
L T — wa«t«

9.

jpriie, uniți-vă!
■)

WCdyuiiușu
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc 
«ammm»m■■Mia«MM■

iM

)

Anul XIX
XXIV Nr. 5532

dîmbătâ
5 august

1967

In pagina a 4-a :
Q Succesul ansamblului „Pe 

rinița" în Algeria.
0 Reuniunea miniștrilor de 

externe ai țărilor arabe.
0 Evenimentele din Ni

geria. .
• Bilanț al incidentelor ra

siale de la Milwaukee..
• „Europa-1“ s-a prăbușit.

i ;

CEASURI
DIN
AJUN

Zile de august...
...Soarele ne face semn «34 

voioșie de după spinarea mun
ților, chemîndu-ne înspre lo
curile umbroase. Dar, pe un
deva, pe-aproape se simt pa
șii sărbătorii, căci pe răbojul 
calendarului se specifică zodia 
ei. Dintotdeauna mi-a plăcut 
să cînt frumusețea acestor seri 
calde, asfințiturile aprinse cu 
fuziuni cromatice prin co
roana brazilor falnici și țe- 
poți de la marginea parcuri
lor, cu miros dulceag.'de ră
șină umezită. In aceste, cea
suri din ajun gîndurile ni se 
luminează, devin la fel ca și 
apele de curate, iar rîsetele 
zburdă ca niște clopoței ce 
zornăie la căpăstrul cailor.

...E seară. Stîlpii de tele
graf joacă pe sub geamuri în 
tamtamurile trenului, măsu- 
rînd minutele și secundele. 
In gară, pe peron, unde vi
brează din veacuri orga des
părțirilor, cobor în urma unui 
tînăr miner, Se oprește în fa
ța chioșcului. Cere un ziar și 
începe să-i răsfoiască filele 
încă proaspete, cu miros în
țepător de cerneală tipogra
fică. Ochii i se opresc în 
dreptul unei rubrici, acolo 
unde erau înscrise realizările 
minerilor din - Valea 
Avea pasul ușor, ca o 
re. A trecut pasarela 
îndreptat spre centrul
lui, pierzîndu-se in mulțime.

In fața florăriei l-am zărit 
din nou, avînd un buchet de 
gladiole în mîini, mîinile în 
care pînă mai ieri ținuse pi- 
chamerul. Probabil, vroia să-l 
înmîneze tovarășilor săi de 
muncă, familiei, prietenilor.

In ultimele ceasuri din ajun, 
am colindat mai multe locali
tăți din Vale. Peste tot am 

" " ” o mî-
pentru 
incinta 
pavoa- 
parcul

Jiului, 
fulgui- 
și s-a 
orașu-

ÎNTRAJUTORARE
Am reîntilnit Iritr^ozi 

la Lupeni cîțiva oameni 
preocupați de mersul 
producției. Receptivi la 
tot ceea ce se petrece 
in jurul lor, ei trăiesc 
pulsul vieții cotidiene, 
hotărî ți parcă să nu 
treacă prin viață fără a 
lăsa în. urma lor ceva 
bun. Din. acest motiv 
i-am asemănat printr-o 
simplă comparație cu 
niște poeți atenți la Sen
surile vieții, pentru că 
munca pe care o fac ei 
se aseamănă cu o poe
zie. O poezie a prezen
tului, a viitorului. Mun
ca lor se contopește cu 
cea a celor din adine uri, 
pentru c& ei le sînt a- 
jutoare de nădejde. ;

sebW. Avea nevoie de o 
echipă de lăcătuși pri- 
cepuți șl in același timp 
prudenți, și nu se pu
te®- decide pe care să-i 
aleagă. Intîi s-a gîndit 
la echipe lui Bogdan 
Nicotae, iar apoi le-a 
înșiruit în gînd pe toa
te. A rămas la prima sa 
alegere. A chemat pe

CARNET

★
peDis-de-dimineață, 

inginerul' electromecanic 
Costache Titus îl fră
mânta 6 problemă : în
locuirea căblului de ex
tracție. Mai avusese 
de-a face cu asemenea 
„probleme", dar de data 
aceasta i se părea că 
era vorba de ceva deo-

maistrul Lipan loan șl 
i-a detci-is situația. A- 
cesle l-a ascultat cu a- 
tenție 'și n-a așteptat 
prea mult. Atâta timp 
cît dura- ■ înlocuiri» ca
blului minerii nu pu
teau să coboare la lo<- 
gurile de muncă. Nece
sitatea schimbării cablu
lui se ivise datorită fap
tului că cel existent .nu 
ajungea pînă la orizon
tul 300. In locul lui tre
buia să se pună altul 
de 460 metri, Echipe a 
început pregătirile nece
sare. . 
Marcu 
Mircea

capre tamburul cu fu
nia de oțel. Apoi au le
gat capătul funiei noi 
de al celei vechi, tre- 
când-o prin orificiul de 
la podul de siguranță 
așezat sub.moletă. Dru- 
Iea Ioan, mecanicul ma
șinii "73e extracție, a a- 
păsat pe maneta de por
nire. încetul cu încetul 
capătul funiei noi se a- 
propia.; de tambură. 
Munteanu Petru s-a ur
cat pe scările turlei 
puțului, supraveghind de 
acolo ' legătura dintre 
cele două funii. Ochii 
maistrului, Lipan urmă
rea cu atenție rotațiile 
moletei. După înfășura
rea cablului nou, cablul 
cel vechi a fast, deru- - 
lat. Asemănător s-a în
locuit și cel de-al doi
lea cablu. Conform

N.T.S.-ului, după termi
narea operației ‘ de în
locuire, timp, de trei ore 
s-a executat: transportul 
în gol, ou tonajul stabi
lit pe baza încercărilor 
de la U.R.U.M.P. In 
cinci ore. totul a fost ga
ta. Minerii și-au reluat 
munca.

★
Ii mai cunoscusem pe 

acești oameni harnici 
cândva. Reîntîlnirea a 
fost plăcută. Ii găsisem 
antrenați într-o acțiune 
de ajutorare a mineri
lor. Erau plini de vase
lina cu oare fusese con
servat cablul, dar și de 
mîndrie. Pentru a scrie 
despre acești oameni, 
trebuie să găsești nea
părat puntea cea trai
nică de ajutor dintre ei 
și oamenii 
—■ minerii.

adin purilor

f

C. VALERIU

Taborschi Carpi, • 
Flavian și Radu 
au nus pe două

55 DE INOVAȚII

fost abordate 
interes reci- 
actual și de

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii^ Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază pe vice
cancelarul și ministrul afacerilor 
externe al. R. F. a Germaniei,, dr. 
h. c. Willy Brandt.

Cu acest prilej au 
unele probleme de 
proc privind stadiul
perspectivă al relațiilor dintre ța
ra noastră și R. F. a Germaniei, 
precum și aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Petre Blajovici, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Cornelia Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Oancea, am
basadorul României în R. F. a 
Germaniei.

Ău fost de față Erich StratLing, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, dr. Hans Rute, șeful Di- 

• recției a IT-a Politice din M.A.E., 
dr. Franz Drutschmaan, consille® 
al Ambasadei R. F. a Germaniei ' 
la. București.

La amiază, președintele Consi
liului de Miniștri a oferit un de
jun în cinstea vicecancelarului șî 
ministru -al afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei.

M NA$It UN CARTIER
Bilanțul actual Pînă In 1970 Construcția cartierului . 

.„8 Martie". din Petrila,.
a început ou puțini ani ' 
în- urmă. Eforturile de- ■ 

' puse de constructori - au • 
dat însă roade 11 blo- • 
curi de tip. „E“, a câte 
56 apartamente fiecare, 

-4> blocuri' dg tip „F“, a 
40 maitamente, 4 fcflo- 
CUri tip ..A“ a .80 apar
tamente și 3 blocuri de 
tip „1“ cu câte. 120 gar
soniere — în total deci 
22 blocuri cuprinzînd 
1456 apartamente și o 
școală nouă cu 16 săli 
de clasă.

