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HANOI
Dragi tovarăși,

lunii Ia un

9 în sfîrșit... e plus
j, . . . ■ . . .

Cumva s-a ajuns la liman. Adică Ia sfîrșitul 
plus de 153 tone. Dacă se are în vedere că din decada a
doua minusul a fost încă de peste 5 000 tone, bilanțul de sfîr
șit de lună poate îi socotit intr-adevăr, mulțumitor. Nu însă 
pe deplin, deoarece e vorba de rodul asaltului de la sfîr
șitul lunii și nicidecum de roadele muncii ritmice. Nemulțu
mește și faptul că trei exploatări au încheiat luna cu o ră- 
mînere în urmă substanțială; și anume Vulcanul cu 3 796 
tone, Aninoasa cu 3 094 tone, iar Dîlja cu 1 989 tone. Slab I 
In schimb au realizări demne de relevat: mina Lupeni, o 
depășire de 6 412 tone, Petrila 2 003, iar Uricani și Lonea 
Cîte 106, respectiv, 59 tone. Și asta e ceva !

• Tot acel, un punct
La calitatea cărbunelui situația e aceeași, depășirea 

conținutului de cenușă pe combinat e tot de „un punct". 
Iată situația pe exploatări: Se încadrează în norma admisă 
de cenușă doar exploatările Lonea și Petrila. Stau „binișor" 
și minele Lupeni și Aninoasa, adică cu depășiri „mărunte" 
de cîte 0,5, respectiv, 0,7 puncte. De nu le-ar avea! Insă, 
vulcănenii continuă să persevereze... în rău; au o depășire 

,Record" adevărat! Nici mina Dîlja, cu 2,5, 
li-

de 4,1 puncte.
și Uricani, cu 1,3 puncte depășire, nu au motive să fie 
niștite, mai ales că nu stau pe roze nici cu producția.
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Ce se întîmplă la investiții ?
în luna august, finișul activității Ia investiții seamănă 

„fiasco". Minusul la lucrurile miniere se cifrează 14 
1. Situația e îngrijorătoare, și anume: cu excepția ,a .

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, al poporului român 
și al nostru personal vă adresăm 
cu prilejul celei de-a XXII-a ani
versări a sărbătorii naționale a 
Republicii Democrate Vietnam, 
dumneavoastră și prin dumnea
voastră Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din. 
Vietnam, Adunării Naționale, gu-1 
vernului Republicii Democrate 
Vietnam și poporului frate viet-' 
namez un cald salut frățesc și 
cele mai cordiale felicitări.

Poporul român nutrește puter
nice sentimente de admirație față 
de poporul vietnamez, care de-a 
lungul a 22 de ani, sub conduce
rea încercată a Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, dînd do
vadă de un impresionant eroism, 
s-a ridicat împotriva atentatelor 
imperialismului, în apărarea liber
tății, independenței, unității, fiin
ței sale naționale, obținînd tot
odată însemnate succese în con
struirea socialismului în Republi
ca Democrată Vietnam.

Pe deplin 
a poporului 
român cere

solidar cu cauza justă 
vietnamez, poporul 

cu fermitate Statelor 
> ;

Unite ale Americii încetarea ime
diată, necondiționată și definitivă 
a bombardamentelor asupra Re
publicii Democrate Vietnam, curma
rea agresiunii și retragerea tru
pelor sale din Vietnamul de ■ sud, 
astfel ca poporul vietnamez să 
poată să-și rezolve singur, fără a- 
mestec din afară, problemele vie
ții sale ■ interne. Partidul Comunist 
Român, guvernul Republicii' Socia
liste România, întregul popor ro
mân, care înțeleg și prețuiesc din 
adîncul inimii lupta viteazului po
por ; vietnamez, își reafirmă hotă- 
rîrea de a-i acorda în continuare 
sprijin material, moral, ’ politic, 
pînă la cucerirea victoriei.

Cu prilejul acestei sărbători vă 
urăm, dragi tovarăși, noi succese 
în construirea socialismului în pa
tria dumneavoastră și ne expri
măm încrederea că lupta eroică 
a poporului frate vietnamez pen
tru apărarea drepturilor sale fun
damentale va triumfa.

Sîntem convinși că relațiile de 
prietenie și colaborare tovărășească 
statornicite între partidele, guver
nele și popoarele noastre vor cu
noaște o dezvoltare continuă, spre 
binele ambelor țări, al unității sis
temului socialist 
zei socialismului

mondial, al cau- 
și păcii în lume.

Și
cu un
263 in „__________ __________ ___ _ . .. .
trei sectoare de investiții, cele de la nunele Petrila, Lonea, 
Vulcan care au depășiri de cite 20, 16, respectiv, 3 m I și 
sectorul de investiții Livezeni ■ care are un. plus de 5,4 m 1, 
celelalte au răpuneri în urmă. Mina Dîlja are minusul cel 
mai mare: 144 m I, fiind urmată de mina Uricani cu un mi' 
nus de 91 mi. Nu se pot mîndtf cu activitatea de investiții 
pe luna august nici minele Lupeni, Aninoasa și sectorul Pa- 
roșeni care au rămas și ele datoare cu cite 22, 13 și respectiv 
cu 36 metri liniari.

CLASAMENTUL HĂRNICIEI
PE EXPLOATĂRI

E. M. Lupeni 104,9%
E. M. Petrila ' 102,6%
E. M. Uricani 101,0%
E. M. Lonea 100,0%

PE SECTOARE
Sectorul VIII Lupeni 120%
Sectorul IX Lupeni
Sectorul VI Lupeni 110%
Sectorul 1 Uricani 109%
Sectorul 11 Vulcan 109%
Sectorul III Lonea 109%
Sectorul I Petrila

■
108 %

Cînd corabia se
Poate că ai avut ocazia, dra- 

■ gă. cititorule, ca o dată în via
ță să vezi doi oameni cu pă
rul alb ce-și duc unul altuia 
o grijă ce cuprinde în ea ele
mentele maternului și filialu
lui ori pe acelea ale unei 
prietenii demne de Pilade și 
Greste. Și dacă i-ai cunoscut 
bine a-i avut Ocazia să te con
vingi că cei doi oameni cu 
părul alb erau soț și soție cu 
fii, fiice și nepoți risipiți în 
lume. Și poate ai mai avut 
ocazia să vezi vreodată o fe
meie neglijentă cum flutură 
prin fața ochilor tăi niște 
rufe murdare, multe din ele 
de folosință intimă, de care 
se grăbește să se scape arun- 
cîndu-le la lada de gunoi. Iți 

■cerem iertare dacă citind rîn- 
durile de mai jos vei fi ne
voit să asociezi în minte cele 
două imagini diferite. Rîndu- 
rile au fost scrise in speranța 
că alții, în situații asemănă
toare, vor citi și vor căuta 
calea de îndreptare pînă ce 
tiu intervine ireparabilul.

Mai intii, soția ne-a adus

o plîngere scrisă citeț pe două 
pagini. Din ea rezultă că so
țul, alături de care a trăit 
douăzeci și unu de ani, a de- 
v nit un pericol pentru via
ța ei. De aceea trebuie să 
spună și altora ce a devenit 
căsnicia lor. „M-a dus la piv
niță și mi-a cerut să jur sub 
amenințarea frînghiei și a to
porului că l-am înșelat cu cu
tare 
trăi 
buie 
mea 
zeci 
cum 
nil mai vreau să tac", 'trebuie 
să facem să se 
despre el! Dar 
devărul despre 
care vreme de 
navigat pe valurile vieții, me
reu amenințat cu naufragiul 
după cum se va vedea, iar în 
anul al 21-lea strigă lumii 
„vreau 
despre 
curgem 
pentru

și cutare. Nu mai pot 
lîngă el,' înțelegeți ? Tre
să faceți să cunoască lu- 
adevărul despre el. Două- 
de ani am tăcut, dar a- 
cînd îmi amenință viața

strigă
să cunoașteți adevărul 
noi'1 El C. V. (re
ia, inițiale din respect 
Rodica, fiica lor in

i,

f
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PE SCHELE
...... .. ■

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar geiieral ■ 

al. Comitetului Central 
al Paftidalui Comunist Român'.

