 
și sute de fapte și situații ca 
acestea pe care le-am alătu
rat aici.

„Apa trece, pietrele rămîn". 
Dar ce fel de „piatră" e aceea 
care rămîne după trecerea 
noastră, printr-un loc ? Piatra 
pe care oamenii o caută spre 
a o pune la temelia casei lor 
sau balastul, de asemenea 
greu, dar atit de sărac în sem
nificații pozitive pentru vorbi
rea noastră sugestivă ?

I
I
III
I
I
I
I
iII
I
I
II

10 înfățișări litigiul s-a încheiat la 
tribunal. Acest monstru care se nu
mește suspiciune și care otrăvește 
viața Oamenilor a fost alimentat și 
pe această cale. Și să mai notați un 
amănunt : deși seria proceselor a 
fost deschisă de Pescheleu Maria, 
soția responsabilului de bloc, deși 
Popa Victoria a ațîțat la început a- 
ceste certuri, nu s-a. întreprins la 
fața locului decît o încercare de a 
aplana conflictul iar responsabil de 
bloc e același locatar despre a că
rui soție tovarășa Bălan spunea : 
„Mi se pare nesinceră și căutătoare 
de ceartă din umbră". Am cerut și 
părerea unuia din cei doi avocați 
care au apărat pozițiile uneia din
tre părți (ce va fi fost de apărat 
aici I). „Noi apăram cauza așa cum 
apare în dosar". Și ce fel de măr
turii apar în dosar și în Instanță ați 
putut să vă convingeți. Tristă glo
rie să cîștigi un proces prin care se 
alimentează zavistia dintre oameni 
Cu astfel de puncte de vedere nu 
ne-am mira dacă X ar apărea ca mar
tor mai întîi de partea lui Y și apoi 
lui Z. Căci nimeni nu s-a sesizat de 
adevăratul substrat al acestor in
terminabile procese și înfățișări la 
comisia de împăciuire. Și astfel 
microclimatul în care trăiesc de 2 
ani de zile 20 de familii a fosl în- 
cet-încet otrăvit Dar cine și în baza 
cărui drept își poate permite acest 
lucru ? Am părăsit pe acei oameni 
Cu care am avut cel mai penibil 
schimb de păreri, cu un sentiment 
de greutate pe suflet-. Am privit în 
jur. Pe lingă toate blocurile răsă- 
riseră flori. Numai în dreptul scării 
respective, totul arăta a paragină 
Crescuseră și aici bur. :“”;,“ suspi
ciunii.

TELEVIZIUNE
iunie

de Dumitru Solomon. In
terpretează un colectiv 
de actori ai Teatrului 
„Mihai Eminescu" din 
Botoșani,

21,15 întrebări la care s-a răs
puns, întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. E- 
misiune de știință.

,2,00 Tineri soliști români lau- 
reați ai concursurilor in
ternaționale.

22,30 De la Giotto la Brâncuși. 
(Emisiunea a IX-a), Pre
zintă : Ion Frunzetti.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

I. E. C. PAROȘENI
ANGAJEAZĂ IMEDIAT:

un proiectant sau desenator
Condiții de angajare conform H.C.M. 1 053/1960.

Informații suplimentare la serviciul organizarea muncii

al întreprinderii.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI 

4\lXTĂ
In anul școlar 1967—1968, în cadrul Grupului școlar mi

nier Petroșani funcționează :
I. ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI — CURS

DE ZI CU URMĂTOARELE SPECIALITĂȚI: *
Electricieni de mină.
Lăcătuși de mină.
Strungari.
Sudori.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absol

venți ai Școlii generale (de 8 sau 7 ani) în vîrstă pînă la 
18 ani.

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă la 1 
iulie 1967 la sediul Grupului școlar din str. Republicii nr. 7 
pe baza unei cereri însoțită de următoarele acțe:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală).
— Certificat de absolvire a 8 sau 7 clase în original.
— Certificat medical eliberat de policlinica în care can

didatul este luat în evidență.
— Buletin de analiza sîngelui, etectuată cu maximum 3 

săptămîni înainte de concurs și rezultatul examenului radio
logie pulmonar, efectuat cu cel mult 3 luni înainte de concurs.