Dezvoltarea acestui 
cartier continuă. Con
form planului pro- 
iectanților se prevede 
ridicarea a încă 22 de 
blocuri diferite cu 4 e- 
taje, însumînd alte 844 
apartamente, un com
plex comercial, un puhet 
comercial, extinderea u- 
nor centrale termice, 
drumuri și alei, zone 
verzi și alte amenajări.

Anul acesta, construc
torii petrileni vor pre
da 404 apartamente. Din
tre acestea, 133 sînt ga
ta, iar în august se vor 
termina încă 151 apar
tamente,
ultimele trei blocuri cu 
120 . apartamente, lucră
rile se află în roșu — 
executîndu-se zidăria la 
diferite etaje iar la corn- , 
plexul comercial șl co
operatist se lucrează ' la 
planșeele unor . corpuri 
de clădiri.

Activitatea șantierului 
este în prezent, concen
trată pe blocurile D 1 
și I 3 —- aflate în plin 
finisaj interior, și exte
rior — cuprinzînd 151 
apartamente cu 1, 2, 3 
camere. Totodată, se lu
crează la complexul co
mercial și drumurile in
terioare — ca și ta li
nele sistematizări ale 
terenului. Dar, la aces
te lucrări șe înregistrea
ză și unele rămîneri în 
urmă, restanțe care 
creează pericolul că șan-

• 7 blocuri cu 9 
etaje
15 blocuri cu

e 1456 aparta
mente

S 22 bracuri cu.
4 etaje

. _J?e la tacgpuiul 
lui, Ia preparați® Pț£rî- 
ia au fost. înregistrate.’.. 
55 de inovații.. Din a- 
cestea, 20 au fost deja 
aplicate și 26 experi
mentate, majoritatea i- 
novațiilor contribuind 
la: îmbunătățirea pro
cesului tehnologic, pre
lungirea vieții instalați
ilor și reducerea.efortu
lui fizic al lucrătorilor. 
Iată cîteva din inovați
ile realizate și pe cei ce 
le-au conceput:

— Linie nouă de flo- 
tare a șlamului ia spă
lătorie autor, maistrul 
Horga loan.

— Dispozitiv pentru 
desfundarea conductelor 
de circulație a apei in
dustriale din spălătorie 
— realizatori, maistrul 
Stoica Petru și lăcătușul 
Galinschi Rudolf.

— Curățitor de cupe 
la haldă — autori, lăcă
tușii Ștef Aurel și Io- 
nașcu loan.

. , . Iranșforipator pen
tru ' reglarea reteeloi’’*’3‘ 
întrerupătoare — autoi, 
maistrul electrician Cz; 
naky Ștefan.

— Dispozitiv pentr 
recondiționarea. .cuplaje
lor — realizat de lăcă
tușul Boțan Elisei.
'— Modificarea- bazei 

lâ craterele. , din spălă
torie — autori, maistrul 
Tărie’ Iosif și lăcătușul 
Șerdean Dumitru.

— Recondiționarea ă- 
xelor de 
de răcire 
clietaj — 
principal 
ian. '

Tematica variată ur
mărită, domeniile ata
cate de inovatori, do
vedesc continuitate în 
preocuparea pentru mă
rirea productivității 
muncii, grija față de 
om. Le dorim harnicilor 
inovatori preparatori de 
la Petrila noi succese 
în preocupările lor I

■-
.'-V

8441 a paf ta?
menta

dl Complex co1 
mercial-coope 
rafisf

0 O școală cu 16 
săli de clasă

COANDRÂȘValeriu

pag. a 3-a)(Continuare în

la maieurile 
din secția bri- 
autor, maistrul 
Moldovan Tra-

se vor de-

UNDE MERGEM?
* z i ora

ora

HÎIXE

văzut mina oamenilor, 
nă harnică ce lucra 
oameni. La Lupeni, în 
exploatării se făcea 
zarea și se dereticau 
și terenul din jurul plăcii co
memorative. Aici

Totodată, la

• La cluburile orașelor 
Petrila, Lonea, Aninoasa, 
Vulcan, la Casa de cultură 
din Petroșani și în sala cinema
tografului Uricani, la ora 17 vor 
avea. loc adunări festive cu 
expuneri urmate de progra
me artistice închinate Zilei 
minerului. La susținerea: pro
gramelor artistice își vor da 
concursul formații de muzi
că ușoară, muzică populari., 
fanfară și dansuri.
• Consiliul Uniunii de 

cultură fizică și sport orga
nizează in cinstea Zilei mi
nerului desfășurarea etapei 
regionale din cadrul „Cupei 
minerul" la următoarele dis
cipline sportive :

— Lupeni. ora 17, pe pista 
stadionului: : concurs la 
atletism.

— Sala de sport a clubului

sindicatelor din Lupeni,
17 : - întreceri, la haltere.

— Stadionul „Jiul", 
16, se vor întrece echipe de 
volei.

— Arena „Utilajul" .. din 
Petroșani;, Ora 16 : concurs' 
de popice.

— Poligonul din., Petro
șani, ora 16 : concurs de tir.

La toate? aceste’ întreceri 
participă reprezentative “‘’din 
orașele: Brad, Deva. Ilia, 
Alba Iulia și Petroșani.

• La mina Lupeni, ora 9, 
in sala de conferințe, va a- 
vea loc adunarea comemo 
rativă urmată de depuneri' 
de coroane cil flori la placa 
comemorativă a eroilor că- 
zuți la 6 august 1929. Tot In 
sala de conferințe a minei, 
formațiile de muzfcă-ușoară,

muzică : populară, fanfară și 
dansuri ' ale clubului 'sindi- 
catelor dîn Lupeni vor sus
ține un bogat program artis
tic. Alături de delegații or
ganizațiilor. de masă vor pu
tea participa toți cei care 
doresc să ia parte la acest 
însemnai eveniment,

® ' .La jora 9, pe stadioanele 
din Petrila, Petroșani, arena 
„Utilajul" din Petroșani vor 
continua ■, întrecerile . etapei 
regionale ale „Cupei ■ mine
rul" 4ja fotbal, .volei; și- popice.
• Aninoasa, ora 10. pe 

stadion-meciul de fotbal 
dintre Minerul Aninoasa și 
Parîngul Lonea, contând. pen
tru „Cupa României" la fot
bal. ...
• -In jurul orei 13, Șe; vor 

organiza chermeze . în toate 
localitățile .Văii Jiului. '.

0 Stadionul ■■■■ din Lupeni, 
ora 17,30 :' nieciul internațio
nal amical dintre echipel- 
Jiul Petroșani și Vllazriila 
Tirana (R. Pi Albania).

. La Petrila s-a pus în lucru un grup, de 12 blocuri 
de. tip D cu ,4 etaje și 31 apartamente, fiecare avînd ?•. 
încălzire centrală. , , ■

IN CLIȘEU : Blocul D3, unul din primele blocuri 
de acest tip. terminat^, așteptîndu-și locatarii. x

ȘT. MIHAI

(Continuare in pag. a 3-a)



STEAGUL ROȘU

„VINUL DE VIATĂ LUNGĂ*

CETATEA DE LA BRAN
Clădită pe un colț de stîncă, ce

tatea de la Bran închide trecătoa
rei cu același nume la intrarea ej 
dinspre Transilvania, deschizînd 
din înaltul său o largă perspectivă 
spre masivele Bucegi, la răsărit, si 
Piatra Praîulu'. la Apus. Prima ști
re despre construcția cetății Bran 
datează din 19 noiembrie 1377 și 
este o scrisoare a regelui Ludovic I 

.către orașul Brașov în care se con
semnează acordarea unor privilegii 
#«b formă de scutiri de impozite 
și reduceri de taxe vamale.

