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EXCURSIE
REGIUNE

DOCUMENTAR

Programarea dezbaterilor 
ani și secții de studiu este 
m.ătoarea :

Secția Construcție de partid, 
în sala Cabinetului orășenesc 
de partid.

o«»pș-
că arc

Marți, 31 octombrie, ora 17, cu 
studenții anului II

Secția construcție de partid, 
îir sala Cabinetului orășenesc 
de partid.

Luni, 30 octombrie, ora 17, 
“ • studenții anului iii-

Schimbul condus de Boldijar Conta de la E.M. Dilja. Patru oameni de nădejde din 
brigada lui Cadar Grigore care in luna septembrie a realizat o avansare de 60 m in steril.

Secția construcție de partid, 
în sala Cabinetului orășenesc 
de’ partid.

Miercuri, 1 noiembrie, ora 17, 
cu studenții anului I

cu zîmbetul 
al restului 

și concluzia

Organ al Comitetului «r&ienesc Pețroțama^PXR. și al Sfatului popular orășenesc

perfecționarea condu 
CEJUI ȘI PLANIFICĂRII ECO

NOMIEI NAȚIONALE

Paralel cu terminarea lucrărilor din {danul pe anul in curs, șantierele 
Grupului 2 Petroșani al T.R.C. au atacat dteva lucrări de construcții din pla
nul anului 1968. Printre acestea se numără săparea și turnarea iundațiilor 
la blocurile D4, D7, D8 din Petrii», la blocul turn B 1 B-Petroșani și la cele 
două blocuri G t și G 2 de la Lupeni. L* alte blocuri prevăzute tot pentru 
anul viitor (A 6 din Lupeni și bloettl turn-B 3 B de la Petroșani) lucrările 
au ajuns la faza de glisare.

' Secția filozofie, în sala nu 
bulbi C.C.V.J. ■ . : "

biei, precum și o- parte din 
Sahara. Din punct de ve
dere geografic, Sudanul este 
împărțit în două părți dis
tincte — nordul-tropical de- 
șertic (Sahara) și- sudul ecua- 
toriȘȚ, musonic. Situat între 
hotarul dintre lumea' arabă 
și cea - africană, Sudanul es-

Secția filozofie, iîn sala clu
bului C.C.V.J.

Știm cu toții că excur
sia ieste. una - din activi
tățile pionierești cele mai 
îndrăgite. Aerul ozoni- 
ficat, jocurile colective, 
priveliștile incîntătoare 
care desfată ochiul ex
cursioniștilor — toate a- 
cestea și-au dovedit, de 
atîtea ori, utilitatea prac
tică. Duminică, 35 de 
pibnibri din Școala gene
rală nr. 4 Lupeni ău în
treprins o astfel de ex
cursie în rbgltine. Ruta: 
Lupeni — Sarmizegetu- 
sa — Hațeg — Hunedoa
ra — Deva — Șimeria — 
Lupeni. însoțiți .de prof. 
Tordoi Gavriiă, directo
rul școlii, și de prof. Can- 
drea Emil și Dudău Va- 
sile, pionierii âu părăsit

, Sudanul este o țară cu 
specific, agrar. Principala, ra
mură a agriculturii este. cul
tura. bumbacului. Sumele 
provenite anual din exportul 
bumbacului reprezintă circa 
o treime din veniturile sta
tului. Se cultivă, de aseme
nea, grîu, orz, porumb, sorg, 
orez, fistic ș.a. Agricultura 
nu este încă în stare să asi
gure pe deplin nevoile ali
mentare ale .țării. . Guvernul 
sudanez se străduiește să 
construiască ț o rețea largă 
de sisteme de irigație și să

doilea popas — Hațeg. 
Rezervația naturală cu 
cei nouă zimbri de aici, 
specii rar înțîlnite în 
regnul animal și... poezia 
peisajului înconjurător 
au plăcut muh copiilor.