STOICA • 
președintele Consiliului de Stat 

al 'Republicii Socialiste. România

CHIVU

ION GHEORGHE MAURER 
pre1" le -Consiliului de Miniștri 
al Republicii -Socialiste România

In zori comanda e gata cîteva ore s-a introdus aluminiu în 
cele două căzi urmînd să se toarne 
în ele prima șarjă,

I ntr-o noapte, pe la ora unu, 
cînd alții dormeau, în hala 

turnătoriei U.R.U.M.P. s-a iscat o 
mare agitație. Oamenii au început 
să alerge cu treburi într-o parte și 
alta. Maistrul oțelar Maghiaru 
Gheorghe îi anunțase că vor tre
bui să execute pînă în zori o lu
crare importantă. Era vorba de 
comanda 7-2-7 704 prin care E. M. 
Baia Mare ceruse; executarea unei 
roți dințate de 2 500 kg. Au fost 
puse în funcțiune cuptoarele 1 și 
4. Duță Petru și Pănescu Constan
tin, doi oțelari pricepuți, au intro
dus fierul în cuptoare, Cioara Ni- 
colae a adăugat bulgări de var nes-

tins Apoi au făcut probele ames
tecului și corectările cu fero-aliaje. 
Maistrul s-a oprit o clipă în fața 
cuptorului 4, și-a pus vizeta la ochi ' transportând cada lîngă cuptor. A- 
și a început să privească zbuciumul 
metalului dinăuntru. Totul merge 
bine. Acolo, în fața jerbelor, obrajii 
Iui erau îmbujorați dar nu numai 
de căldură ci și de satisfacție. A 
trăit mulți ani lîngă cuptoare, a 
cîștigat multă experiență și poate 
de aceea el înțelege dintr-o' pri
vire că focul „lucrează" bine,'După

Ianoși Marta dirija cu price
pere o macara de 5 tone,

celași lucru l-a făcut și macara- 
gistul Pirtea Gheorghe. Proba tem
peraturii oțelului a fost ultima o- 
perație înaintea turnării. De la pa
noul de semiautomatizare, Pânescu

Valeriu COANDRĂȘ

știe adevărul 
care este a- 

acest echipaj 
20 de ani. a

(Continuare în pag. a 3-a)

Ion CIOCLEI

In cabina de comandă a preparației Coroești(Continuare în pag. a 3-ă)'
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I

e destul de clar 
.,Imi aducea în 
de-ai lui cu ca- 
apoi că trăiesc, 

intii petrecea cu

locțiitor de 
om pe care, 
poate pune 

de partid și

scufunda

.r. *.

virstă de 19 ani, care atunci 
cină a trebuit să răspundă u- 
nor întrebări privitoare la fa
milie; pleca ochii, de rușine) 
e lăcătuș la -mina Aninoasa. 
O vreme a fost 
maistru, deci un 
în producție, se 
bază. E membru
are 45 de ani. Ea, Eudochia, 
a fost toată viața (viața ală
tur) de el) casnică. Are 48 
de ani. Acum nu se mai pot 
suferi unul pe altul. Ceea ce 
povestește ea 
și inteligibil 
casă prieteni 
re mă acuza 
după , ce mai
ei. Așa a fost viața mea vre- 
me de 21 de ani. L-am supor
tat. pent/ru copii, dar acum: nu 
mai pot să-l suport. Nu doresc 
decîț să. nu mă mai amenințe, 
să nu mă. terorizeze și să 
nu-mi nenorocească cele două 
fete". Povestea lui e la fel de



STEAGUL ROȘ»

CUCUL
ȘI BĂTRÎNUL

Vitetă a depășii

împrejurimile Baniței văzute din elicopter

știință din dial 
constatat ca ra- 
care funcționau

de pe pămîfit, 
ime, roit

de 
la o 
țîh- 

Toc-

Lui T. L. din Aninoasa care 
și-a părăsit soția cu doi copii.

lăudai că ai feciori 
nepoței ca niște flori 
îmi făcea-i mie morală 
nu am pui, dar ce scofală 
ai copii și prin pădure

„cuc“ prin rugi de mure

Prin codrul de arțar și fag 
Trecea agale un moșneag 
Dar obosit și singuratec 
Șezu lingă un nuc sălbatec 
Cînd din frunzișul des de nuc 
Ii zise răgușit un cuc : 
„Ajunsa-Î deci la bătrînețe 
Și îmi dădeai mie povețe 
Te 
Și 
Ba 
Că 
Că
Umbli tot 
Cît i-ai crescut și dădăcit 
Și acum vezi, te-au părăsit! 
Eu nu am griji, nu am belele 
Cu viitorul Stîrpei mele 
Pun oul cum se nimerește 
Și altă pasăre-1 clocește 
Ori unde plec și unde-apuc 
Independent sînt ca un cuc" 
„Pasăre proastă și neroadă 
Ce pîn’la cioc poate să vadă 
Mă vezi că astăzi obosit 
La umbra asta m-am lungit 
Și-am plecat singur prin viroage ? 
Da, am plecat c-așa îmi place. 
Dar dac-aș mai întîrzia 
Patru feciori pe urma mea 
Pădurea-ntreagă ar răscoli 
Pînă aici și m-ar găsi.
Pe lingă tine cap zevzec 
AW zeci de cuci ca tine trec 
De dragoste îh suflet goi 
Și poate sînt chiar puii tăi. 
Dar cînd bătrîn, fără puteri 
Pe la sfîrșitul unei veri 
Cu glasul stins și fără vlagă 
Vei cere doar un strop de apă 
O să te-audă numai nucul 
Și hăul va răspunde : cucu

★
Mai sînt și oameni hăbăuci 
Ce-ajung la bătrînețe cuci.,.

SE POATE DEPĂȘII
Oamenii de știință sovietici 

au reușit să găsească explica
ția a doilă efecte fizice uimi
toare : este vorba despre așa- 
numitul „ecou al îngerului" 
și impulsul laser, obținut îh 
laboratorul savantului Nikolai 
Basov, a cărui 
viteza luminii.

Oamehii do 
■huite țări au 
diolo calcarele 
pe timp senin au recepționat 
semnate-ecou radio câre de
monstrau prezența în spațiu a 
unor corpuri, th Occident se 
făcea chiar legătura între a- 
eest fenomen șl apâtiția fai
moaselor „farfurii zburătoare". 
Cauza „ecoului îngerului", des
tul de amuzantă, a fost insă 
descoperită de GheorghI Bîrî- 
iev, colaborator al Observato
rului geofizic principal din 
U.H.S.S. El a constatat că, îh 
ascensiunea lor, cutenții 
aer ridică 
mate înălțime, roiuri de 
țari, fluturi și musculițe. 
mai aceste roiuri creau „enig
maticul efect" interceptat de 
radiolocatoare.

Celălalt efect fizic a fost ob
servat în laboratorul cunoscu
tului om de știință sovietic 
Nikolai Basov. In dadrul unei 
experiențe cu cristale de ru
bin, încărcate cu impulsuri lu
minoase, a fost lăsat să treacă

an puternic impuls laser, care 
a atins o viteză nemalîntilnită. 
Aparatul de mare precizie a 
înregistrat 2,? milioane km/sec„ 
ceea ce a însemnat că impul
sul laser s-a deplasat cu o vi
teză de 9 ori mai mare decît 
aceea a luminii. Acest fapt a 
constituit o senzație care se 
părea că a răsturnat concep
țiile fizice despre limitele vi
tezei. îh prezent, fenomenul 
amintit a lost interpretat ast
fel: in condițiile intensificării 
impulsului luminos, se produ
ce deformarea In cristale de 
rubin, fotonii din aceste cris
tale deplasîndu-se cu viteza 
obișnhită a luminii. Dar impul
sul laser, accelerîndu-și vite
za, depășește fotonii. Acest 
lucru amintește un curent flu
vial pe care, sub acțiunea vîn- 
tului se creează valuri uriașe 
ce depășesc viteza de bază a 
curentului însuși. Curentul 
poate II comparat cu viteza fo
tonilor, iar impulsurile laser — 
cu valurile. Principiul lui Ein
stein, potrivit căruia s-a sta
bilit viteza luminii — 300 000 
km/sec. — ca limită maximă 
a vitezei nU a fost infirmat. 
Dar efectul obținut Va permi
te ca, priutr-o interpretare jus
tă șt o îmbunătățire a expe
riențelor, să se imprime razei 
laser o putere nemaiintlln» W

'pînă acum.