Primul domnitor român care a 
stppînit Branul a fost Mircea cel 
Bățrîn. Lui i se datoreac fortifi
carea cetății și utilizarea ei în lup
tele cp turcii. Frămîntările politice 
din veacurile XV---XVI au dus 
Branul în ștăpînirea mai multor 
conducători, pînă ce lancu de Hu
nedoara, preluînd cetatea, s-a ocu
pat de consolidarea ei- Credincios 
politicii de sprijinire a țărănimii, 
•1 a căutat să. limiteze abuzurile 
săvîrșite de castelani în exploata
rea domeniului cetății și a iobagi
lor. După moartea lui lancu de Hu
nedoara, au urmat conflictele din
tre castelani și negustorii brașo
veni ogre au ajuns în cele din ur
mă să pericliteze tranzitul de măr
furi prin trecătoare. Cetatea ajun
ge apoi în stăpînirea Brașovului. 
Această stăpînire intensifică legă
turile comerciale ale cetății cu Ta
ra Românească, pe de o parte, iar 
pe de altă parte sporește obligațiile 
iobăgești împotriva eărora țăranii 
se ridicau, adesea părăsind satele 
Branului. In secolele care urmează 
Branul trece pe rînd sub stăpîni
rea lui Mihai Viteazul, principelui 
Transilvaniei, Gabriel Bathory și 
din nou a Brașovului,

Trecutul cetățeii Bran a fost plin 
de zbucium și lupte —- cu invada
torii turci sau austrieci, ale țăra
nilor cu foamea, cu nobilii, cu va-

meșii și castelanii pentru o fărîmă 
de pîine sau de dreptate.

Viața lor n-a fost mai bună nici 
după destrămarea feudalismului și 
instaurarea capitalismului în Tran
silvania și nici după primul război 
mondial

Ca și în secolele trecute lupta 
țăranilor acestor Jocuri pentru în
lăturarea exploatării a continuat. 
Astăzi pămînturile din jurul cetă
ții sînt lucrate de harnici coopera
tori, în apropiere^ ei se află „ce
tățile" vieții noi — Zărnești și Rîș- 
nov. Urmașii vechilor colibași lu
crează astăzi în 
aceste cetăți, care L _a»«a» —
nu mai aparțin | 
exploatatorilor.

Și cetatea Bra- 
nului cunoaște o 
viață nouă, dem
nă de noua orîn- 
duire socialistă- 
In cadrul revolu
ției culțutale din 
țara noastră în 
care reconsidera
rea și revalorifi-

carea trecutului progresist de lup
tă al poporului pențru un trai mai 
bun se afiș pe primul plan, cetatea 
Branului, ca și alte monumente 
ale trecutului, ridicate din truda 
poporului, a devenit încă din vara 
anului 1957 un interesant muzgu 
axat pe istoria, economia și viața 
socială a regiunii, iar oamenii a- 
cestar locuri, în ciuda tuturor asu
pririlor, au ieșit biruitori din toate 
și și-au păstrat obiceiurile, por
tul, limba și mîndria de oameni.

Sever GROZAVU

4 pășiț pe trepte 
drept șț sigur de fL 
Pogțe n-gr fi lipsit de 
interes pentru eftRgrii 
ziarului să știe cum 
de reușește omul aces
ta, la cei 84 de ani ai 
săi, Să urce fără efor
turi o scară de 30 de 
trepte; să-ți transmită 
printr-o strîngere de 
mină o imagine a vi
gorii oare refuză să 
părăsească pe un octo
genar, mai ales că dîn- 
sul dorea să împărtă
șească acest „secret".

-c Așadar, am înce
put noi scurta discu
ție, cum reușiți să vă 
mențineți, la această 
respectabilă virstă, vi
goarea și vioiciunea ?

— Mai intli e bine 
să se știe că abuzuri 
n-am făcut in viata 
mea. Dar mai e ceva 
și asta vreau să le re
comand și altora prin 
coloanele ziarului, pin
gele, la bătrînețe, de-

nine mai „leneș". Dth 
pă ce e fugărit de la 
inimă in organism, vi
ne mai grew înapoi. 
Și giunet trebuie de- 
terminat să circule 
mai repede. Și eu asto 
jac de 3d de ani in 
fieeare dimineață: tl

0 DISCUȚIE

oblig să se întoarcă în 
inimă printr-o circula
ție mai accelerată. 
Cum ? Printr-un masaj 
pe tot corpul. De ma
sajul acesta care du
rează 10—75 minute și 
ți-l poți face singur, 
nu trebuie să scape 
nici a părticică a cor
pului, «ici ohiar dege
tele de 
sajul se 
zdravăd 
degetul 
lalte, oricine știe

Pregătire pentru
anul 2 000

la mină- M«- 
face primind 
carnea intre 

mare și eele- 
de

altfel acest lucru, afli 
de SUS în jos cit sf de 
la dreapta la stingă 
șgu de la «lingă la 
dreaptg. E foarte im
portant 
iictcă a 
masată 
gele să 
spre inimă și din va
sele sanguine cele mai 
subfiri. Acesta era „se
cretul" pe care doream 
să-l destăinui ■ citjtori- 

jpr giapuiuț, încercați 
și dumneavoastră căci 
sînt sigur că vă va 
prinde bine.

La plecare, cînd l-am 
văzut din nou drept și 
sigur de el in ciuda 
celor 84 de ani, i-am 
dat dreptate. Jlămîne 
să mă conving pe pro
priul meu organism. 
Numele interlocutoru
lui nostru: Petrescu 
Stan, domiciliat în Pe
troșani, str. Construc
tivul, blocul B, scara 
III, apartamentul 1.

ca fiecare păr- 
corpului să fie 
pentru cg șîn- 
fie „fugărit'1

2 000 
îaee

Aflînd recent în anul 
din alimentația omvlvi vor 
parte și algele marine, un tînȘr da
nez, în vîrștă de 19 ani, a hotărît 
să-și obișnuiască de pe acum or
ganismul cu viitoarele produse ali
mentare. Cu ajutorul unei undițe 
foarte fine, el a început să pescu
iască zilnic alge marine pentru 
a-și pregăti, eu ceapă și alte con
dimente, masa de prînz. Eforturile 
lui gospodărești nu au fost însă 
prea lungă durată, deoarece după

cîteva zile a trebuit să fie trans
portat de urgență la spital. Planc
tonul și algele cu care tînărul dș- 
nez s-a hrănit sînt perfect comes
tibile, au declarat medicii, dar nu 
îp această formă. .

t 
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Timbre fosforescente
Administrația poștelor din Italia 

a anunțat Că va pune în curind în 
vîr.zgre timbre poștale fosforescen
te care vor permite accelerarea o- 
perațiilor de triere cu ajutorul ma
șinii electronice. Trierea va putea 
fi efectuată de acum înainte și în 
curșui nppțij cu ochiul liber.

Ha nea Jean, 
* fotograful din
i
i
i
i
i

Vulcan

Plăsmuire, de vis, minune a naturii, cuarțul de Ma
ramureș este admirat pentru puritatea transparenței, 
duritatea deosebită, proprietățile electrice, care-i des
chid largi posibilități de folosință în industria elec- 
toțehnică.

IN CLIȘEU: Un eșantion de cuarț aliat în colec- | 
ția l.M.P

Dacă mă gîndeam de mult 
să-mi comand un tablou-a- 
mintjre I Chiar foarte de 
mult. De cînd ultima barză 
care a poposit pe hornul ca
sei mele mi l-a lăsat pe ăsta 
micu meditam cum să pro
cedez. Acum am 6 copii. Mai 
mari, mai mici și mijlocii. 
Sănătoși, voinici. Să-mi tră
iască i Le-am făcut la toți 
fotografii. A la minut. Cum 
apărea cite unul pe lume cum 
6triga : „Tată, vreau poză 1“ 
Și-i făceam. Adică le făcea 
nea Jean, fotograful nostru. 
Că e priceput piticul! Dar, 
de la vîrsta cjnd încă se îm- 
băiau în copăiță nu i-am mai 
dus la nea Jean. Așteptam 
să mai... răsară puțin, să-i 
duc pe toți, de mină, la po
zat. Și să comand pentru fa
milia noastră o poză mare, 
mare. Pentru album. Carte 
poștală. S-o dau la mărit și 
să am un tablou frumos in 
casă. Cum are o cuscră de-a 
nașe-mi. Intr-o bună zi, prin 
septembrie 
încetase și 
tiaseră, cu 
și părul în 
trat la noi 
un delegat.