Soarele puternic,: vese
lia, dorința de a vedea 
cît mai multe frumuseți, 
i-au însoțit apoi pe elevi 
în drumul spre Hunedoa
ra.. Coșurile fumegînde 
ale furnalelor, blocurile 
înalte din oraș,’ măreția 
Castelului Hpniazilor au 
fost văzute însă din fu
ga autobuzului. La Deva, 
mereu noul oraș și ca
pitală a regiunii noastre, 
elevii au vizitat parcul 
și. cetatea. La înapoiere 
în drum -spre casă „Par-

— după cum ■ se știe ■— 
maxim. Ce gen de- mu
zică preferă însă elevii? 
Nimic mai facil de ghi
cit :muzica • ușoară se 
află la polul de sus al 
preferințelor. Cît se 
poate de firesc, . este 
doar muzica1 cea mai... 
ușor accesibilă, este în» 
soțită neapărat de dans, 
nusolicită multe . efor- 
Ijirpvîn înțelegere. Insă, 
se știe,- că la fel de... 
ușoară este și muzica 
popplșrăș: Intervine i M» 
tpnci întrebarea : „Iubes'c 
în aceeași măsură elevii 
muzica ușoară și pe cea 
jxOpulară. sau se pronun
ță cu aversiune împotri
va uneia dintre ele, pre- 
ferînd-o exclusiv pe cea
laltă Ancheta ne-a per
mis și in această direc
ție o concimie: dacă la 
vîrsta de 12—14 ani, o 
parte a tineretului as
cultă cu aceleași emoții 
firești ambele feluri de 
muzică, înaintarea in 
vîrstă atrage- după sine 
și înlăturarea din emi
siunile preferate a celor 
folclorice. Neîndoios, a- 
ceastă înclinare înspre 
muzica tip Beatles, The

O investigație în școli, 
pe un- teren în aparență 
mai puțin precis delimi
tat: lumea artei muzica
le, ne-a permis să aflăm 
preocupările destul de 
diferite ale elevilor, în 
raport cu vîrsta și pre
gătirea generală. înainte 
de a trece însă la expu
nerea constatărilor noas
tre privind educația mu
zicală a adolescenților, 
ținem: să anexăm, ca un 
motto acestor rînduri, 
părerea marelui savar. 
Einstein Există o pa
siune pentru mtlzică. 
Această pasiune este în 
special proprie copiilor 
și la cei mai mulțf se 
pierde cu vîrsta...".

Incercînd să aflăm pon
derea emisiunilor prefe
rate de elevi din: cele 
pe cate cu prisosință le. 
oferă radioul și televi
ziunea, am constatat că 
emisiunile muzicale1 o 
cupă un loc prim. Pre
ferința pentru muzică, ca 
și pentru film, este de 
înțeles, căci aceste am be 
arte sînt universale, iar 
la vîrsta de care ne o- 
cupăm interesul pentru 
lărgirea orizontului este

Sudanul a fost eliberat, și 
capitala- a devenit Omdur- 
rrian. In 1898, lordul Kit
chener,- -îhl fruntea armatei 
anglo-egiptene a ocupat Su
danul - și 1 l-a transformat în 
colonie anglo-egipteană. In 
perioadă 1942—1945 au în
ceput să se' manifeste' activ

Federals, Johny Halliday, 
Adriano Celentano etc., 
nu se poate considera 
neapărat snobism. Este, 
pur și simplu, perioada 
cînd stridentele sonore, 
găsind terenul fertil în 
insuficienta pregătire mu
zicală, rodesc deprinde
rea de a vedea drept 
muzică adevărată niște 
excrescențe, a căror va
loare poate fi oricînd 
pusă la îndoială. In sala 
Casei de cultură, la Spec
tacolul formației Sincron, 
cînd apreciații instrumen
tiști de pe. scenă au ce
dat insistențelor, exage- 
rînd ritmul modern, ur
letele dezlănțuite ale' u- 
'nuf grup' de tineri au a- 
tras, odată
dezamăgitor 
țrtiblicului 
că acești tineri conside
ri stridențele însoțite 
de 'scălămbâidli drept .u-ț 
nica și adevărata muzicăl1 ‘ •

: Situată în partea de nord- 
est.a Africii, Republica Su
dan. . ocupa o Suprafață de 
2 505 823 kmp și: are o popu
lație de 13 500 000 de locui
tori (50 la sută arabi, con
centrați în partea nordică 
și centrală, și negri — nu- 
bieni în nord și. niloți îr.