DE PRETUTINDENI

Funcționari-roboțl

FUNDAȚIA de aeronautică din 
Farnborough (Anglia) studiază în 
prezent o nouă metodă de plasare 
pe orbită a sateliților de telecomu
nicații ficși, la 1500 km 
Ecuatorului, Principiul 
plasarea, mai întîi prin 
clasice, a satelitului pe 
joasă (150 km) iar apoi
lui treptată pînă la poziția finală 
cu ajutorul uhei rachete ionice de 
mică tracțiune alimentat” 
gie solară.

Racheta ionică, a cărei 
se studiază in prezent în
Sovietică șl SU.A., produțe un pu-

seu prin accelerarea ionilor 
lici, datorită unui puternic 
electric. Specialiștii de la 
borough Studiază însă posibilitatea
realizării unor celule solare care 
să producă electricitatea necesară.

meta- 
cîmp 

Farh-

G. NEGftARU

La Grădina zoologică din Fraga 
funcționează de trei ani o serie de 
roboți care dau informații vizita
torilor despre viața și originea a- 
nimalelor. Ei sînt instalați în pa
vilioanele urșilor albi, girafelor și

reptilelor. Roboții din pavilioanele 
maimuțelor și cailor „Prjevalski" 
vorbesc în patru limbi — cehă, 
rusă, engleză și germană.

In curîhd. la grădina zoologică 
vor mai fi instalați încă doi roboți.

HIGRAJIVNEA ÎN LIMEA ANINAEĂ
Cînd spunem migra- 

țiune, înțelegem depla
sarea în masă a anima
lelor dintr-o regiune în 
alta, avînd la bază cau
ze legate de factori cli
matici, de nevoile de 
hrană sau necesitățile 
reproducerii.

Oamenii ău căutat din 
cele mai vechi timpuri 
răspuns la multele pro
bleme pe care le ridică 
migrațiunea. Aristotel, 
de exemplu, scria că 
pelicanii și porumbeii 
schimbă regiunea în fie
care sezon, dar credea 
că rîndunelele și ciocîr- 
liile stau în timpul ier
nii amorțite în ascun
zători, greșeală ce este 
reluată și de oamenii 
de știință de mai tîrziii. 
Asțfel, în secolul al 
XVI-lea, Gessner, în se
colul al XVIII-lea, Klein 
și chiar marele Linnâ 
susțin teza lui Aristotel.

Intrucît 
grației a 
mai mult 
s-a trecut
de stațiuni de urmărire, 
dintre care cele mai cu
noscute au fost cele de 
pe insula Helgoland din 
Marea Nordului, unde 
ornitologul H. GOtke a 
locuit 50 de ani, urmă
rind drumurile păsărilor.

Dar del mai important 
pas îh urmărirea păsă
rilor migratoare s-a fă
cut la sfîrșitul secolului 
trecut, cînd s-a trecut 
la marcarea individuală 
a păsărilor cu ajutorul

problema mi- 
pasionat tot 
pe zoologi, 

la înființarea

deasupra 
constă în 
mijloace 
o orbită 
ridicarea

4

Casa părăsită
cu efier-

realizare
Uniunea

inelelor de aluminiu, 
metodă introdusă de că
tre Mortensen la Vi burg 
în Danemarca și alți 
ornitologi. Azi există în 
lume stațiuni de inela
re și stațiuni ornitolo
gice, care lucrează pen
tru a elucida cunoaște
rea obiceiurilor migra- 
ției, a drumurilor ur-

4. Cel himalăio-hin- 
dustan, urmat de păsă
rile ce cuibăresc îh Ti
bet și Himalaya, pîila îii 
partea nordică a Indiei

5. Cel siberian-maia- 
,.ian, este străbătut de 
păsările din Siberia și 
Kâmceatka, pînâ în Ja
ponia, China și insulele 
Filipine, ajungînd în

din 
cei 
rol 
au

maxima" 
mare, 

globul 
cercul 
cel de 
auriu,

CURIOZITĂȚI UE NATURII

mate, a comportării „că
lătorilor" cît și dezle
garea misterului orien
tărilor.

In urma observațiilor 
efectuate, drumurile de 
migrație intercontinen
tale se pot defini In 
cinci direcții, dispuse în 
evantai:

1. Cel europb-senega- 
lian, este urmat de pă
sările Siberiei occiden
tale și ale Europei din 
Spitzberg pînă în Gro
enlanda. In jos, spre 
vest, evantaiul atinge 
coasta senegalhză a A- 
fricii occidentale.

2. Cel caucazu-zambe- 
zian, se desfășoară din 
sud-estu! Europei și al 
Asiei Mici, întinzîndu-se 
pînă în Egipt, Arabia 
și coasta Orientală â 
Africii, pînă în Natal.

3. Cel âralo-malaba- 
riân, din' Siberia occi
dentală pînă în Beiu- 
cistan și India.

sud pînă în Indochina 
și Indonezia, unele zbu- 
rînd chiar pînă în Aus
tralia.

Factorii climatici par 
a sta la baza migrației. 
Temperatura mediului 
ambiant, disponibilul de 
hrană și durata zilei, 
sînt factori într-o strîn- 
să interdependență. Da
că, de exemplu, scade 
temperatura, necesitatea 
de hrană a 
crește. Dar 
temperaturii 
împuținarea 
Compensarea
face eventual prin pre
lungirea timpului de 
căutarea hranei, cu cî- 
teva ore pe zi. Dar a- 
cest lucru nu este po
sibil din cauza scurtării 
treptate a duratei zilei. 
Păsările sînt nevoite 
deci să migreze. Pe lin
gă acești factori externi, 
există Și factori interni 
ce determină migrația,

păsărilor 
scăderea 

duce și la 
insectelor, 
s-ar putea

care în primul rînn 
endocrini joacă un 
hotărîtor, așa cum 
dovedit o sărie de

experiențe făcute pe 
berze.

Sine înțeles că expli
cații s-au căutat și se 
mai caută, problema ră- 
mînfnd deschisă și în 
viitor. Teoriile sînt mul
tiple. Unii au afirmai 
că perioadele de glacia
lii ale globului ar 
cauza migrațiunii, , 
după descoperirea 
minelor, susțineau 
anumite perioade 
rile simt nevoie 
hrană bogată în aceste 
substanțe, că în fine, a- 
cuffi cîțiva ani» să se 
facă vîlvă în jurul des
coperirii unui așa-numit 
;,hormon** de migrație.

In ceea ce privește o- 
rientarea păsărilor, a- 
cest capitol e încă un 
mister, folosindu-se de 
mijloace 
necunoscute 
știe, totuși, 
orientează 
iar noaptea

In încheierea acestor 
'■■înduri, prin care am 
încercat o sumară creio
nare a problemei mi
grațiunii vă voi da cî- 
teva date de-a dreptul 
uluitoare, privind dis
tanțele parcurse de ne- 
ăstîmpărațli

„Minima" 
reprezentată 
păsări ce 
drum din nordul Euro
pei, pînă la Italia șl

fi 
alții 

vita- 
Că în 
păsă- 
de o

folosindu-se
încă complet 

nouă. Se 
că ziua se 
după soare, 
după stele.

călători: 
pare a fi 

de unele 
pornesc la

Franța, iar „ 
de rîndunica de 
ce traversează 
pămîntesc de la 
polar de nord la 
sud, prundașul 
ce leagă Siberia de Ta
hiti sau Alaska de Țara 
de Foc și Puffinus an- 
glorum, din familia pal- 
mipedelor, ce parcurge 
dus—întors, circa 30 000 
km deci aproape 3/t din 
lungimea ecuatorului.