*65, cînd ploaia 
norii se împrăș- 
vesmdntele ude 
dezordine a in- 
în sala de apel 
Delegat de... co

operativa „Prestarea" din O- 
radea. Era încărcat cu un

vraf do tablouri reușite. Co
menzi mărite. Fotocopii 
părinți și copii. „Acum ori 
niciodată — mi-am zis. De 
cînd așteptam eu o aseme
nea ocazie l“. Mă dau bine 
pe lingă orădean. Ii spun că 
nu știu ce să fac. Că eu 
n-am o poză recentă cp toți 
ai mei. Mi-a zis — amabil 
omul — că să fac comanda 
și fotografia o expediez eu 
cînd pot. N-am putut însă 
repede. Mă hotărîșem să re-

cu

FOILETON
din 

ce să vezi, prin 
vine delegatul 
explic întîrzie- 
(foarte frumos)

ȘTIAȚI CĂ...
• IN URMA unor săpături efectuate 

în apropiere de Odesa, s-au descoperit 
pattae ccrdeclionate din os de cal, da
tând, după ouat s-a putut aprecia, din 
anul 1300 Inf S erei noastre.

•Ui &BA5UL Baku, capitala R.S.S. 
Azerbaidjan^, • teat creat primul muzeu 
de aowoare di* lama Aici au foșț ex
puse ode asal frwmoaiw» exemplare de 
covoare azertoaidjene, cunoscute și apre
ciate ta oomeraaae țări.

• IN ULTIMUL, timp, numărul foci
lor de pe glob a crescut considerabil. 
Numai în Marea Qaapică trăiesc, potri
vit calculelor oamenilor de știință, pînă 
la un milion de foci. In Antarctida nu
mărul lor sporește anual cu 35 000.
• NUMĂRUL spectatorilor în sălile 

de cinematograf britanice a scăzut cu 
9 la sută din luna martie 1966 pînă în 
martie 1967. In cursul aceleiași perioade, 
numărul sălilor s-a redus de Ia 1975 
la 1S51.

nunț la banii reținuți 
salariu cînd, 
aprilie a, c. 
din nou. Ii 
rea și-1 rog
să mă servească totuși. De 
atunci însă a început coș
marul. Că trebuia sâ trimit 
de urgență fotografia la O- 
radea. Și trebuia să fac to
tul... urgent. Ca o săgeată 
m-am dus acasă. De acolo 
la școală. I-am strîns pe toți 
ai mei pe coridorul școlii și, 
după ce am primit încuvi
ințarea directorului, i-am 
dus acasă. I-am primenit. In 
haine 
și Pe 
spăla 
i-am
am plecat. La nea Jean — 
închis. Vine imediat — îmi 
șoptește cineva la o ureche. 
Nu vine că e la „Straja" — 
îmi strecoară altcineva, la 
cealaltă ureche. După o oră, 
ăla micu ia cuvintul în nu
mele colectivului de copii și 
mă imploră: „Tată, hai s-o 
lăsăm baltă! Noi nu mai 

bust!“. Tremurau cu 
toții. De frig. I-am încolo
nat, i-am predat neveste-mi 
și cu „stingu-uatate" eu pur-

ces spre domiciliu. Eu am 
intrat la „Str<ja“> L-am în
trebat de ce nu vine. Zicea 
că asta se întreabă și el. Că 
făcuse cam de mult coman
da unei alte... baterii. El a 
rămas cu bateria și eu am 
plecat să-mi ajung plutonul. 

Pește 10 zile, două ore și
37 de minute de Ja primul 
eșec mi-am adunat trupa și 
am plecat din ndu. La neg 
Jean — închis Așteptau și 
alții. Să aștepte — mi-am zis 
— că poate au timp... Dar 
parcă puteam să fac ceva! 
Am plecat și eu, cu schimbul 
meu (familia). Acasă am în
ceput să fac planuri. In gînd. 
Nieușor, mijlociul m-a scoș 
din ananghie. „Tată, a zis, 
las' pe mine 1 Si a plecat la 
nea Jean. Nu știu ce-au a- 
ranjat (e dat dracului Nîcu- 
,șor!), că a doua zi, Ia
6 seara, eram din nou la 
tograf. La nea Jean — 
chis. „Măi ăsta, tu să nu 
guieștl cu mine, ce
spus ?" — îl descos pe Nlcu- 
șor. „Tată, stai liniștit că ne
greșit va fi aici în cîteva mi
nute. Mi-a spus că pînă la
7 să fim la el" —■ m-a asi
gurat șmecherul de fiu-meu.
A auzit însă discuția noas
tră și un alt fotogenic aș- 
teptător. Și s-a băgat în vor
bă. „Știți unde este ? E a- 
casă. Să vadă meciul la 
tele...". „Bine, dar... hai 
să-l luăm de acasă, stă doar 
vizavi. El ne 
noi". Plec eu 
casa lui nea 
prin... locul 
frumos dar...
auzeam. Cineva îl luase tare 
pe fotograf. Chiar pe teren 
propriu. Ii zicea; „Tu habar 
n-ai de fotbal, te-oi pricepg 
la fotografii (aici a ghicit-o!) 
dar.., A venit după mine me
zinul că - se plictisise — și

am plecat acasă. Să prindem 
și noi meciul vedetă.

Dar în. sfârșit, a venit și 
vacanța. Copiii fiind liberi 
i-am trimis, în trei, schim
buri, în cercetare. Au făcut 
o ambuscadă și l-au prins 
pe nea Jean. L-au legat. A 
rămas unul de pază și restul 
au venit după mine. Mi-am 
luat soția și am zburat la 
fotograf. Ne-a pus pe două 
rinduri și ne-a imortalizat. 
46 lei și... veniți după două 
săptămînj! Bucuros, mă duc 
după 13 zile și nopți. Reve
niți peste 3 zile, nu sînt încă 
gata îmi zice meșterul. 
Q fată de-a lui îi face un 
semn. Ne discret. înțelege și 
mă ia cu binișorul; „Mai 
veniți o singură dată, cu to
ții, că s-a... alterat clișeul!“. 
Acum eu nu știu cine e vi
novat ? I El că n-are frigi
der (să țină negativele) sau 
eu că am prea mulți copii 
și-au... depășit 
cărți 
să ? 
deja.
mea, 
Alții
găsesc eu acum 8 persoane 
să le înfățișez la fotograf ? 
Nu pot să aștept copiii că 
trece termenul tabloului. Da
că renunț, pierd 185 (tabloul 
plătit) 4- 46 (fotografiile ne
reușite) ■=- 231 lei aruncați 
pe apa sîmbetei. Să-mi aduc 
capiii înapoi mă costă mai 
mult, să-i trimit apoi retur 
se dublează suma I Ce să fac 
nene Jane î Vezi în ce în
curcătură m-a introdus lipsa 
ta de punctualitate și 
grijă față de buna de
servire a oamenilor muncii?! 
Răspunde-mi fotosensibilule I 
Știi tu bine cine sînt. Așa 
că semnez doar atît.
Omul cu 6 copii ne...fotogenici.

spațiul unei 
poștale ! Ce să fac în- 

Copiii i-am expediat 
Prin țară. La cumnată- 
la socru-meu, la tata, 

în tabără. De unde mai

vrem

nou-nbuțe. Am grăbit-o 
nevastă-mea care se 
pe picioare (inutil — 
zis — facem bust) și

ora 
fo- 
în- 
șu- 
ți-a

vede și ride de 
fotogenicul spre 
Jean. Ne uităm 
cheii. Nu era 
vedeam tot. Și pentru conformitate

V. TEODORESCl

P. S. Cine nu-1 cunoaște 
pe nea Jean î E Gheorghe | 
Dimovici, salariatul cooperati
vei „Deger Area" Lupeni, ma
re fotograf în Vulcan". |
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pe aceste panouri estetic concepute sînt expuse fotografiile minerilor fruntași in întrecerea soda- 
listă de la E.M. Lupeni. l oto : N- Moldoveana

Unde vă jucafi,
In activitatea sa, reporterul ob

servă, investighează, vine în con
tact cu oameni, locuri și întâmplări, 
face cunoștiință cu fapte dintre ce
le mai diverse pe care le aduce 
appi la cunoștința cititorilor prin 
intermediul condeiului său. Cînd 
întâlnește aspecte pozitive e bucu
ros, le redactează cu plăcere și le 
încredințează neîntîrgiat tiparului. 
Deseori însă reporterul este pus în 
fața unor fapte negative, unor ano
malii din munca și viața oameni
lor din contextul activității coti
diene El nu trece nepăsător. Re
porterul trebuie să fie receptiv la 
toate: să încurajeze prin scrisul 
său progresul, noul, civilizația, dar 
totodată să contribuie și la curma
rea răului. încrezător în oameni, 
reporterul este pus uneori în si
tuația de a greși pentru că unii oa
meni una spun și alta fac.