In cursul dimineți: de miercuri 
președintele Pakistanului, feldma 
reșalu] Mohammad Ayub'Kuan și 
celelalte persoane oficiale pakista
neze au făcut o vizită în regiunea 
Ploiești. Președintele . pakistanului 
ă fost însoțit de Hie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului -de 
Stat, Mihai Magheru, ambasadorul 
României în Pakistan, și alte per
soane oficiale.

La intrarea în regiune, înaltul 
fcaspete a fost salutat cu căldură 
de președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al regiunii, 
Nicolae Tăbîrcă, și de alți repre
zentanți ai organelor regionale de 
stat După obiceiul tradițional o*e- 
peții pakistanezi au fost Intlmpi- 
nați cu pline și sare. Uh grup de 
pionieri le-au oferit flori

La rtfhto» și Combinatul pe- 
troehfimic Brazi se aflau în intim’• 
ptogpw -N|cojaa.,^e#cu,. adkt^.al 
omriio Wrttttului. CiBorghe 
extern; adjuat<-Wk(illi.i.|||Aitili In- 
durtrie» Chimice, și membri m con
duce rii celor două întreprinderi. 
Bujor Olteanu, directorul general 
al rafinăriei Brazi și Traian Vtfl- 
pe, directorul general al Combina
tului ppțrochimig ,au; vorbit qaspe- 
ților despre istpricgl acestor tinere 
și modeme unități despre per
spectivele lor de. dezvoltare. Pre
ședintele Pakistanului, feldmșreșș- 
lul Mohammad Ayub Khan, s-ă in
teresat de modul cum se valori
fică țițeiul îp Rojnâpia, de produ
sele obținute și ca’itatea Io;

Sînt îneîntat — a notat 
tele în cartea de onoare — 
putut ’' vizita f instalațiile. acestor 
vaste unități ' a căror concepție și 

, realizare vorbesc . despre geniul 
românesc.
v; Feldrpareșalul Mobamihad. Ayșb 
;Khan și persoanele ofigîșle’ care tîl 
însoțesc au -făcut apoi - un popas la 
tizină ■'de'utilajjAțțroligr Măi" 
Ploiești,., ținde "Mihal Martinescu, 
adjunct al ministrixluf industriei

Will (MM Htf
Magazinul- ■’hpbllă 

din halele Petroșani a: 
pus în vînzare tipjli de: 
dormitor „Ecran". (Bucu
rești). Acest sortiment 
se compune din dulap 
demontabil cu patru uși, 
două noptiere, o toaletă, 
pat dublu ‘ rabatabil, o 
masă mică, și un tabu
ret tapitat. Piesele sînt 
furniruite /ex^tie,' au :,»o- 
nuanță vișinie plăcută,'* o 
linie modernă și elegan
te. . Acest; tip se. ■ poațe' 
adapta și la; camere de 
dimensiuni răduse.""1"

Conferință
Cu ocazia aniversării-a 

50 de ani de la glorioasa 
victorie a revoluției ■ pro
letare din octombrie 
1917. azi la ora 18, în 
sala de spectacole a Ca
sei de cultyră, prof. VIC
TOR BĂDĂU, directorul 
Liceului Petroșani Va ex
pune conferința „Marea 
Revoluție Socialistă din 
Octombrie".

Conferința va fi urma
tă de ptoiectarea filmu
lui artistic „Furtună dea
supra Asiei".

construcțiilor de mașini și condu
cătorii uzinei au urat oaspeților un 
cordial bun venit.

Directorul general al UZtoeL Du
mitru Nistor, a vșrBit .. agȘitora 
despre dezvoltarea jsdujțîriei con
structoare de utilaj 'ptțttvfliier în 
țara noastră și rezult■-'■ * t -.bținute 
în perfecționarea ufâățulțtt phâduse 
în uzină. * *,***- /"

Președintele Paillfli^nUlui ș» ce
lelalte persoane oficiile «U ViZitat 
apoi secțiile de și
platoul de probe Con
straetarii au -oas
pete în dar ttpehîfibsaWif’^nstalații 
de foraj

Setnnînd în Cartea de onoare, 
feldmarcsalul MghOTimad Awb 
Khan a adre»^|țRfiitei:Jîutregu- 
lui colectiv al °*1*-
tatea produselor, i mult
sucea» f n vhtor* Ja/

pi așui Lupeni intr-o at- cu! dendrologic" din Si-
mosferâ de voioșie gene- meri a i-a intîmpinat pe
rală. Primul popas’— ca
pitala Daciei — Satmi- 
zegetusa. ru palatul Au- 
gustalilor,: cu amfiteatrul 
roman, cu; muzeul său is
toric a întregit cunoștin
țele - elevilor despre ci
vilizația daco-romană. Al

elevii noștri, cu... speciile 
sale foarte diferite 
plante și animale. :

. Excursia, deosebit 
plăcută și utilă, a 
apoi amplu ■ discutată.