Peștii țipari, pornesc 
de. pe coastele Europei 
avînd ca 
depărtata 
gasselor. 
icrele și 
folosindu-se de curentul 
oceanului Atlantic, face 
cale întoarsă găsindu-și 

. drumtll spre gurile flu
viilor, pe care înotînd 
în sus, spre izvoare, se 
transformă în țipari a- 
dulți.

Focile din Alaska, 
străbat anual peste 
10 000 km de-a lungul 
coastelor americane ale 
Pacificului, iar renii, în 
căutarea hranei, parcurg 
zilnic 100 km.

Azi, mai mult ca ori- 
eînd, se pune un accent 
deosebit pe studiul o- 
rientării viețuitoarelor, 
avîndu-se în vedere că 
rezolvarea ei va con
tribui poate și la per
fecționarea sistemelor 
noastre de orientare. 
Este încă o taină a na
turii ce așteaptă să fie 
smulsă de înțelepciunea 
□mului.

destinație în- 
mare a Sar- 
unde depun 

mor. Puietul.

Evald KLMINICH

„Subsemnatul' Rădulescu Traian, 
domiciliat în Petroșani, strada Ila- 
rie Chendi nr. 4, minier la E. M. 
Dîlja, vă aduc la cunoștință...". 
Scrisoarea suna alarmant ceea ce 
a determinat deplasarea la fața lo
cului. Iată despre ce era vorba 
în luna mâi a.c., din cauza proas
tei instalații electrice, s-a iscat un 
incendiu care a distrus podul casei 
în care locuia familia Radulescu. 
Restul, adică parterul, a fost sal
vat. A doua zi, după incendiu, au 
venit cei de la I.L.L. care au con
statat dezastrul — pereți degradați, 
dușumeaua inundată cu apă, insta
lația electrică distrusă și au asigu
rat, că în cel mai scurt timp posi
bil, se va reface totul. Dar din mai 
și pînă în prezent nu s-au luat ni- 
ci-un fel de măsuri pentru reme
dierea locuinței deși Rădulescu Tra
ian a fost de două Ori în audiență 
la directorul I L.L, Prima data îh 
20 iulie, i s-a promis că locuința 
va fi pusă la punct pînă la 10 au
gust, să n-aibe nicî-o grijă... La a 
doua audiență, adică la cea din 10 
august, î s-a promis că în aceiași zi 
vor venî electricienii care se vor 
ocupa de instalație. N-au venit a- 
tunci ci după cîteva zile și s-au 
apucat să spargă pereții — era ne
cesar să se înlocuiască toată insta
lația. A fost greu pînă s-au apucat 
de lucru că de lăsat... s-au lăsat re
pede. De atunci n-au mai catadicsit 
să se arate... Cică nu sînt tuburi 
Bergmann și alte materiale (?!).' Și 
așa stă omul și așteaptă să se în
dure I.L.L.-ul să-i repare casa. Și 
așteaptă și așteaptă... Pereții de
gradați și uzi. dușumeaua inundată 
și seara veșnic cu lampa de petrol, 
se satură omul. Chiar dacă în ulti
mul timp se ia cam des curentul, 
tot mai bună e lumina electrică. 
Copiii familiei Rădulescu sînt de 
vîrstă școlară; azi-mîine școala își 
va deschide din nou porțile și 
atunci dece n-ar repeta copii» seara 
lecțiile învățate la o lumină bună ? 
Nu este corect să se mențină o fa
milie într-o asemenea situație de
plorabilă de atît timp. Mai ales că 
nu este vinovată cu nimic. Vino
vată se face Conducerea I.L.L Pe
troșani care uită că. în afară de 
promisiuni, mai există si obligații 
Promisiuni, promisiuni . dar obli
gațiile, obligații !

Iuliu POPA
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UNDE MER8EM? ȘTIRI SPORTIVE

2 septemhțrte
17,90 Campionatele mondiale de lupte greco-romane. Trans

misie de ta Patinoarul „23 August".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletin meteorologic. Publicitate.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Să rîdern cu Stan și Bran.
21.30 Film serial: Evadatul.
22.20 „Totul cintă". Film producție a Televiziunii roinăne.
22,38 Microvarietăți.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.20 Telesport.
23.30 închiderea emisiunii.

K

La cat»Hrtele cOnStruetdfrilor

„POFTĂ BUNĂ“..
Cantina șantierului Petrlla ser

vește zilnic masa pentru un anumit 
număr de constructori-abonați la 
1, 2, 3 ftlese. Cti mai mulți paiti- 
cipă lâ masă de prinz. Totuși, în 
medie, numărul lor de abia ajunge 
la a șasea sau opta parte din e- 
fectivul total de muncitori al șan
tierului : marea majoritate prefera 
că în pauza de prinz să consume 
mîncare recek adusă de acâsă, decît 
să ia b masă câldă la cantină ! De 
ce ?

...Servind o masă la cantină, mis
terul reținerii constructorilor de a 
mînca aici ți se dezleagă cu ușu
rință : la ghișeu primești un coșu- 
le u o bucată de pîine necoaptă, 
rece, și două tacîmuri — lingură 
cu furculiță. Cuțit? Nu există... La 
masă, altă surpriză : pentru 8 mese 
sînt doar 2 căni și 4 pahare de apă, 
solnițele lipsesc iar oțetul se dă în 
borcane de conserve... Cit privește 
biroul gestionarei — de unde se 
împarte plinea — păianjenii tră
iesc liniștiți prin colțuri.

Meniul, iată o altă mare pro
blemă a cantinei. Un obicei prost 
este că aceeași ciorbă ce se dă la 
masa de prinz se servește și ia masa 
de seară pentru abonați; ciorbă de

PROGRAM DE RADIO
< 3 septembrie

Pl 1OGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DECȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,18 Continuarea concertu
lui de dimineață; 8,00 TEATRU 
RADIOFONIC PENTRU COPII : 
„OrttUl invizibil" de H. G. Wells; 
9,00 Corul de copii ăl Radiotele- 
Viziutlii; 9,55 Varietăți muzicale; 
10,30 Muzică populară; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Ilustrate 
muzicale; 12,00 DE TOATE PEN
TRU TOțlI; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologie; 13,10 ESTRA
DA DUMINICALA; 14,15 Muzică 
populară; 14,40 Muzică ușoară ;15,10 
Cîntăreți români pe Scenele lumii: 
Traian Grozăvescu; 15,30 Intlliilre 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 16,00 SPORT ȘI MUZICA; 
19.00 RADIO VACANȚA; 19,30 Gin
tă orchestra de estradă a Radiote- 
leviziunii; 20,00 RADIOJURNAL. 
£0,10 Cîntec, joc și voie bună; 20,30 
Teatru scurt. Premiera : „Șoseaua" 
1— schiță radiofonică de Dumitru 
Solomon: 20,54 Dans pentru toate 
vîrstele; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic: 22,20 
Formația Bebe Prisada; 22.30 MO
MENT POETIC; 22,40 Cintă Gică 
Petrescu: 23.00 Dansați în ritmul 
preferat; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2,00 Buletin 
meteo-rutier; 2,02 Melodiile nopții 
(continuare); 2,55-3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier.

FILME
3 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Moartea vine pe ploaie; Republica : 
împăratul Cioc de Sturz; Stadion : 
Trei plus dâuă; PETR1LA : Clinele 
din Baskerville; LONEA — Mine
rul ; Reîntoarcerea pe pămînt: A- 
NINOASA : Falstaff; VULCAN ; 
Galapagos; PAROȘENI : Fantomele 
we grăbesc; LUPENI — Cultural •. 
Amintiri din copilărie; BARBA- 
TENI : Agentul de legătură; URI- 
CANI : Cartea de la San Michele.

DAR LA CE ?
cartofi ai mincat la amiază, la cină 
tot ciorbă de cartofi vei primi ! 
Iată de pildă : între 22 și 30 august 
s-a dat trei zile (deci la 6 mese) 
ciorbă de cartofi, două zile ciorbă 
de bulion (deci patru mese) iar o 
zi ciorbă de fasole (două mese). Ce-i 
interesant ? Ciorba de cartofi este 
însorită invariabil îh todte zilele 
menționate, la prinz, de iahnie de 
fasole iăr seara, de thâeăroâne...