In vara anului trecut, la Sfatul 
popular al orașului Petroșani adu
ceam în fața șefului secției gospo
dărie, Șodolescu loan, problema 
spațiilor de joacă pentru copii. A- 
vem totul pregătit, spunea atunci 
interlocutorul de la sfat. Există 
cfihfecționate o serie de mijloace de 
joacă pentru copii. In curihd le 
vom scoate de la cutie și Je 
vom monta în cartierele Petroșa- 
niuluî. De unde să știe atunci re
porterul că „șeful“ aruncase niște 
vorbe în vînt ? Acum însă știe. 
Știu și alții acest lucru, II știu pen
tru că de atunci, de un an de zile, 
și pînă astăzi nu s-a făcut nimic. 
Se va spune poate că s-a făcut ce
va în cartierul Livezeni. E adevă
rat. Dar e mult... mult prea puțin.

In cartierul Carpați totul este 
exact ca acum un an. Terenurile 
dintre blocuri, care ar putea șl ar 
trebui amenajate pentru joaca co
piilor, sînt simple maidane. Spre iden
tificare vedeți spațiile dintre blocurile 
de pe Aleea florilor, unde nu exis
tă fir de floare. Propriu i-ar fi fost 
acestei alei numele de Aleea cămă
șilor. Sau cum e cazul dintre blo
curile IV și III de la intrarea în 
același cartier. Situația este rela
tiv identică. Copiii se joacă pe 
străzi, fiind expuși accidentelor. 
Sînt mulți copii. Vor fi și mai 
mulți. Și copii se joacă. Copiii tre
buie să se joace. Joaca e atributul 
copilăriei O știm pentru că și noi 
am fost copii. N-am avut trotinete 
și biciclete Poate n-am avut nici 
mingi cu care să ne jucăm. Dar tot

CEASURI DIN AJUN
/Urmare din pag. 1)

pune flori in amintirea celor 
căzuți in luptele din 6 august 
1929. La Bărbăteni, la Uricani, 
pe dealurile din împrejurimi 
și la Vulcan, pe Valea Morii, 
s-au ridicat estrade, s-au plan
tat stilpi pentru iluminat, s-au 
amenajat bufete T.A.P.L. At
mosfera sărbătorească va fi 
completată de programele ps 
care le vor susține artiștii a- 
matori. Peste tot se simte ve
nirea sărbătorii, izul veseliei.

...Apoi pașii m-au purtat 

ne-am jucat. Tot am făcut năzbîtii 
șl i-am supărat pe cel mari, Am 
spart si geamuri, ne-am și bătut, 
am ȘÎ plînș. Eram copii. Ii văd în 
fiecare zi pe copiii din Carpați. Ii 
privesc cum se joacă. Ii văd pe 
toți copiii jucîndu-se Sar, bat 
mingea, se plimbă cu trotinetele 
sau cu bicicletele, aleargă, stri
gă de scoală blocurile în picioare. 
Cei mici își umplu căjdărușcle cu 
nisipul constructorilor pentru a fa
ce și ei case mari și frumoase. Dar 
sînt certați că împrăștie materia
lul. Sînt și unii nene și unele tanti 
care îi ceartă, îi alungă dintr-un 
loc în altul că le tulbură liniștea. 
Dar copiii sînt tot copii. Ei tre
buie să se joace. Și se joacă, Am 
discutat cu mulți copii. I-am între
bat unde se joacă, cu ce se joacă, 
cy ce ar vrea să se joace. Deși 
știam toate astea, deși știam și 
ce-mi vor răspunde, am vrut șă a- 
flu părerea lQr, judecata lor de 
copii.

Neluțu, Carpați : Ne jucăm pe 
unde putem. O dată pe Liliana era 
s-o calce o mașină. Se juca cu min
gea pe stradă.

Adrian, Carpați : Eu vreau să joc 
fotbal ca nenea Libardi, Dar n-am 
unde. An*-spart vreo trei geamuri 
în vara asta. O dată nenea Costel 
mi-a luat mingea. Numai lui tăti
cii i-a dat-p. Dacă n-avem și noi un 
teren,,.

Mariana, Livezeni: La noi în 
cartier e un loc de joacă aproape 
de școala nr. 6, dar e departe de 
blpșul nostru. Ar putea fi și aici 
unul. Acum e vacanță și n-avem 
decît șă ne jucăm. Dar unde și cu 
ce ?

Gabi ș| Arpad, Lenea: Noi ne 
jucăm pe iarbă, lingă blocuri, dar 
nu prea ne lasă oamenii că facem 
gălăgie. Alt loc de joacă n-avem.. 
In parc sînt numai pietre și frunze 
și nici acolo nu ne lasă că lovim 
rufele cu mingea (N.N. — e vorba 
de spațiul din spatele blocului 317, 
foarte frumos de altfel, cu copaci 
falnici, cu o... bancă și dopa gră
mezi de nisip pentru repararea blo
curilor din jur).

Gigei, Petrila : N-avem unde ne 
juca. Ne jucăm printre blocuri, 
pe scările blocurilor, mergem la 
ștrand Cel mai mult ne place să 
jucăm mingea.

Discuțiile au fost mai multe. De 
notat sinceritatea copiilor. Ei n-au 
unde se juca. Nu au cu ce. Co
piii știu să se joace cu mingea. Dar 
poate nu știu cît® alte jocuri există

mai încolo, zburdînd grav și 
idilic în inima bunicilor ca- 
re-fi depanau poveștile nepo
ților, acele povești cu osîndii 
Si trudă minerească de odini
oară. Seara mi s-a părut ra
dioasă și știam că miine va fi 
ziua oamenilor din adîncuri 
La aceste ore Petroșaniul, ea 
și întreaga Vale, continuă să-și 
îmbrace haina de sărbătoare. 
Sărbătoarea minerilor. Un vînt 
cald ca o aură, legăna por
țelanul neoanelor, aducîndu-mi 
în memorie imaginea vieții lor 
de altădată...

copii ?
pentru ei, cite alte mijloace de joa
ca li s-ar putea oferi prin grija 
celor mari. Avem o vară bună E 
caid Pe copii nu-i poți ține în ce- 
să. Nu trebuie să-i ții în casă. Co
piii să fie lăsați afară la aer și 
spare, să zburde, să se joace, să le 
fie copilăria fericită. De ce noi, cei 
mari, nu ne gîndim la copilăria 
lor? Să ne-o amintim pe-a noas
tră. Poște a fost tristă. Să fie ve
sela a copiilor noștri. Să fie, plă
cută și senină ca și zilele pe care 
le trăim. De ce nu-și fac oare da
toria eej care au competența și 
obligația să le ofere condiții opti
me de joacă copiilor ? De ce arun
căm vorbe în vînt ? De ce ne fu
răm singuri căciula tovarăși gos
podari de la sfaturile populare ? 
Oare e așa de greu să săpăm o 
groapă și s-o umplem cu nisip ? E 
așa de greu și de costisitor să mon
tăm două bare pentru fotbal sau 
pentru handbal pe locurile virane 
„dintre blocuri, să confecționăm, o 
hintă, un tobogan,' niște bărci?

Oamenii merg în concedii, în de
legații, în vizite, în excursii. Văd și 
alte locuri, și alți oameni, și alte 
situații. Dar reveniți acasă se reîn
cadrează în atmosfera generală a 
Văii Jiului, nu încearcă nimic nou 
și pentru meleagurile pe care tră
iesc și muncesc. Reporterul însă 
trebuie să redea situația așa cum 
este ea chiar dacă cei vizați își 
vor încreți frunțile.