Concursul de admitere se va ține între 1 și 12 iulie 
1967, și va consta din :

Vizita medicală.
Probe scrise și orale la matematică și limba română.
II. ȘCOALA PROFESIONALA, CURS SERAL, CU URMĂ

TOARELE SPECIALITĂȚI :
— Lăcătuși mecanici (întreținere și reparații) pentru in

dustria constructoare de mașini și a prelucrării metalelor.
— Strungari.
— Sudori.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc munci

tori absolvenți ai școlii generale (de 8 sau 7 ani, care fac 
dovadă că lucrează în producție, în meseria pentru care ur
mează a fi școlarizați).

înscrierile la concurs se fac indiferent de virsta candi- 
daților, în perioada 15—31 august 1967 pe baza unei cereri 
însoțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală).
— Certificat de absolvire a școlii generale de 8 sau 7 

ani sau diplomă (certificatul) unei școli echivalente.
— Certificat medical.
— Dovadă de încadrare în producție, eliberată de în

treprinderea in care acesta lucrează.
Concursul de admitere se va ține între 1—10 septembrie 

1967 și va consta din:
Probe scrise și orale la matematică și limba română.
III. ȘCOALA TEHNICĂ DE PERSONAL TEHNIC — CURS 

DE ZI CU SPECIALITATEA :
— Tehnician electromecanic mașini și utilaje, durata de 

școlarizare timp de 3 ani.
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură ge

nerală, cu examen de bacalaureat (maturitate) sau cu certi
ficat de absolvire, în vîrstă pînă la 25 ani.

IV. ȘCOALA TEHNICA DE MAIȘTRI — CURS DE ZI 
CU URMĂTOARELE SPECIALITĂȚI:

— Maiștri electromecanici de mină.
— Maiștri mineri.
— Maiștri lăcătuși mecanici pentru industria construc

toare de mașini și a prelucrării metalelor.
Iu școala tehnică de maiștri se primesc candidați recru

tați din exploatările miniere pe baza planului de școlarizare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la secretaria

tul școlii, sau la telefon 1574 între orele 7—19.
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■ ■In legătură cu situația din Orientul Mijlociuîntrunirea Consiliului de SecuritateNEW YORK 14 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a reluat miercuri dezbaterile asupra situației din Orientul Mijlociu.Reprezentantul Marii Britanii, lordul Caradon, a propus ca secretarul sgeneral al O.N.U. să trimită un reprezentant personal în Orientul Mijlociu pentru „a reduce încordarea și a restabili condiții pașnice".Reprezentantul Argentinei, Jose Ruda, a declarat că sarcina Consiliului de Securitate este de a stabili condiții în care nici una din părți să nu fie plasată într-o poziției de unde să trebuiască să negocieze sub amenințarea forței sau a unei presiuni oarecare.Subliniind că „cucerirea cu ajutorul armelor nu poate să fundamenteze dreptul de a ocupa un teritoriu", reprezentantul Franței, Roger Seydoux, a declarat că în circumstanțele actuale delegația franceză consideră că trebuie să se depună eforturi comune pentru a se facilita, la momentul oportun, convorbiri care să ducă la acor-

duri acceptabile tuturor părților.Delegatul Etiopiei, Endalkachew Makonnen, a subliniat că Consiliul de Securitate trebuie să ceară imediat o retragere promptă a trupelor pe pozițiile lor inițiale și o reglementare justă și echitabilă a tuturor problemelor legate de acest conflict.In cursul ședinței au mai luat cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., Pakistanului, Nigeriei, Japoniei, Siriei, Izraelului.Rezoluția prezentată de delegația Uniunii Sovietice a fost pusă apoi la vot pe paragrafe. Primul paragraf, care cerea condamnarea Izraelului, a obținut patru voturi (U.R.S.S., Mali, India, Bulgaria) și 11 abțineri, iar al doilea paragraf, care cerea retragerea imediată și necondiționată a trupelor izraeliene din teritoriile ocupate, a obținut șase voturi (U.R.S.S., Bulgaria, Mali, India, Nigeria, Etiopia) și nouă abțineri. Intrucît cele două paragrafe nu au fost adoptate, rezoluția în ansamblul ei nu a mai fost pusă la vot.