înv. Dorina SAVU
Lupeni

---------------

i de 
fost

sud). In Sudan se vorbesc ■ 
circa 150 de dialecte. Limba

. oficială este araba.-Din'punct 
,» <fe: vedere administrativ, ța

ra este -împărțită 
.provîngii. . ; ..

In limba arabă Sudan în
seamnă „Țară: negrilor". I 
se mai spune și „Țara pus- 
tiurilor", pentru câ aici sie 
află pustiurile Nubiei și Li-

* ;e ca suprafață cel mai mare 
stat >din Africa.-• - * : > ■

Poporul sudanez a dus c 
luptă îndelungată împotriva

în nouă colonialiștilor. In 1881, sub 
conducerea lui Mohamed 
Ahmed El Mahdi, erou na

- partidele .politice -’din iaceas- extindă . suprafețele : irigate, 
tă țară. La 1 ianuarie 1956, . Cu ajutorul ON.U., în iegiu- 
după circa 60 -de : ani- de lup- . - neă Piebel, Mara din.provin- 
tă neîncetată, Sudanul! a de- ciâ'DșȚfur se construiește 
venit un stat independent. un sistem de irigație pe ba- 
: In 1958 generalul-Ibrahim 
Abboud a impus o dictatu- 

țional al Sudanului, a înce- râ militară: Revoluția națio-
put . mișcarea , de eliberare nal-democrată. din octombrie
națională împotriva domina- 1964 a lichidat puterea ge-
ției turco-egiptene. In 1885 - nendilbr. ‘ ' 1 1 :. i.'

Za apelor .'subterane pentru 
irigarea a circa 130 000 ha.

E H

(Continuare în pag. 2-a)
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cetățeanului
din cartie-

■țț a Pă- 
trlumfă- 
titi tfteci
Liceenii

ptea bucuros cîte- 
bancnote cu care 
satisfăcut pe arbi-

IN CLIȘEU: Muncitoarea 
Dioahcă Elertâ în fața mașiiill 
de bobinat.

Conducerea 
lăudabilă măsură 
globurile lipsă din 
predate în urmă cu 
tierul " Aeroport.

este antrenorul forma
ției Minerul Lupeni. 
Arbitrul a chemat e- 
chipele la centrul te
renului. Profesorul

handbal Minerul Lu-

fost 
tare 
bal 
Parol de onoare.

G DINU

că „tare" a mai 
poanta asta. Mai 
ca meciul de fot- 
de la Strehaia.

L sorul yăr

t.R.C, a , luat 
de a tofnptete 
apartamentele 

3-4 ani în car- 
Dar. în timp ce 

aplteele au diametrul tie 100 mm, 
globurile il au numai de 70 mm și 
ca atare nu pot fi montate. Și asta 
nu mai e de loc lăudabil. Știe 
cineva cuttiVa cum se poate fe- 
ranjâ ? ■

Strada Preparației din Vul
can a devenit în dreptul căminu
lui constructorilor tereri sportiv. 
In fiecare după-amiază tlhefii ce 
locuiesc în căminul alăturat joacă 
mingea pe stradă. S-ar juca ei în 
fața căminului dacă n-ar fi depo
zitat tocmai aici cărbunele nece
sar centralei termice Tocmai pe 
locul unde se putea amenaja un 
teren sportiv pentru sutele de con
structori din Vulcan. Numai de nu 
s-ar depozita tot aici alți cărbuni 
după ârdefea acestora, 
ajung pefitru o iarnă.

TINERETUL
Bubinatoarea DidancB Elena 

de la „Visează" Lupehl este 
evidențiată in Ihtretere pen
tru realizările ei : zilhic pro
duce peste plân 5 kg fire ar
tificiale.