Este meniul variat ? I I ti toată 
luna august, în plină vâră, sezonul 
de vîrf al verdețurilor, la âceăstă 
cantină nu ș-a dat o salată de roșii, 
de castraveți/ de ardei cOpți. Cit 
despre fructe, ce să mai vorbita... 
Doar mîhcăruri tip, care se repetă 
Ia 2-3 zile fără absolut hiei o schim
bare, alcătuite din alimente 
care pot fi găsite toată iama. Ver
dețuri, zarzavaturi — nimic ! Par
că n-ăm fi în plin sezon de le- 
gume-fructe.

Cit privește alternanța meniuri
lor, dăm cîteva exemple : în 22 au
gust s-a dat ciorbă de cartofi cu 
iahnie de fasole; la 25 august exact 
același meniu iar la 29 august se 
repetă întocmai iar... In seara de 22 
august s-au dat macaroane cu 
brînză la cina, în 26 august ma
caroanele s-au servit din nou (dar 
cu gris) iar Ia 29 august din nou 
macaroane cu gris. Și cite exemple 
din acestea se pot da 1

Comitetul sindicatului, sprijihlt 
de administrația Grupului II con
strucții âre datoria să analizeze cu 
răspundere problema cantinei Pe- 
trila — chiar și a celor de pe alte 
șantiere — Urmărind în ce condiții 
și lâ ce mîn< are vin constructorii 
cu ..nnftă bun"". Puriîr.d la punct 
această activitate, cantinele vor 
ăvea o mai mare căutare, sporîn- 
du-și numărul de abonați iar con
structorii se vor bucura de o masă 
caldă și gustoasă O merită !

MIHAI ȘTEFAN

Cînd corabia se scufunda
(Urmare din pag. 1)

clară și inteligibilă. „Am vrut 
să fac casă eu această femeie 
care mi-a fost infidelă încă 
din a doua lună de căsătorie. 
Și după aceea ani in șir nu 
s-a schimbat. Am avut teri
bila neșansă de a nu o prinde 
niciodată cu probe evidente 
de infidelitate și numai de 
aceea a trebuit să trăiesc lin
gă ea 21 de ani. 21 de ani 
pierduți din viața mea. Acum 
a îmbătrinit dar trebuie să 
plătească pentru păcatele din 
tinerețe. Vreți să mă supli
niți judecății lumii ? Dar lu
mea mai trebuie Să știe că 
eu nu am o viață de expe
riență și alta pe care trebuie 
s-o trăiesc. Am numai una pe 
care, deși tîrziu, încă măi am 
posibilitatea s-o trăiesc". O- 
mul care ne spune acest lucru 
ne cere să ne lăsăm puși in 
fața unor probe de vinovăție 
ale ei. Același soi de probe, 
scrisorile, ni le-a pus în față 
și soția, Eudochia. Pentru a 
continua să conviețutască ea 
trebuia să îndeplinească trei 
condiții pe care i le cere el. 
Condiții umilitoare și degra
dante pentru ori ce femeie 
și a căror reproducere hîrtia 
ar refuza-a. La vederea aces

i«i
S Sata âe sport a Institutului 

de mine Petroșani, ora 9. Etapa 
regionali a campioiiâthiUi Repu
blican de tenis de masă la indi
vidual. Participa campionii din o- 
rașele și raioanele regiunii Hune
doara.
• Casa de cultură, ora 20. Sea

ră de dans pentru tineretul dirt 
Petroșani.

M I I N fc
• Sala de sport a I.M P., oră 

9. Continuă etapa regională a cam
pionatului republican ia tenis de 
masă.
• Stadionul Jiul (terenul de 

handbal) ora 11. Meci de handbal 
între formațiile Știința PbttbȘdili =— 
Politehnica II Timisoara, in cadrul 
c4aspnm<iuiui republican.
• Sala de șah a clubului mun

citoresc din Aninoasa, ora 10. 
Coneurs de șah pentru Cupa en
tuziaștilor, etapa I.

4^ Sala mică a Casei de cultură 
Petroșani, ora 10. Conferința „Geor
ge Eiiescu — viața și creația sa 
muzicală". Conferința va fi urmată 
de audiție mlizicâlă (discuri).

(0 La âceeași oră în sală de lec
tură a bibliotecii clubului din A- 
ninoasa basme pe peliculă pentru 
cei mici. In program vizionarea 
diafilmului „Prîslea cel voinic și 
merele de aur".

țf Arena sportivă dih Petrilâ, 
Ora 9,30. Meci de fotbal — cam
pionatul regional — intre echipele 
de juniori Preparatorul Pelrila — 
Minerill Vulcan, iăr la ora 11, îâ- 
tre echipele de sehldri de la ace
leași asociații.
• Stadionul Lupeni, ora 9,30. 

Fotbal conțină pentru campiona
tul regional între Constructorul 
Lupeni — Știința Petroșani.
• Arena sportivă Uricani, ora 

9,30. Fotbal, campionatul tegiohal; 
între echipele Minerul Uricani — 
Parîngul Lenea.
• Ea Aninoasa in pate ora 15 ; 

promenadă susținută de fanfara 
clubului din localitate.
• La căminele culturale din Is- 

croni, Banița, Bărbăteni și Cîmpu 
lui Neag, ora 16. Conferințe de ști
ință popularizată și pe teme ale 
situației internaționale.
• Sală Teatrului de stat din 

Petroșani, ora 17—20 : comedia „33 
scrisori anonime", în limba ma
ghiară, prezentată de artiștii Tea
trului maghiar de stat din Timi
șoara.
• La cinematograful „6 August" 

Bărbăteni, ora 19. Spectacolul „Mîn- 
dre-s cîntecele noastre" prezentat 
de artiștii amatori ai Clubului mun
citoresc din Lupeni.

tor probe de vinovăție — e- 
vidento sau grave erori în a- 
ceeași măsură — ai sentimen
tul ciudat că ciiievâ ți-a flu
turat indecent pe dinainte ru
fele murdare. „El singur poar
tă vina dezbinării familiei — 
spunea Soră lui, Valeria. El, 
fratele meu bun. Ii aducea 
prieteni în casă ca apoi S-o 
acuze că trăiește cu ei. Ea 
n-a avut niciodată voie să-l 
întrebe de unde vine și unde 
se duce". „Nu cred că familia 
noastră mai poate fi refăcută, 
spunea cu ochii plecați Ră
dica, fata lor de 19 ani. Din 
cauza certurilor in famîbe, 
am întrerupt școala".

Dar omul acesta despre ca
re familia și rudele apropiate 
spun aceste lucruri, activează 
intr-un colectiv, în care, ca 
meseriaș, se bucură de apre
ciere, face parte din familia 
mare și puternică a comuniș
tilor. Unde e vinovăția și un
de eroarea privită cu ochii 
suspiciunii, apare deformată 
in vinovăție ? Președintele co
mitetului sindicatului de la 
mina Aninoasa știe despre 
C. V. că „a încercat să sus
tragă de la moara de rambleu 
o curea de transmisie nouă și 
din cauza curelei neînlocuite 
la timp s-a produs o avarie

In itttetfe De Să și s8t- 
TEMHitiE.Sfe VA DftteANiĂA bfe 
CArHE UtOmOBIl CLUBUL 
ROMAN tA.r H.j, W-A tt-A 
EDIȚIE A RALIULUI ROMÂNIEI. 
Competiția S® Vă dbSfăș’uH pe lih 
traseu de 1 524 km cu plecarea și 
sosirea. în București, ltinerariul ra
liului este următorul :

— București — Pitești — Rm. 
Vîlcea — Sibiu — Deva — Brad — 
Cîmpehi — Beiuș — Oradea — Cluj 
— Sibiu — Mediaș — Tg. Mureș — 
Sovata — Odorhei — Brașov — 
RîștidV — Predeal — Sinaia — Tîr- 
goViște — Ploiești — București.

P® acest traseu vor avea loc 6 
prdbe speciale de Viteză în coastă, 
iar la București o probă spertălă în 
ziua de 24 septembrie.