Conferința de presă 
a președintelui S.U.A.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Marți, la Casa Albă a avut loc o conferință de presă a președintelui S.U.A., Lyndon Johnson, în cadrul căreia acesta s-a referit îndeosebi la situația din Orientul Mijlociu. Președintele a reafirmat declarația sa din 23 mai a.c. privind sprijinul acordat de S.U.A. integrității teritoriale a țărilor din această regiune. Răspunzînd unei întrebări, Johnson a afirmat că Statele Unite doresc și vor face tot ce le va sta în putință pentru realizarea unei păci „acceptabile și onorabile". Totuși, Johnson a refuzat, potrivit agenției France Presse, să precizeze dacă se opune ca guvernul izraelian să caute să păstreze prin tratative directe cu țările a- rabe, o parte d’n teritoriile arabe cucerite.

Lucrările Comitetului 
pentru decolonizareDAR ES SALAAM 14 (Agerpres). La Dar Es Salaam se desfășoară lucrările sesiunii în deplasare a Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare. In ședință au luat cuvîntul membri tetului, care s-au referit rul acordat de poporulluptătorilor pentru eliberarea țărilor din Africa centrală și de sud de sub dominația colonialistă. Vor-

special al 0. N. U• ■

Declarația premierului 
izraelian

de marți ai comi- la ajuto- tanzanian

bitorii si-au cu mișcarea a popoarelor din Angola, Mozam- bic, R.S.A., Rhodesia și din Africa de sud-vest. Ei au denunțat sprijinul acordat de monopolurile internaționale autorităților colonialiste din Angola, Mozambic și Africa de sud-vest pentru menținerea sferelor lor de influență.

exprimat solidaritatea de eliberare națională

HANOI 14 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 14 iunie a- 
viația americană a violat din nou spațiul aerian al R. D. Vietnam, între- 
prinzînd raiduri asupra unor regiuni populate din provincia Ha Bac. 
Un avion agresor a fost doborît. Știri suplimentare anunță că în ulti
mele zile au fost doborîte incă 9 avioane în provinciile Ouang Binh, 
Nghe An și Thanh Hoa. Pină la data de 14 iunie, menționează agen
ția, în Vietnamul de nord au fost doborîte 2 024 avioane americane.

Anglia a hofărîf organizarea 
unui referendum pentru Gibraltar

1

Pregătiri pentru o reuniune araba 
la nivel înaltCAIRO 14 (Agerpres). — După cum anunță agențiile de- presă, Tunisia și Arabia Saudită au acceptat propunerea Sudanului în legătură cu organizarea unei conferințe a miniștrilor de externe din țările lumii arabe, care să pregătească o reuniune arabă la nivel înalt. Yemenul și Iordania s-au pronunțat pentru o singură conferință Ia care să participe toți șefii de stat ai țărilor arabe, pentru a se studia „posibilitatea de unificare a acțiunilor în vederea lichidării urmărilor a- gresiunii". In legătură cu aceasta ministrul de externea riî neexterne este inutilă. In același timp, regele Marocului, Hassan al II-lea, consideră că tocmai o conferință a miniștrilor de externe ar fi mai o- portună în vederea adoptării unei politici comune în legătură cu actuala situație din Orientul Mijlociu. „O reuniune la nivel înalt, se spune în mesajul său adresat președintelui sudanez, Ismail Al-Azhari. nu poate duce la rezultatul scontat".

Totodată, ziarul egiptean „Al Ahram" anunță că R.A.U. a acceptat propunerea sudaneză în legătură cu o conferință urgentă a miniștrilor de externe din țările arabe.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Primul ministru izraelian, Levi Eshkoi, a declarat miercuri că „Izraelul nu va înapoia teritoriile cucerite din Peninsula Sinai decît atunci cînd va primi garanții privind libertatea de navigație". Declarația, precizează corespondentul agenției France Presse, a fost făcută în timpul inspectării trupelor izraeliene staționate în Sinai.