• De multă vreme 
CrăCiunescu Gheorghe 
rul Aeroport, strada Păcii, blocul 
6, opertemeatui 23 îi curge
apa jn casă de la vecinul de dea- 
supnț {j-â adresat îrt repetate rîn- 
dun sectorului I.L.L. Petroșani în 
Scris și Verbal. Ultima oară a mers 
la sector lurti 23 octombrie. După 
multă așteptare a primit soluția: să 
facă o cerere și l-t> lase la secre
tariat. Rezolvate îi lă minut.

e tgtt. $i doar e »ptf* 
livd. UaMbalisttM.
i!-o spun și dUhtne*- 
Uoaitră. pțtpă a teuttâ 
Hl&iittteză. Deci jp*r<tH* 
teza. (Despre faptul ca 
handbalul câștigă tot 
mai mult spațiu in 
izalea Jiului se flit, 
nu ? Atunci e bine

ifi <*M*H*ent w?™ 
4 eu fliiiCr la fflt Ase- 
WWiie* indltiul ie mt* 
^țtț^upâ'eufti ați mai 
MUit, trbitru. Nu COn- 

At eate. Contea
ză cH fluieră. Ca e și 
fluierat-.,, tOSta-i treaba 
lui. Și s-a pronunțat 
emul (tiu din fluier ei 
din gură) t sini delegat

Despre faptul că în.... .... . de C.O.E.F.S. Petro-
15 octombrie a început șani să conduc ntSdtnl 
campionatul" orășenesc dintre Minerul Lup&fit- 
de hdndbal Se știe, 
ăsomehed. iar e bin® 
Dăr despre cei | 
actibLăZă SC știe ? 
prea. Și astă nu-i 
ne). Acum sft v-o 
In ditninCăța zilei 
15 octombrie, în cadrul ecl 
rnanifeștărilar sporti- grenată intr-o întrece- 
Ve pfilejiiite de desel 
defeă anUlUi spoj 
Șcâlar, la LUpeni uff

yflrab și-a aliniat echi
pă (echipa licetllili), a- 
ceasta a salutat publi
cul, a (dșii^ât imediat 
cu 6-0, a salutat din 
noii publicul 
rSsit terenul 
toare. Fusese 
memorabil.
lupetiehi îșivbr aminti 
întetdeăuna cit de U- 
șor a fost fără adver
sar. Nu vor uita acest 
meci MCi jiiilișt ii Cdră 
n-au avut ocazia să 
vadă cine t*a învinș. 
Apoi profesorul Țăran 
s-a Uitat in jurul său 
atent, mulțumit de 
scor, s*a eăiitat în bu
zunarul de ceas, a sebs 
nu 
va

tre pentru „frunlbsiil 
meci condu: >“ șl... ga
ta.In

țidț^fî. aiVț^ior la echipa de 
Nu Toată lumea a rămas
bi- ca,
zic. nu
de af^f^lup^

de

de:

? d 
bal

bl
pri

să se întțlneăscă echi- Liceului din Lupeni ca teni 
pă ticeutiii cu cea a 
școlii profesionale, am
bele din localitate. 
Deodată pe teren a a- 
părut un ins îmbrăcat

L Nijpeni jfgni profesorul Țăran 
a* (SgriStantifi,. Un debtțt 
{^^d^orrTltătbt. De aaheăși 

an-^^rerC::. contrarie tre* 
buie să fie și Consiliul 

N-țrroff- A-S. Mțfierul Lupeni. 
KnstM- #ăi Paj da fi

6|tle prie-

1 Am făcut această divagație toc
mai în sprijinul ideii că în școală, 
si numai în școală, trebuie să se 
formeze la elevi! cu un ceas mai 
devreme, deprinderea de a asculta 
iRUziftâ de toate felurile. Este ade
vărat, dovada sigură Că elevii cresc 
psihic va fi evidentă doar iii mo
mentul în care aceștia vor reuși 
să aprecieze ceea ce este bun din 
orice fel de muzică. Acest ' lucru 
însă nu înseamnă că pînă la con
statarea... creșterii pregătirii inu- ’ 