La Raliul României pot participa 
Orice fel de autoturisme; indiferent 
de ihârcă și capacitate. Echipajele 
vor fi alcătuite din cite 2 persoane, 
feu cttehSt ‘de cort'dliVere dV gr. II, cu 
Vechime de cel puțin 2 ani. înscrie
rile se fac pînă la 15 septembrie la 
Filialele Regionale ale A.C.R.. iar 
pentru București îh Piâță Splaiu
lui tir. 3 (Blocul turn din Vecihfi- 
tatea Operetei). Competiția este do
tată cu numeroase premii și cadouri 
oferite de Automobil Clubul Ro
mân și Uzinele Renault. Printre 
premii figurează excursii lâ Viehâ, 
Pragâ și Budapesta. (Agerpres)

LA KATOWICE S-A DESFĂ
ȘURAT ÎNTÎLNIBEA INTERNA-

In zori 
comanda e gata

(Urthare din pdg. I)
urmărea minut cu minut tempe
ratura focului din cuptorul nr 4. 
Cînd a constatat că șarja „e bună" 
a apăsat pe un buton. O spuză de 
flăcări și o dungă fluidă de cu
loare albă s-a revărsat în cadă. 
Scîntei de foc zburau în jdr ca niște 
artificii A îheeput elftbdfăreâ pri
mei șarje. După aceea din cadă 
pțelul a fost turnat în forme. Pînă 
în zori s-au elaborat încă două săb
ie. La fel s-a lucrat și la cupto
rul 1. Placa masivă din oțel a fost 
turnată îh Scurt tîthp.

Cineva a pronunțat humele lui
Păhescu Și ăl a răspuns pre

zent. Dar cuvîhtul prezent are pen
tru el o semnificație aparte, aceea 
de a îi în primele rânduri. Tot 
aceeași semnificație o are șl pentru 
Ștefan Marin, Gherâsim Constan
tin, Bojiță Nicolâe, Duță Petrii și 
Cioara Nicolâe oameni căliți la do
goarea focului, a muncii și vred
niciei.

la moară. Din cauza lui a ple
cat de la mină un foarte bun 
muncitor. II amenința mereu 
ca-l aruncă pe puț dacă nu 
pleacă, deoarece bănuia că 
nevastă-sa îi e infidelă cu a- 
cesta". secretatul organizației 
de bază de la sectorul VI 
transport știe și el aceste lu
cruri. Măi știe că „e un tip 
căruia îi place aventură.' Că 
„și-a îhjutăt fiica în curteă 
minei, în fața editor oameni". 

'Secretatul organizației de ba
ză de lâ sectorul Vi știe ace
leași lucYUri Sau măi bine-zis 
confirms spusele celorlalți. 
Număi la întrebarea „L-ați 
discutat vreodată pe ăcest om 
pentru greșelile lui ?" nu răs
punde nimeni. Scuzele sint pe
nibile. „Cînd am vrut Să-l 
discutăm a plecat din secto
rul nostru". Nu mai iliiiStăm 
asupra acestui lucru. Cei ce 
au răspuns la întrebările noas
tre în legătură cft acest difi
cil caz nu au decît să tragă 
concluziile necesare. Nouă ne 
mai rămine să schițăm gale
ria chipurilor in acest cai 
complicat. Chipul suspiciunii 
și al vinovăției — întruchipat 
în persoana lui C. V. Are a- 
lura unui om dezorientat care 
mai vrea să prindă din urmă 
o iluzie seu poate un frag

ȚioNALA De niMNĂSf&A din
tre selecționatei^ iha 5c b line ale Po
loniei și- Franței. Victoria a revenit 
SjltirtlVîtor pol'dhezi învingători cu 
Scorul de 553,95—549,15 ’puncte*

bt PA ȘAse runDe, în tur- 
neUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
de LA BaVaNA conduce marele 
maestru sovietic Lev Polugaevski 
cu 5 puncte, urmat de Larsen și 
Smîslov cu cile 4,5 puncte.

In runda a șasea Larsin a cîș- 
tight la Taimanov, Smîslov ia Ves- 
terlnen, Barcza la Rodriquez și 
Glig’orici la Garcia. Partidele Polu
gaevski — Donnner, Pachmăn — 
Rossetto, Eilip — O’Kelly și Bed- 
riârski — Jimenez s-au încheiat 
refriiză.

tENisManEL RuMâX ion ți- 
EiAt s-A CALIFicAt în semi
finalele CAMPIONATELOR IN- 
TERnATR iALE ALE CEHOSLO
VACIEI, care se desfășoară în pre
zent lâ Bratislava. In „sferturi", 
Ion Tiriac 1-â îîltîiiiit pe cehoslova
cul lavorski pe care l-a învins în 
două seturi : 9—7, 6—3.

In turul II al probei de dublu 
mixt, jucătorul român Ilie Năstase 
și EVa Ketterle (R. F. a Germaniei) 
au dispus cu 4—6, 6—3, 6—3, de 
cuplul cehoslovac Taihar — Golu
bova.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
internațional de Atletism 
desfășurat la TOkio, sprinterul Ko
ne (Coasta de Fildeș) a realizat o 
mare surpriză în proba de 100 m 
plat pe care a cîștigat-o învingîn- 
du-1 pe recordmanul lumii, ameri
canul Fommie Sniith. învingătorul 
a fost cronometrat cti rezultatul de 
10”4/î0, Smith a înregistrat timpul 
de 10"5/10. Italianul Giani, a sosit 
pe locul 3 cu 10"7/10.

ÎN CADRUL CONCURSULUI IN
TERNAȚIONAL de NatAȚie De 
LA TOKIO, înotătorii anlericani au 
stabilit două noi recorduri mon
diale.

In proba de ștafetă 4x100 m 
mixt, echipă S.U.A. (Hlekox, MȘr- 
ten, Russel, Walsli) ,â stabilit un 
nou record al lumii cu timpul de 
3'57"2/10. In cadrul acestei probe, 
îh primul schimb Charles Hickox 
a rbălizat un hou record mohdiâl 
lă 100 ni spate, cil timpul de 
59"l/10.

LOTO
Lâ tragerea din 1 septembrie 

1967 âu fost extrase dih urnă ur
mătoarele numere :

65 66 17 37 69 49 60 76 22 
26 28 51.

Fohd de premii : 952 226 lei.

ment de adevăr. Dar aceasta 
după ce împreună cu aceea 
pe care o hulește și o acuză 
a daț viață la două fete. Vic
timele erorii și ale suspiciunii 
au două chipuri diferite. Pe 
Unul — ăl soției — se citește 
suferința șt frica. Pe cel al 
fiicei se citește rușinea pen
tru familia dezechilibrată Și 
deruta. Ea n-are nici o profe
sie. A întrerupt liceul in cla
să a IX-a iăr despre căsătorie 
are niște idei întunecate de 
experiența amară pe care o 
trăiește. ChipU.1 surorii ei mai 
mici, Mariana, de 14 ani tre
buie să arate, la scară mai 
mică, la fel. Bănuim aceasta 
din cuvintele unei scrisori a- 
dresată mamei fugite de aca
să : „așa de rău mă simt aici 
(împreună cu sora ei mai mare 
și cu tatăl ei n. n.) incit m-am 
hătărît să fug de acasă".

Aceasta e- povestea unei fa
milii în care, după 21 de ăni, 
amîndoi soții cer desfacerea 
căsătoriei. E greu să arunci 
întreaga vină pe umerii unuia 
sau âi celuilalt din cei noi 
navigatori pe oceanul furtu
nos al vieții. Poate că alții, 
în situații asemănătoare, citind 
rindurile de față vor admi
nistra la timp navei lor co
rectivul necesar cu cîteva 
ceasuri înaintea naufragtului. 
E ceea ce am dorit să facem 
mai bun prin rindurile de
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încheierea reuniunii arabe 
la nivel înalf

Sindicatele irakiene 
s-au afiliat la F.S.M.

sfîrșit la Khartum 
de-a 4-a reuniuni 

înalt. In ultima șe- 
definitivate și a-

KHARTUM 1 (Agerpres). — Vi
neri au luat 
lucrările celei 
arabe la nivel 
dință au fost
doptate rezoluțiile și declarația co
mună a reuniunii. După încheie
rea lucrărilor, președintele Con
siliului Suprem de Stat al Suda
nului, Izmail Al Azhari, a dat ci
tire „Declarației comune a reu
niunii la nivel înalt", iar premie
rul sudanez Mohammed Ahmed 
Mahgoub — rezoluțiilor adoptate 
de participanți. Declarația comu
nă arată că participanții la reu
niune au căzut de acord asupra 
coordonării eforturilor în scopul 
lichidării urmărilor conflictului 
militar din Orientul Apropiat.