G. DINU

Meci internafiouaLla Petroșani
HANDBAL

Știința - Phonix Essen (R.F.G.) 11-15
Iubitorii handbalului din orașul 

Petroșani își amintesc probabil că 
în urmă cu 10 luni, în 5 octombrie 
1966, ne-a vizitat orașul formația 
Dynamo Halle din R. D. Germană. 
In meciul amical susținut în acea 
după-amiază Irumoasă de toamnă 
ou formația studențească Știința 
Petroșani, echipa oaspete a fost ne
voită să cedeze cu scorul de 13—9 
după un joc de o rară frumusețe 
și spectaculozitate. Eroii meciului 
de atunci au fost Cosma șl Gruia, 
dar meritele pentru victorie au a- 
parținut întregii echipe.

Ieri o altă formație germană — 
Phbnix Essen din R.F.G. — a fost 
partenera de întrecere a handba- 
liștilor petroșăneni. Echipa Phbnix 
activează în liga a Il-a de hand
bal a R.F.G. și se bucură de mul
tă stimă și popularitate. Cu hand
balul din centrul minier german 
Essen, handbalul românesc între
ține bune relații din anul 1963, 
echipe fruntașe din țara noastră 
vizitînd de mai multe ori Essenul 
și obținând rezultate onorabile.

Revenind la meciul internațional 
amical de ieri, el nu s-a ridicat la 
o valoare tehnică și spectaculară 
deosebită. De remarcat totuși că, 
deși lipsiți de aportul lui. Vîjdea 
(nu-i nici un regret), al iul Mălu- 
șelu și mai ales al lui Gruia, o- 
mul numărul unu al echipe! pe-
troșănene din ultimul timp, local
nicii s-au comportat totuși bine
(mai alee în prima repriză eind
au și avut un ușor avantaj de un

SE NAJIE
/Urmare din pag, 1)

tierul Petrila să nu-și poată 
îndeplini sarcinile de plan. Să 
analizăm în amănunt această 
situație,

In prevederile proiectului 
in curs de realizare, se arată 
că vasul de expansiune pentru 
noul cvartal se va monta pe 
blocul B 1. Aici însă s-a în
ceput numai a junțătate de 
bloc pentru că terenul pen
tru cealaltă parte nu 
este încă eliberat, Deci s-a 
făcut fundația șj s-a zidit ju
mătate din parterul blocului 
B 1 și-,. Stop I Lucrarea este 
oprită de multe săptămîni. 
Nici dirigintele de șantier, 
nici proiectantul nu lămuresc 
lucrurile; vor elibera terenul 
ca să se poată construi ÎN
TREG blocul, sau se va in
stala vasul de expansiune pe 
alt bloc ?

O problemă grea o consti
tuie construirea complexului 
comercial și cooperatist. Aici, 
din lipsă de muncitori și ma
terial lemnos nu s-a reușit să 
se ridice toate zidurile și să 
se pună acoperișul, cu toate 
că construcția trebuie preda
tă în folosință pipă la sfârși
tul anului ! La fel, nu se ter
mină drumurile din cartler 
pentru că constructorii nu 
reușesc să primească asfaltul 
solicitat, nu se va termina fi
nisajul exterior al blocurilor 
<je țip I pentru că lipsește

PROGRAM DE RADIO
6 august

PROGRAMUL I : 6,00 Buletin de 
știri; 6,10 Concert de dimineață; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul presei. 
Sport; 7,18 Concert de dimineață 
(continuare); 8,00 Teatru radiofonic 
pentru copii; 9,Q0 Corul muncito
rilor șl al marinarilor din portul 
Constanța; 9,55 Varietăți muzicale; 
10,30 Circuit muzical folcloric; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Ilus
trate muzicale; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Estrada duminicală; 14,15 Progra
mul orchestrei de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 14,40 Muzică 

gol). Și dacă totuși n-au reușit 
să-și mențină avantajul și au fost 
nevoiți să cedeze în final cu 15—11 
aceasta se datorește, consider, în 
primul rind, unei ușoare superio
rități teritoriale și fizice a oaspe
ților, ca și faptului că echipa locala 
încă nu-i bine pusă la punct în urma 
fluctuațiilor survenite în rîndul ei.

Și dacă meciul nu a atins un 
bun nivel tehnic e de vină și ar
bitrul Cojocaru Vova din Craiova 
care a condus cu multe greșeli. 
Greșelile lui de arbitraj, după cum 
aprecia și conducătorul delegației 
germane, au produs nervozitate în 
ambele tabere, au făcut ca jocul 
să devină pe alocuri dur și să să 
soldeze cu cîteva eliminări.

Totuși, cu toate scăderile par
tidei, au fost și momente de hand
bal frumos, conbinativ, fantezist, 
care au ridicat tribunele în picioa
re. Așa că prima confruntare în 
public a handbaliștilor petroșăneni 
a mulțumit oarecum pe înflăcăra
ți! suporteri ai echipei, care au 
știut însă să aplaude cum se cu
vine frumoasele faze de joc și în 
final (gest frumos) echipa învin
gătoare.

Golurile echipei noastre au fost 
înscrise de Cosma (8), Anghei, Du
mitru și Crîsnlc, Cosma etalîndu-și 
încă o dată clasa handbalistică. 
Pentru oaspeți au înscris Waschew- 
ski (6), Kuhn (4), Salzmann și 
Cramer (rite 2), Kirschner.

O. gheonea

UN CARTIER
schela și Panourile, iar pentru 
interiorul blocului E 11 mai 
sînt necesare 18 000 bucăți 
plăcuțe ceramice, care nu sînt 
încă aduse pe șantier.

Activitatea șantierului gr 
putea fi mult mai bună, con
structorii petrileni ar obține 
rezultate mai substanțiale în 
dezvoltarea noului oartier, 
dacă ar primi un ajutor com
petent din partea conducerii 
Grupului IJ. CE SE CERE? 
Rezolvarea problemei terenului 
la blocul B 1 sau mutarea va
sului de expansiune alt 
bloc,’ coirșje pentru complexul 
comercial încît toată clădirea 
să ajungă sub acoperiș înain
te de sosirea toamnei; schele 
pentru a se putea finisa exte
rior și blocurile 1, ca și procu
rarea plăcuțelor ceramice pen
tru blocul E 11; asigurarea 
unui furnizor <Je asfalt încît 
să se poată începe neîntîrziat 
asfaltarea drumurilor din ear
lier; proiecte pentru canaliza
rea pirîului „Ludului" și uti
laj pentru săparea rapidă a 
canalizării pinului „Cetătii"; 
mutarea cablurilor de către 
J.R.E.H. de la centrala termică 
2 pentru a se putea începe lu
crările dp extindere i

Rezolvind aceste problema, 
conducerea grupului H va da 
un sprijin substantial sanitaru
lui Petrila pentru ca construc
torii de aloi să-și poată reaJiza 
integral sarcinile de plan pe 
acest an. Acest sprijin este aș
teptat !

ușoară; 15,10 Personaje și inter- 
preții lor; 15,30 Intîlnire cu melo
dia . populară, și interpretul prefe
rat; 16,00 Muzică din operete; 16,3Q 
Mozaic muzical; 17,10 Succese ale 
muzicii ușoare; 17,30 Concert sim
fonic popular; 18,15 CInteee cu și 
fără cuvinte; 19,00 Din cele mal 
c unoscute melodii populare; 19,3ț) 
Programul orchestrei de estradă a 
RadioteJeviziunii; 20,00 Radiojur
nal; 20,10 No! înregistrări de mu
zică populară; 20,30 Teatru scurt; 
Primul pas spre glorie; 21.00 Bu
chet de melodii; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Formația Alexandru Imrej 22,30 
MOMENT POETIC; 22,40 Canțo
nete; 23,00 Muzică de dansi 24,00 
Buletin de știri; 0,05 Melodiile 
nopții; 2,55—3,00 Buletin de știri,

LOTO
La tragerea din 4 august 1967 

au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

7 1 73 4 15 36 9 47 22 17 90 79.
Fond de premii: 784 953 lei.

TELEVIZIUNE
5 august

18,00 Vă așteptăm la ora 6! 
Emisiune pentru femei.