/Zicale a tineretului studios, cadrele 
didactice care conduc întreaga e- 
dUcâție multilaterală a elevilor Să 
accepte tacit exprimări de genul : 
„nu pot agrea muzica populară t". 
„nu-i ascult decît pe preferațli mei 
Gianni Moran di șl Dan Spățaru" 
(Si Maria, Liceul Vulcan); „îmi 
plac melodiile cîntate în limbi 
străine. Nu aprind (!) radioul de
cît atunci cînd se transmite muzică 
ușoară" (C. Elena, Liceul Vulcan); 
„Cînd ascult o melodie de Elvis 
Presley, atît de mult îndrăgit, simt 
o neobișnuită plăcere pentru cafe 

A.nu am cuvinte să mă exprim (!). A- 
cesta este singurul 
preferat și nj-1 voi 
dată" (L. Elisabeta, 
însă, doar o parte
studios este unilateral 
preferințe muzicale. Foarie mulți 
elevi chestionați cu prilejul an
chetei noastre îndrăgesc, dintre e- 
misiunile muzicale, și alte 
mai complexe ale muzicii. 
Mateescu Dana, tot de Ia 
Vulcan, recunoaște astfel 
plac „extraordinar de mult 
zițiile lui Verdi, cum 
bucodonosor", 
badurul", „j

PRONOEXPRES
Lă concursul- Proiioexpres nr, 43 

din 25 octombrie 
trase din urnă următoarele 
mere :
/ EXTRAGEREA I:.

49 45 2 17 15 19 —11 8
, EXTRAGEREA A II-A :

44 14 27 15 38 22 — 11 19
Fond de premii ex. I ; 475 474 
Fond de premii ex. a Il-a : 387 680

1967 aii- fbst ex-
nu

(Urmare din pag. I)

meu interpret 
schimba nicio- 
idem). Desigur 
a tineretului 

stabil in

genuri 
Eleva 

Liceul 
că îi 

compo-
ar fi „Na- 

„Traviata", și „Tru- 
,Boema" de Puccini". 

Alăturîndu-șl la aceste preferințe 
regretul că .,1a radio aceste emi
siuni de operă nu ocupă un inter
val de timp mai mare", eleva ne-a 
convins că există, și încă destul 
de dezvoltat, inters pentru muzica 
grea. Dar acest interes trebuie im
primat tuturor elevilor. Vîrsta 
.eroilor" anchetei noastre este cea 
mai potrivită pentru a-i determina 
Să facă primii pași n înțelegerea 
iingicii adevărate. Pentru ca, în 

viitor, să ajungă să stăpînească un 
■ re bagaj d- cunoștințe muzi

cale. acești primi pași, la temelia 
urnii drum care va dura o viață, 
trebuie îndrumați cu o grijă deo
sebită.

Industria, cu excepția celei ft 
bumbacului, este încă slab de/vol- 
tetă. Se extrag mici cantități de 
aur șl sare. In Ultimii ani' s-au în
tărit pozițiile capitalului național. 
In i960 s-a deschis Banca Centrală 
Sudaneză care conduce toate ope- 
rațiile financiare ale țârii.

Khartum, capitala țării, cu o po
pulație de circa 136 000 locuitori, 
este situat pe malurile Nilului El 
se compune de fapt din trei orașe : 
Khartum — centru, Khartum — 
nerd șl omdurthan. Poate că în 
nici o capitală africană vechiul șl 
noul nu se împletesc atît de 
string. Khartum este un oraș antic 
și totodată tinăr, chiar foarte ti- 
năr, cu cartiere noi si moderne, cu 
grădini mari înfloritoare în tot 
cursul anului. Pe străzile asfaltate 
ale orașului, umbrite de frunzișul 
copacilor se pot vedea stațiile mo
derne de benzină ale companiilor 
străine. In această parte nouă a 
capitalei se află toate clădirile ad
ministrative, ministerele, universi
tatea, hotelurile, cluburile etc. Aici, 
pe malul Nilului se înalță și Pala
tul Republicii — o clădire albă, 
inundată de verdeață.

Cealaltă parte a orașului, vechea 
capitală, Omdurman, are bulevarde 
largi, dar și străzi înguste, pe mar
ginile cărora se înșiră case din lut 
cu acoperișuri plațe, cu uși și fe
restre grosolane, cu garduri gal
bene de pămînt, înalte ca niște zi
duri de cetate. La Omdurman se 
află vestigiile vechii cetăți con
struita la sfîrșitul secolului trecut 
pentru apărarea orașului împo
triva Cotropitorilor englezi Mor- 
mîntul lui Mahdi, sacru pentru po
porul sudanez, se vede de depart? 
cu cupola sa argintie.