In rezoluțiile adoptate, confe
rință de la Khartum a hotărît re
luarea pompărilor de petrol din 
țările arabe, sistate în timpul și 
după conflict, 
tru lichidarea 
litare străine 
țărilor arabe,
menționează hotărîrea a trei țări 
— Arabia Saudită, Libia și Ku
weit — de a contribui cu suma 
de 378 milioane dolari la „îmbu
nătățirea situației economice a 
națiunilor arabe".

Țările arabe au hotărît să-și uni
fice acțiunile politice și diploma-

tice în vederea lichidării conflic
tului și obținerii retragerii trupe
lor izraeliene de pe teritoriile o- 
ocupate după 5 iunie 1967. In rezo
luție se arată că participanții la 
reuniune și-au reafirmat hotărîrea 
de a nu recunoaște statul Izrael și 
de a nu duce tratative directe cu 
guvernul acestei țări.

BAGDAD 1 (Agerpres). — Fe
derația generală a sindicatelor 
irakiene a hotărît să se afilieze la 
Federația sindicală mondială, al 
cărei centru se află la Praga. Ho
tărîrea a fost luată în urma unei 
reuniuni a Consiliului executiv al 
Federației.

Dezbateri din Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare

și se pronunță pen- 
tuturor bazelor mi- 
aflate pe teritoriul. 
Rezoluțiile adoptate

GENEVA 1 (Agerpres). — In cu- 
vîntareă rostită la ședința de joi a 
Comitetului celor 18 state pentru. 
dezarmare, reprezentantul Braziliei 
Azeredo da Silveria a declarat că 
proiectul comun al tratatului de ne- 
proliferare a armei atomice, pre
zentat de delegațiile Uniunii Sovie
tice și S.U.A., conține „restricții 
nejuste și inutile" pentru statele 
nenucleare. „Un asemenea tratat, a 
spus el, nu trebuie să fie unilateral 
și discriminatoriu Cele două pro
iecte propuse — cu conținut iden
tic — conțin dispoziții care, în mod 
direct sau indirect, împiedică ță
rile nenucleare să-și dezvolte pro
pria lor tehnologie nucleară pen
tru fabricarea de motoare cu corn-

bustie atomică în scocuri pașnice,, 
pentru lucrările de construcții ci
vile, exploatările miniere etc. Re
nunțarea la armamentul nuclear nu 
implică abandonarea drepturilor 
noastre inalienabile la dezvoltarea 
economică și socială. Brazilia își 
rezervă libertatea de a efectua cer
cetări științifice și de a progresa 
în domeniul tehnologiei atomice" — 
a conchis Azeredo da Silveria.

La rîndul lor, delegații Nigeriei 
și Indiei au sprijinit declarația bra
ziliană. „Țările în curs de dezvol
tare. a relevat reprezentantul Ni
geriei, doresc să încheie un tratat 
de nerăspîndire a armei nucleare, 
dar putem face aceasta numai dacă 
securitatea noastră este în mod e- 
ficient apărată și garantată".

Starea de urgentă din Nigeria 
a fost prelungită
LAGOS 1 (Agerpres). 

ritățile 
neri cu 
urgență 
dată cu 
litare între trupele guvernului de 
la Lagos și cele biafreze, anunță 
agenția Reuter. Guvernatorul mi
litar al statului Lagos a interzis 
toate întrunirile și reuniunile pu
blice pînă Ia data de 3 octombrie.

Referitor la desfășurarea ostili
tăților militare un comunicat di
fuzat Ia 
federală 
ma dată 
porturile 
labar, precum și aeroportul 
Benin, capitala provinciei de cen- 
tru-vest, provocînd „daune consi-

AutO- 
federale au prelungit vi- 
încă două luni starea de 
decretată în Nigeria o- 
începerea ostilităților mi-

Lagos anunță că aviația 
a bombardat pentru pro
pozițiile biafreze și aero- 
din Port Harcourt și Ca- 

din

Manevre militare 
în Polonia

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția P.A.P., în 
conformitate cu planul aplicațiilor 
militare.ile Serțetor armate polo-, 
neze, în ultimele zile ale lunii au
gust în regiunile de nord-vest ale 
Poloniei s-au desfășurat manevre 
combinate ale trupelor și statelor 
majore, cu participarea unor uni
tăți ale armatei sovietice și ale ar
matei populare naționale a R. D. 
Germane. Manevrele au demon
strat, potrivit aceleiași agenții, o 
înaltă pregătire de luptă a forțelor 
armate, o bună pregătire a coman
damentelor și statelor majore.

După remanierea guvernamentală

Declarațiile premierului Wson
LONDRA I (Agerpres). — Răs- 

punzînd întrebărilor unor ziariști 
în legătură cu cauzele recentei re
manieri ministeriale și preluarea 
asupra sa a tuturor responsabili
tăților privind situația economică 
a țării, primul ministru britanic, 
Harold Wilson, a declarat că evolu
ția balanței de plăți a Angliei a 
înregistrat o ameliorare, care ar 
trebui să fie și mai sensibilă în 
1968. El a precizat că balanța en
gleză de plăți, al cărei deficit se 
ridica în 1964 la 800 milioane de 
lire sterline, a înregistrat la sfîrși- 
tul lunii iunie 1967 un anumit ex
cedent.

Pe de altă parte, primul minis
tru britanic a declarat că guvernul 
său nu intenționează să opereze 
vreo schimbare în politica privind 
controlul importurilor.

jj

Neînțelegeri la Conferința A.L.A.L.S

In cursul ședinței de joi 
Paraguayan al afacerilor 
Râul Sapena Pastor, a 

că va opune veto-ul său

niene s-a lăsat să se înțeleagă că se 
preferă un eșec al conferinței de- 
cît satisfacerea acestor revendicări. 
Ministrul chilian al afacerilor ex
terne. Gabriel Valdes, a propus 
pentru salvarea situației formarea 
unui grup de lucru pentru găsirea 
unei soluții satisfăcătoare.

ASUNCION 1 (Agerpres). — Du
pă cum transmit agențiile de presă, 
în dezbaterile de ultimă oră ale 
Conferinței „Asociației Latino-Ame- 
ricane a Liberului Schimb" 
(A.L.A.L.S.) s-au produs unele neîn
țelegeri, 
ministrul 
externe, 
declarat
tuturor rezoluțiilor propuse dacă 
se va refuza acordarea de avantaje 
în domeniul vamal țărilor mici in 
curs de dezvoltare (Paraguay, Bo
livia și Ecuador). Observatorii po
litici apreciază că marile state la- 
tino-america'ne, cum ar fi Argen
tina și Brazilia, se opun cererilor 
prezentate de Paraguay, conside- 
rîndu-le inacceptabile. In cercu
rile apropiate delegației argenti-

• SAN FRANCISCO. La 
congresul anual de la San 
Francisco dl Asociației ameri
cane a sociologilor a fost a- 
doptată o declarație chemînd 
la retragerea imediată a tru
pelor americane din Vietnam. 
In favoarea 
votat marea 
lor aproape 
panți.

declarației au 
majoritate a ce- 
1 000 de partici-

In Comitetul O. N. U. 
pentru dezarmare
NEW YORK 1 (Agerpres) — Re

prezentantul Uruguayului în Co
mitetul O.N.U. pentru decoloni
zare (comitetul celor 24) a propus 
ca diferendul dintre Argentina și 
Marea Britanie privind Insulele 
Malvine (Insulele Falkland, după 
denumirea engleză) să fie regle
mentat prin „negocieri susținute" 
in baza declarației din 1960 a A-

a O.N.U. cu pri- 
independenței ță-

dunării Generale 
vire la acordarea 
rilor și popoarelor coloniale. El a 
cerut, de as.emenea, ca părțile să 
informeze despre rezultatele aces
tor tratative.