LONDRA 14 (Agerpres). — Judith Hart, ministrul de stat pentru problemele Commonwealthului, a anunțat miercuri după-amiază în Camera Comunelor că Anglia a hotărît organizarea în Gibraltar a unui referendum în baza căruia populația acestui teritoriu va trebui „să aleagă între alipirea la Spania sau menținerea legăturilor ac-

Harții va in- țări aletuale cu Marea Britanie". precizat că Marea Britanie vita O.N.U., Spania și două Commonwealthului să-și trimită observatori în Gibraltar în momentul desfășurării referendumului, care, după toate probabilitățile, ' va avea loc la începutul lunii sep-, tembrie a.c.
Orașul universitar din Bogota 
a fost ocupat de militari„Negocieri în vederea negocierilor" 14 (Agerpres). — For- columbîene au ocupat

al Iordaniei, declarat că, potrivit păre- guvernului său, o reuniu- preliminară a miniștrilor de

LONDRA 14 (Agerpres). — Hotărîrea premierului britanic Harold Wilson de a trimite pe lordul Alport (fost conservator) ia Salisbury pentru a tatona posibilitățile unei reluări a dialogului cu Ian Smith, a fost luată în urma presiunilor făcute de prietenii conservatori ai Smith din tul britanic, rul „Times".hotărîreComunelor, britanic a că „în mo- față este
această Camera premierul adăugatmentul de important să se reali-

lui Ian parlamen- scrie zia- Anunțînd în

zeze un oarecare progres spre o soluție".Unele ziare londoneze se întreabă cu nedumerire ce anume îl determină pe premier să considere drept justificată această nouă încercare. Re- ferindu-se la presiunile exercitate asupra guvernului pentru noi negocieri, „Times" scrie că Ian Smith, mai că nu a nici un gest indice dorința tative, dar acă „nu întrevede nici o bază de negocieri".„Este greu de înțeles logica hotărîrii lui

nu nu- schițat care să de tra- declarat

Val de incidente rasiale în S. U. ANoi incidente rasiale s-au produs marți în mai multe orașe americane. La Tampa, oraș cu aproximativ 300 000 de locuitori, centrul industrial al statului Florida, au continuat ciocnirile între forțele polițienești și demonstranți. Autoritățile orașului au mobilizat garda națională precum și majoritatea forțelor polițienești, care au înconjurat cartierul populației de culoare. S-a ordonat o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care a fost ucis un tînăr de culoare de 19 ani, fapt care a determinat actualele incidente.La Cincinnati, statul Ohio, tulburările s-au accentuat, de asemenea. In cartierul Avandola din oraș au avut loc demonstrații ale negrilor.Noul val de incidente rasiale a coincis cu hotărîrea Curții Supreme a S.U.A. de a folosi deciziile judecătorești spre a înăbuși mișcările pentru drepturile civile.
Aparat pentru 
recepționarea semnalelor 
civilizațiilor extraterestre

In U.R.S.S. au fost realizate 
aparate pentru recepția sem
nalelor civilizațiilor extrate
restre, în cazul în care aces
te civilizații există în Univers.

Este vorba de un aparat cu 
mai multe canale pentru re
cepționarea undelor electro
magnetice care parvin din re
giunile îndepărtate ale Uni
versului.

aHarold Wilșon de trimite pe lordul Alport în Rhodesia, pentru o nouă serie de „negocieri în vederea negocierilor", pede că nici părți nu este tate dispusă promisuri. Ce trimiterea lordului Alport, care nu poate decît să confirme ceea ce este deja cunoscut ? Ar fi păcat să se alimenteze speranțe false, iar un al doilea eșec de amploarea celui al tratativelor de pe nava „Tiger" ar înrăutăți lucrurile și mai mult".

Este lim- una din în. reali- la com- rost are

BOGOTA țele armate miercuri orașul universitar din Bogota, după două zile de incidente violente, ca urmare a protestului studenților față de sporirea cu 30 la sută a tarifelor la mijloacele de transport în comun. După cum relatează agenția Associated Press, cel puțin 1 500 de militari, folosind grenade cu gaze lacrimogene și o unitate blindată compusă din 40
In Coreea de 
demonstrațiileSEUL 14 (Agerpres). — Pentru cea de a treia zi consecutiv, capitala sud-coreeană este zguduită de violente demonstrații studențești de protest față de falsificarea rezultatelor recentelor alegeri parlamentare, în urma cărora Pak

BUGETUL MILITARBUndestagul a aprobat miercuri, la a doua citire, bugetul militar pentru anul 1967. Acesta se ridică la 19,593 miliarde mărci, ceea ce reprezintă, în comparație cu bugetul anului trecut, o creștere de 1,230
AL R. F. G.miliarde mărci. 500 milioane mărci sînt rezervate cumpărării de material american pentru compensarea cheltuielilor în devize ale trupelor americane staționate în R. F. a Germaniei.