Khartum — nord este partea in
dustrială a capitalei. Aici se află 
principalele întreprinderi indus
triale, diferitele ateliere și depo
zitele.

• La capătul dinspre est al 
Vulcanului este stația de autobuz 
— cap de linie •— Coroești. Dar 
parcă nu-i stație de autobuz ei fa
brică de claxoane. Cînd se întîl- 
"Hăsc aici 3-4 autobuze e o plăcere 
să le auzi eintîhd. Și mai rău este 
noaptea cînd personalul de pe auto
buze începe sau sfîrșește serviciul. 
Claxonatul prelung, ambalatul mo
toarelor, strigătele șoferilor de
ranjează liniștea locatarilor din a- 
propiere. Poate conducerea 1 C.O. 
Petroșani cunoaște vreun leac ? Cel 
puțin pentru orele de noapte.

Examen medical la locul de muncă
iar in prezent se află la E M. I.ți
nea unde fftefe 0 examinare me
dicală preventivă tuturor mineri
lor. Aceasta constă dintr-un exa
men radiologie și are ea scop redU- 

a zilelor de

O brigadă complexă de cadre 
medico-sanitare de la Spitalul uni
ficat Petroșani, s-ă deplasat în â- 
nul acesta la toate exploatările mi
niere din Valea Jiului. In lunile .. . . ,, , - ■ z . cerea considerabila
iulie, august și septembrie, card- ....incapacitate temporara precum si 
vana medicală a funcționat la Vul- a dPumuIul pe care minerii ar 
can, Lupeni, Uricani și Aninoasa, trebui să-l facă pînă la spital.

Pentru Khartum, Nilul înseam- După situația materială ti familiei, 
nă apă, prospețime si verdeață, toba este din bumbac, mătase sau
transport șl grădini -de legume. O- broderie 
rașul a crescut pBfcă pe marele 
fluviu. La locul de confluență a 
'Nilului Albaștrii cu Nilul Alb s-a

afhehajat Uri. -nare parc cu restau
rant. ■

Cele trei părți ăle Khărtumului 
sînt legate prin trei poduri mari. 
Cel mai nou șl cel mai frurtios din
tre ele, construit cu cîțiva ani in 
urmă, este Shămbad, care leagă 
Omdurman de Khartum — nord.

Majoritatea bărbaților sîht îlh- 
brăcați în galabia albă (port națio
nal) dar mulți au adoptat ținută 
europeană. Femeile circulă mult 
mai puțin deeît bărbații pe străzi 
Unele poartă un cercel de briliant 
sau atir într-o nară, altele își 
îmbracă un dinte -din față in aur. 
Portul național al sudaneze! este 
toba — o țesătută subțire, lungă 
de 9 metri, ce se înfășoară cu o 
deosebită artă în jurul trupului.

organitați în cele 120 de sindi
cate este de 450 000.

O problemă importantă ■ pentru 
Sudan este învățămîhtul. Potrivit 
datelor oficiale, nu mai puțin de 
96 lă sută din populație este anal
fabetă. In Republică există foarte 
puține școli și profesori, de aceea 
numai 20 ia sută din copiii de vîrstă 
școlară sînt școlarizați In total, 
funcționează 1 154 de școli ele
mentare și 528 de școli medii peri- 
tru băieți, precum și 173 de școli 
elementare șl 52 de Școli medii 
pentru fete La Khartum există o 
universitate și alte instituții de în- 
vațâtnînt superior

Guvernul și cercurile progresiste 
fac tot Rosibllul Ca Un număr Cit 
mai mare de copii de vîrstă școlară

sînt Salariate. Aceste* Iițptă; prin ai frttventeZe școlile Invățămîn- 
intermediul Bindieătci&r lor. pentru 
Obținerea tihiil salariu egal cu al 
bărbaților, pentru concedii de naș
tere plătite, pentru b muncă mai 
sigură etc. In prezent, femeile su
daneze au căpătat dreptul să intre 
în partide politice.