18,25 La șase pași de o ex
cursie. Emisiune-concurs.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Tele-enciclopedie.
21,00 Să rîdem cu Stan și Bran.
21.30 Film de aventuri: Eva

datul.
22,20 Emoții in premieră (mu

zică ușoară).
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Telesport.



4 STEAGUL ROȘU

Lucrările conferinței O. L. A. S. încheierea lucrărilor

CUVÎNTAREA CONDUCĂTORULUI 
DELEGAȚIEI ROMANE

sesiunii Comitetului 
pentru eliberare 
al 0. U. A.

lucrărilor confe- 
șefii delegațiilor

r HAVANA 4 — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, trans
mite : In cadrul 
rinței O.L.A.S.,
din Cuba, Guatemala, Haiti, Ar
gentina, Brazilia și alte țări latino- 
americane au evocat lupta popoa
relor din 
împotriva 
împotriva 
amîrican
în treburile interne ale țărilor din 
America Latină. Vorbitorii au a- 
bordat, de asemenea, diferitele 
probleme care se ridică în fața 

imitărilor revoluționare din Ame
rica Latină. Au mai luat cuvîntul 
observatori din partea O.I.Z., a or- 

, ganizației studențești latino-ameri- 
cane, precum și din partea Bulga
riei, Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, 
R.D. Germane, Mongoliei, Poloniei 
și Republicii Socialiste România.

Conducătorul delegației române, 
care a participat la conferință în 
calitate de observator, Valter Ro
man, membru al C.C. al P.C.R., a 
spus în cuvîntarea sa : !„Ne face o 
deosebită plăcere să salutăm aceas
tă conferință aici, în capitala atît 
de ospitalieră și atît de frumoasă 
a Cubei socialiste — prima țară 
socialistă din America — de care 
poporul român se simte strîns le
gat. Relațiile dintre țările noastre 
și partidele noastre comuniste au 
largi posibilități de dezvoltare și 
sîntem convinși că se vor dezvolta 
tot mai mult. Solidaritatea fră-

această regiune a lumii 
regimurilor reacționare, 

politicii imperialismului 
de exploatare și amestec

țească a poporului român cu po
poarele din America Latină, de 
care ne simțim legați datorită idea
lurilor comune ale luptei de eli
berare națională și socială, are la 
bază și afinitățile de limbă și cul
tură. România, Partidul Comunist 
Român își exprimă solidaritatea cu 
lupta popoarelor, a forțelor revolu
ționare din America Latină pentru 
înlăturarea imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru afirmarea principiilor de 
suveranitate și independență na
țională, pentru democrație 
greș social, pentru, dreptul 
relor de a-și organiza viața 
formitate cu interesele și 
țiile lor proprii"

și pro- 
popoa- 
în con- 
aspira-

KAMPALA 4 (Agerpres). — Joi 
seara au luat sfîrșit lucrările Co
mitetului pentru eliberare al Or
ganizației Unității Africane, reu
nit la Kampala-Uganda.

In cursul dezbaterilor ținute în 
ședințe închise au fost luate hotă- 
rîri cu privire la mijlo'acele și mo
dalitățile continuării luptei pentru 
eliberarea popoarelor africane a- 
flate șub jugul colonial, a declarat 
secretarul executiv al Comitetului, 
George Magombe. Viitoarea reu
niune a Comitetului, care va avea 
loc, probabil, în decembrie, șe va 
ține la Conakry,

Un ziar japonez se pronunța

Succeiol antaiaiiltilii 
..Perinifa

Venind din 
participat la 
festival de artă populară de 
la Hammamet, Ansamblul de 
cintece și dansuri „Perinița" 
prezintă la Alger o serie de 
spectacole care sînt primite 
cu căldură de public.

Făcîndu-se interpretul pu
blicului spectator care a răs
plătit ansamblul cu aplauze 
prelungite, cronicarul ziarului 
„El Moudjahid“ scrie: „Demn 
mesager al folclorului româ
nesc, Ansamblul Perinița se 
impune prin prezentarea de 
spectacple de o rară calitate 
și printr-o înaltă ținută ar
tistică... Publicul din capitala 
Algeriei are în aceste seri o- 
cazia să ia contact cu unul 
dintre cele mai reprezentative 
formații ale artei populare ro
mânești. Cronicarul apreciază 
că ansamblul „realizează un 
echilibru armonios și o ple
nitudine creată printr-un per
fect acord între muzică și 
dans“.

I • î"
Tunisia unde a

cel de-al IV-lea

TOKIO 4 (Agerpres). — Ziarul 
japonez „Yomiuri" publică un ar
ticol .de fond consacrat necesității 
lărgirii comerțului și întăririi re
lațiilor economice ale Japoniei cu 
țările socialiste din Europa. După 
ce relevă că volumul comerțului 
japonez cu aceste țări se ridică la 
aproximativ 100 milioane de do
lari pe an, articolul subliniază că. 
în ciuda distanței mari care se
pară Japonia de țările socialiste 
din Europa, există mari posibili
tăți de lărgire a schimbului de 
mărfuri cu aceste țări deoarece ele 
„au planuri de dezvoltare econo
mică de lungă durată, care pre
văd modernizarea agriculturii, dez
voltarea industriei chimice și al
tele".

In prezent, cînd între Japonia și 
țările Europei răsăritene șe dez
voltă și se întăresc relațiile de 
prietenie, scrie „Yomiuri", guver
nul și cercurile de afaceri ■ trebuie

să depună eforturi și mai mari 
pentru dezvoltarea comerțului cu 
țările acestei regiun* a lumii.

E ven imen iele
LAGOS 4 (Agerpres). — In ul

timele zile, aspectele politice par 
să primeze asupra celor militare 
în complicata problemă nigeriana. 
Arestarea la domiciliu a lui Stan- 
lei Grey, directorul filialei din Bia- 
fra a companiei „Shell British Pe
troleum". a provocat îngrijorarea 
cercurilor de afaceri din Londra, 
care se tem că guvernul rebel al 
provinciei va lua și alte măsuri a- 
fectînd compania. Pentru a pre
veni o agravare a situației, direc
torul general al companiei brita
nice menționate, Frank Mcfadzean, 
a plecat la Enugu, unde va încer
ca să ducă tratative cu reprezen
tanții lui Ojukwu sau chiar cu li
derul secesionist. Agenția U.P.I. 
apreciază că, „în fond, eliberarea 
prizonierului Stanley Grey este o

Pregătiri în vederea reuniunii 
ministeriale anglo-spaniole

LONDRA 4 (Agerpres). — La 
Londra au loc pregătiri în vede
rea reuniunii ministeriale anglo- 
spaniole din 15 și 16 august, con
sacrată măsurilor pentru organi
zarea referendumului din 10 sep
tembrie în Gibraltar. Acest refe
rendum ar urma, în concepția gu
vernului englez, să stabilească vi
itorul acestei ultime colonii a Ma
rii Britanii pe continentul euro
pean.

Spania se opune referendumu
lui preconizat de guvernul englez 

1

calificîndu-1 drept contrar rezolu
ției Organizației Națiunilor Unitei 
cu privire la decolonizarea Gîbral- 
țarului. Guvernul englez, dimpo
trivă, consideră că acest referen
dum ar fi în spiritul rezoluției a- 
mintite. Așa se explică de ce, în 
ciuda protestelor Spaniei, Marea 
Britanie nu a renunțat la organi
zarea referendumului, adăugind un 
nou element de tensiune în dis
puta anglo-spaniolă în jurul pro
blemei Gibraltarului.

Demonstrație de protest a minerilor de la „Trinided"
In timpul grevei declarate de 

muncitorii minei „Trinidad" din 
Columbia, unul din administrato
rii minei a ucis pe muncitorul Or
lando Palomino în vîrstă de 28 
de ani. Indignați de această cri
mă, minerii din întregul departa
ment au declarat o grevă de pro-

test, iar funeraliile muncitorului 
s-au transformat într-o puternică 
demonstrație de protest.

• KHANG KHAY — Potrivit 
postului de radio Patet Lao, între 
26 iunie și 25 iulie forțele armate 
și populația din provincia laoțiană 
Luang Prabang au scos din luptă 
302 militari inamici — dintre care 
223 morți — au distrus două avioa
ne și au scufundat 14 ambarca
țiuni fluviale inamice.