Mase de aer rece au invadat BraziliaMase de aer rece venite din sudul continentului au provocat o serioasă răcire a vremii într-o serie de localități braziliene. In statul Santa Catarina temperatura a scăzut pînâ la minus 7 grade Celsius.
Chemare la grevă, generală în Columbia

Confederația oamenilor muncii și 
Uniunea oamenilor muncii din Co
lumbia, două dintre cele mai mari 
organizații sindicale din această 
țară, au chemat populația activă a 
țării ia declararea unei greve ge
nerale in semn de protest față de

Potrivit datelor publicate în presă, înghețurile au provocat pagube în agricultură — îndeosebi la plantațiile de cafea. Jntr-o serie de municipalități ale statului Parana, arborii de cafea au fost distruși în proporție de aproximativ 15 la sută.
majorarea tarifelor la transportul 
in comun. In timpul unei demon
strații care a avut loc în capitala 
țării s-au produs ciocniri între 
populație și poliție. Au fost ope
rate numeroase arestări.

.MAR1NER-5"

Salariații cer naționalizarea băncilor străine 
din SudanSalariații sudanezi de la băncile străine, care operează Ia Kartum, au părăsit marți lucrul, la numai cîteva tninute după ce ghișeele băncilor și-au început activitatea., Salariații cer naționalizarea imediată a băncilor străine. Potrivit "agenției Reuter, pînă în prezent guvernul sudanez nu a luat nici o hotărîre în această problemă.

De la poligonul Cape Kennedy, statul Florida, a fost lansat cu a- jutorul unei rachete „Atlas-Age- na“ observatorul cosmic „Mari- ner-5“, cu destinația spre Planeta Venus. Avînd o greutate de 245 kg, vehiculul va trebui să ajungă la 19 octombrie a. c. la o depărtare de 3 200 km de planetă. Obiectivele principale ale acestei încercări sînt obținerea unui maximum de informații științifice privind structura atmosferică a planetei Venus și a cîmpului magnetic e- xistent în jurul astrului.REUACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Petroșani str. Republicii tir. 44, Tel. 1662, 269 (G.G.V.J.)

tancuri, au ocupat clădirile orașului universitar. „Incinta Universității naționale — sffijliniază agern ția — arăta miercuri, că o tabără militară Cu mitraliere, tancuri, jeep-uri și sute de soldați purtînd măști de gaze".In cursul ciocnirilor între stu- denți și forțele armate, 11 persoane au fost rănite. Autoritățile au a- nunțat că un număr de 577 șta- denți au fost arestați.
sud 
iau amploareCijan Hi și-a asigurat un nou mandat prezidențial pentru încă o perioadă de patru ani. Aproximativ 15000 de tineri, studenți și e- levi au demonstrat miercuri în Seul, cerînd organizarea uriei noi confruntări electorale, scrie corespondentul agenției Associated Press. Demonstrațiile de protest au luat o amploare deosebită și în orașele de provincie. La Pusan, cel de-al doilea oraș sud-coreean ca mărime după Seul, aproximativ 2 700 de tineri s-au adunat în fața universității, cerînd noi alegeri. Manifestații similare au avut loc și la Taegu, localitate situată îrr vestul țării.Pentru împrăștierea demonstranților au fost mobilizate importante forțe polițienești, înarmați cu bas- 1 toane de cauciuc și gaze lacrimogene. Peste 200 de studenți, scrie agenția citată, au fost arestați.

ADEN 14 (Agerpres). — DupC cum anunță agenția Reuter, în așa- zisa „Federație a Arabiei de Sud'1 a avut loc marți o remaniere a Cabinetului de miniștri. Fostul ministru al aviației, Hussein Aii Ba- yumi, a fost numit ministru al e- ducației naționale și informațiilor, iar portofoliul aviației a fost încredințat șeicului AU Musaid al Be- bakri, nou numit in guvern. Fostul ministru a) informațiilor, Abul Rahman Girgirah, a fost numit ministru al sănătății, iar șeicul Aii Attf Al Kaladi, a preluat portofoliul a- griculturii. vTiparul s I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