Argentina revendică dreptul de ■ 
suveranitate asupra Insulelor Mal- 
vine, aflate în prezent sub admi
nistrație britanică.

derabile". Postul de radio Kaduna 
a anunțat că trupele federale con
tinuă înaintarea spre Enugu, reu
șind să cucerească orașul indus-' 
trial Nkalagu.

Agenția U.P.I., citînd postul de 
radio Enugu, informează că vineri 
au fost reluate luptele în regiu
nea localității 
precum și în 
din provincia 
trivit postului 
pele federale
frîngă rezistența unităților milita
re biafreze. Un comunicat militar 
difuzat la Enugu pretinde că tru
pele biafreze au capturat în tim
pul luptelor de la Ore și Okenne 
avioane aparținînd trupelor fede
rale.

Ore și la Okenne, 
portul oraș Burutu 
de centru vest Eo- 
de radio citat, tru- 
au încercat să în-

Incidentele rasiale continuă la Milwaukee
De patru zile, în orașul Milwaukee (statul Wisconsin) continuă să 

se producă incidente între demonstranții negri și poliție. Ultimele inci
dente s-au înregistrat joi seara cînd poliția a intervenit pentru a opri 
o demonstrație a populației de culoare împotriva discriminării în dome
niul locuințelor. Au fost arestate 40 de persoane între care și reveren
dul James Groppi, lider al Consiliului local al Asociației naționale pen
tru propășirea populației de culoare.- ;

Invocînd recrudescența acestor incidente, primarul orașului, F iry 
Maier, a instituit starea excepțională.

Infectarea radioactivă 
a unei zone din S.U.A.

emanații radioactive au pătruns 
pînă la suprafață infectînd o zonă 
din jurul poligonului.

Comisia pentru energia atomică 
a Statelor Unite a anunțat că în 
urma experienței nucleare subte
rane, care a fost efectuată la 31 
august Ia poligonul din Nevada,

0 ALGER. Guvernele Algeriei 
și. Austriei au hotărît să stabileas
că relații diplomatice la nivel de 
ambasade, a anunțat Agenția al
geriană de presă.

Noi condamnări în Grecia
Agenția France Presse anunță că tribunalul militar din Salonic a 

condamnat pe cetățeanul Dimitros Sahinis la închisoare pe viață, iar 
pe fiul acestuia la 20 de ani închisoare sub acuzația de „tentativă de 
răsturnare a guvernului militar și distribuire de manifeste ostile ac
tualului regim". Alte cinci persoane, printre care se află studentul 
Lazaros Marinos, au fost condamnate pe același motiv la pedepse va
riind între 2 ani și 18 ani închisoare. |

A'

Prea mulți crocodili în pirogă"
Președintele con-
Mobutu a acțio-

povestirea : 
fusese hotărît 
noaptea de 4 

iulie. Mă înțele- 
cu Schramme,

de 
loc

In camera spitalului 
din Salisbury nu se mai 
auzi pentru o clipă de- 
cît scîrțîitul stilourilor 
pe hîrtie. Apoi, bolnavul 
își reluă 
„Totul 
pentru 
spre 5 
sesem
care avea cartierul ge
neral în Bukavu, să ne 
întîlnim la Kisangani la 
ora 3,30 și să declanșăm 
atacul. Din cauza unor 
dificultăți de transport, 
acesta n-a putut sosi 
însă decît cu trei ore 
întîrziere, astfel că ata
cul combinat a început 
abia la 6,30. Probabil 
că cineva din tabăra 
armatei congoleze, am
plasată la Ketele, lîngă 
Kisangani, a sesizat 
mișcările noastre 
manevră, căci în
să-i luăm prin surprin
dere, ei își și instalase
ră pe malurile Congo
ului pozițiile de tragere. 
După 10 minute soarta 
bătăliei fusese hotărîtă".

Omul care povestește, 
un bărbat vînjos, cu 
fața arsă de soare, con- 
trastînd puternic cu 
bandajul imaculat care-i 
acoperă capul, nu este 
altcineva decît faimosul 
colonel Bob Denard. 
„patronul" mercenarilor 
din Congo.

Nu trebuie niciodată 
să ții crocodilul în pi
rogă, riști să fie răstur- - 
nată", spune un vechi 
proverb al populației
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bantu, 
golez 
nat conform proverbului 
atunci cînd s-a întrebat 
dacă și pînă la ce punct 
se poate bizui pe mer
cenarii care 
întotdeauna alături 
cel care 
mai bună, 
mercenarii 
cuați pînă 
brie, cînd 
deschidă 
conferința la nivel înalt 
a O.U.A., guvernul con- 
golez a și dizolvat deta
șamentul numărul 5, 
cuprinzînd 476 de rho-

au luptat 
i de 

oferea solda 
Hotărînd ca 
să fie eva- 
în septem- 

urma să se 
la Kinshasa

între- 
proce- 
„con-

Acțiunile 
în cadrul

curi. 
prinse 
sului anevoios de 
golizare a Congo-ului“
(ca etape esențiale a- 
mintim înlocuirea com
paniei belgiene Union 
Miniere du Halit Ka
tanga cu o societate na
țională, elaborarea unui 
nou cod minier ce re- 

• glementează investițiile 
de capital străin în in
dustria minieră, cea mai 
importantă din țară, 
preluarea de către gu
vern a comercializării 
producției de ciment 
etc.) sînt considerate a

va avea loc. și 
fi epilogul ulti- 
tulburări din

COMENTARIUL ZILEI

desieni și sud-africani. 
Fără îndoială că pers
pectiva evacuării i-a 
nemulțumit și iritat pe 
mulți mercenari, dar a- 
ceasta nu reprezintă 
motivul principal al ac
țiunii lor. Adevăratul 
fond al problemei se 
concentrează tot în ju
rul imenselor și mereu 
disputatelor bogății na
turale ale Congoului, 
rîvnite de monopolurile 

• occidentale. Or, măsu
rile adoptate de actua
lul guvern congelez, ca
re ar putea să limiteze 
dominația companiilor 
străine și să consolide
ze economia 
neliniștesc

națională, 
aceste cer-

implica- 
cît și e-

aproape

avea profunde 
ții atît politice 
conomice.

In prezent,
în întreaga țară viața 
revine la normal. Nu
mai orașul Bukavu, un 
imens parc tropical cu 
case cochete, înecate în 
verdeață, continuă să se 
afle în mîinile merce
narilor. Orașul e aproa
pe în întregime pustiu, 
căci cea mai mare parte 
a populației s-a refu
giat. Pe străzile din zi 
în zi mai murdare ră
tăcește numai cîte un 
cîine flămînd, gloanțe 
de mitralieră sînt în
fipte în ziduri și tro
tuare, iar magazinele

lucru. Țara se 
angrenată într-un 
uriaș de dezvol- 

a economiei națio- 
și răscoala merce-

cu vitrinele sparte și 
casele părăsite de lo
cuitori oferă imaginea 
dezolantă și tristă a lo
curilor jefuite.

Cînd 
care va 
melor 
Congo ?

Deocamdată, pronosti
curile apar hazardate. In 
orice caz la Kinshasa 
nu se mai pune la în
doială faptul că în cele 
din urmă mercenarii 
vor fi învinși. Pentru 
guvernul congolez im
portant este însă cînd 
ar urma să fie realizat 
acest 
află 
efort 
tare 
nale
narilor pe lîngă impli
cațiile de ordin politic 
a produs și serioase pa
gube economice: o ma
re parte a navelor com
paniei fluviale distruse, 
numeroase poduri arun
cate în aer, o reducere 
considerabilă a exportu
rilor concomitent . cu 
creșterea cheltuielilor 
militare și a celor su
plimentare.

Dar pentru a reface 
stricăciunile provocate, și 
pentru a se relua efor
tul de dezvoltare și con
solidare a economiei na
ționale trebuie mai în- 
tîi ca „nici un crocodil 
să nu se mai afle în 
pîrpgă".

Venera ANGWEL
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