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor arabe

KHARTUM 4 (Agerpres). — In 
capitala Sudanului au continuat 
joi lucrările conferinței miniștrilor 
de externe din țările arabe. Du
pă cum menționează agențiile de 
presă, ședința de dimineață a fost 
aproape în exclusivitate consacra
tă examinării problemelor de- 
curgînd din relațiile dintre unele 
țări arabe. Participanții au hotă
rât de comun acord ca aceste pro
bleme să fie dezbătute în amă
nunt și în cadrul conferinței ara
be a miniștrilor informațiilor, ca-

re urmează să se deschidă la Tu
nis în a doua jumătate a lunii au
gust. In cadrul ședinței de după- 
amiază dezbaterile au fost din nou 
dominate de problema dacă să se 
reia sau nu livrările de petrol că
tre țările occidentale, dar pînă în 
prezent, după cum menționează 
agențiile de presă, n-a fost adop
tată nici o rezoluție în acest sens. 
Totodată, au fost examinate o se
rie de probleme referitoare la pro
iectata reuniune arabă la nivel 
înalt care ar urma să aibă loc ul
terior.

Greva muncitorilor din industria 
cuprului a S. U. Ae
NEW YORK 4 (Agerpres). — Joi 

greva celor 37 000 muncitori • din 
industria cuprului a Statelor Uni
te a intrat în cea de-a treia zi. Ca 
urmare, 90 la sută din industria a- 
mericană producătoare de cupru 
și-a încetat activitatea.

Greva s-a declanșat în urma u- 
nei dispute între sindicatul mun-

citorilor din industria cuprului și 
patroni, în legătură cu noile con
tracte de muncă : muncitorii reven
dică majorarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

O primă consecință a încetării 
lucrului s-a semnalat joi, cînd .un. 
important subsidiar al firmei 
„Phelps Dodge Corp", a declarat că ț.
va spori cu 3 la sută prețul pr e
selor de cupru; pentru a compensa 
pierderile provocate de grevă.

Dedarafiile 
lordului Chalfont

a amenințat că va 
instalațiile compa-

de cuvînt al compa- 
„deocamdată re-

din Nigeria
problemă secundară, fiind eclip
sată de cealaltă, anume de plata 
redevențelor către guvernul rebel 
al Biafrei, sau către guvernul fe
deral așa cum prevăd toate acor
durile". Ojukwu revendică nici 
mai mult nici mai puțin decît 
7 000 000 lire. sterline în, schimbul 
eliberării lui Gfey. Or, această su
mă este tocmai echivalentul rede
vențelor ce trebuie achitate guver
nului federal. Pentru a fi și mai 
sigur că va obține suma revendi
cată, Ojukwu 
confisca toate 
niei.

Un purtător
niei a declarat că 
devențele nu au fost achitate nici 
unei părți", pentru a nu se crea 
complicații inutile în relațiile cu 
autoritățile nigeriene

Observatorii de presă apreciază 
că acest echivoc al companiei bri
tanice se datorește nesiguranței 
create de evoluția operațiunilor 
militare dintre trupele guvernului 
federal și cele ale lui, Ojukwu. In 
cazul unei capitulări a guvernului 
secesionist, redevențele vor fi nlă- 
tite guvernului de la Lagos, dar 
o amînare a acestui sfîrșit pune 
compania în fața delicatei alterna
tive de a plăti lui Ojukwu, sau de 
a risca să-și vadă bunurile con
fiscate. In orice caz, apreciază a- 
genția U.P.I., dezvăluind o altă la
tură a afacerii, starea de nesiguran
ță din Nigeria face ca sumele pe 
care „Shell B.P," trebuie să le achi
te pentru plata redevențelor să ră- 
mînă în seifurile companiei.

CĂLDURĂ NEOBIȘNUITA ÎN CEHOSLOVACIA
După cum anunță agenția C.T.K., 

timp de nouă zile temperatura ae
rului a atins în Cehoslovacia va-

Bilanț al incidentelor rasiale 
de la Milwaukee

un 
sumar bilanț al 
că poliția a ope- 
arestări, iar în 

dintre aceasta și

negri, primarul din Milwaukee a 
mobilizat 6 000 de membri ai Găr
zii naționale. In ghetourile popu
lației de culoare au fost impuse 
restricții de circulație. _____ _ ,

(Agerpres). — „Mă- 
este gata ea în ca- 

„cei șase" șa

LONDRA 4 
rea Britanie 
drul negocierilor cu 
discute toate schimbările care ar;
putea fi necesare privind rolul li
rei sterline", a declarat lordul 
Chalfont, însărcinat cu purtarea 
negocierilor privind aderarea An
gliei la Piața comună, în cadrul 
unui discurs pronunțat la un ,sS-’ 
minar laburist din Dorking, „L'.ra 
sterlină, a spus el, diferă evident 
de devizele continentale. Ea este 
o deviză a comerțului mondial și 
o monedă de rezervă. Dar acesta 
nu este un lucru de care sîntem 
în mod irevocabil legați din mo
tive de prestigiu mondial",: a sub
liniat el. Chalfont a subliniat, de 
asemenea, că Marea Britanie do
rește să devină membru cu drep
turi depline al comunității euro
pene și nu un membru cu statut 
de asociat și nici nu acceptă să. i 
se impună o perioadă de tranziție 
nelimitată.

Râspunzînd criticilor adversarilor 
aderării Angliei la Piața comună, 
el a arătat, dînd ca exemplu Fran
ța, că apartenența la C.E.E. nu va 
împiedica Marea Britanie să pro
moveze o politică independentă.

TRATATIVE
ANGLO4JBIENE

lori înregistrate deobicei la tro
pice. In unele raioane ea a atins 
33 grade C la umbră. Anul acesta, 
temperatura medie a lunii iulie a 
ajuns în Cehoslovacia la 24 grade 
C, cu toate că deobicei ea nu de
pășește 15,9 grade C.

• BELGRAD. Agenția Taniug 
anunță că asupra Iugoslaviei s-a 
abătut o puternică caniculă. In ca
pitala Iugoslaviei mercurul a ur
cat pînă la 34 de grade la umbră.

După patru zile și patru nopți 
de grave tulburări rasiale, în ora
șul Milwaukee s-a restabilit 
calm relativ. Un 
incidentelor arată 
rat peste 700 de 
timpul ciocnirilor
grupuri ale populației de culoare 
s-au înregistrat patru -morți și a- 
proximativ 100 răniți. Pagubele 
materiale sînt considerabile. In în
cercarea de a restabili ordinea în 
acest oraș cu o populație de 750 000 
de locuitori, dintre care 86 000 sînt

„EUROPA-1" S-A PRĂBUȘIT
Citind un comunicat dat publicității la Woomera, baza de la care a 

fost lansat la 4 august satelitul „Europa-1“, agenția France Presse trans
mite că racheta purtătoare după ce a funcționat normal 150 de secun
de, la intrarea în funcțiune a celei de-a doua trepte s-a produs o de
fecțiune, racheta prăbușindu-se într-o zonă centrală a Australiei. »

LONDRA 4 (Agerpres). — La' 
Londra s-a anunțat joi seara că, , 
în cadrul tratativelor anglo-libie- 
ne în curs de desfășurare, a fost 
încheiat un acord parțial cu pri
vire la retragerea, în termen de 
șase luni, a unor contingente bri
tanice dislocate în Libia. In cer
curile politice britanice se consi
deră că acordul s-ar referi la e- 
vacuarea a 700 militari englezi 
încartiruiți actualmente la Ben
ghazi și Tobruk, urmînd ca An
glia să-și mențină o misiune na
vală la Tobruk, precum și contin
gentul de Ia El Adem.

Potrivit observatorilor politici, 
acordul amintit este menit să pre
gătească evacuarea tuturor efec
tivelor militare britanice staționate 
pe teritoriul Libiei. Se știe că a- 
cordurile anglo-libiene privind men
ținerea de către Marea Brita- 
nie a unor baze militare în Libia 
expiră în 1973, iar guvernul de 
la Tripoli a și anunțat că nu in
tenționează să le reînnoiască.
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