In Republica Sudan există o pu
ternică mișcare sindicală în frun
tea căreia se află feroviarii. Sin
dicatul lur nUmărfi 33 000 de mem
brii iar numărul total al membrilor

Atît toba cît și galabia, împreu
nă eu tichia albă a bărbaților a- 
pără de soare vînt și furtuni de 
nisip în această țară unde hu 
ninge niciodată și plouă extrem de 
rar.

Majoritatea populației din capi- 
tâlA in case fără etaj îm-
pârtite în ganșral în două —. par
tea din față pentru bărbați, cea 
din spate — pentru femei.

Foarte puține femei sudaneze

beneficiază

dominație 
adinei în

de aceste

colonială 
economia

ttil este gfatilit, iar elevilor din 
clasele mări li se asigură cămine 
și cantine. Totuși, un număr foarte 
mic de tineri 
avantaje.

îndelungata 
a lăsat urme
țării. După proclamarea indepen
denței de stat poporul sudanez 
Șl-a îndreptat eforturile spre înlă
turarea treptată a situației grele 
moștenite de la vechiul regim.

Concurs pentru cel mai bun 
cîntec pionieresc al anului

Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor din Republica So
cialistă România a instituit un 
concurs pentru cel mai bun cîntec 
pionieresc ăl anului, imn. marș, 
cîfitec de șcflală, de drumeție, de 
foc de tabără la care pot participa 
toți compozitorii, membri ai Uniu
nii Compozitorilor sau amatori.

Concursul. care se încheie la 15 
aprilie 1068, este dotat eu premii, 
1, II și III, in valoarea de 12 000 lei,

10 000 lei Și, respectiv, 7 500 Iei șl 
cu trei mențiuni în valoare de cite 
4 000 lei fiecare Cîntecul distins 
cu premiul 1 — cel mai bun cîntec 
pionieresc al anului — va intra, 
potrivit regulamentului Festivalului 
cultural-artistic 
școlarilor, 
1968-1969 
pionierești.

în
al

al pionierilor și 
repertoriul anului 
formațiilor corale.

(Agerpres)
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TANEE
Năravuri

De cile ori intru la „Hai la 
fioi" îfni vine în minte zica
la: Lupul îȘi schimbă pârul, 
dar năravul ba. ca doar și 
acest local și»â schimbat în
fățișarea, adică „părui", bafățișareâ,
chiar și numele. Dar perso
nalul de aici a rătnas tot eu 
năravul.,, ciupelii. Șl nu Se 
lâăă nici casieriță și nici. Ce
le două barmane din schim
bul dumneaei, RoVacs Ghi- 
zelă și Roșu ioană, pînâ nU=țl 
încasează la fiecare porție de 
mîrtcare eîte o chiflă pe cate 
n-o primești, iar îti loc de 
rest lă eâsă primești carame
le. Și fiecare caramea, după 
socotelile dumnealor, costă 
0,25 lei. De unde or fi avînd 
caramele că aici nil se giW 
decît în cutia de „mărunțiș"? 
Nu cumva de la „Alimenta
ra" ? Poate ne spune condu
cerea T.A.PL,

Distracție44■ 99

A

Săteanul Lung Luca din 
Bărbăteni a veilit cu treburi 
la Petroșani. Dar șl le-ă re
zolvat repede. Și cu autobu
zul de 10,30 Voia să se în
toarcă acasă. CUtn autobuzul 
eu tăbliță Petroșani—Uricani 
era în stație, ortul ă încercat 
să se urce. Ajuns în autobuz, 
șoferul Stancu Nicolae, postat 
în fâțâ lui La lUat în primi
re:

— Ce cauți în autobuzul
— Bine, dar e cursa de Uri

cani și eu merg la Bărbăteni,..
■— Dă-te jds !
Taxatoarea Marcu 

sărit și, ea cu gura, 
gerul luai în primire
părți s-a zăpăcit și în loc să 
coboare prin față s-a întors 
să se dea jos pe Unde Urca
se. Șoferul l-a lăsat in pacepî- 
nă s-a prins cu nuna de Mar
ginea 
peste 
gerul 
flate,
doi, șoferul și taxatoarea, cu 
un haz grozav. Iar dacă omul 
și-a arătat nemulțumirea, cei 
doi au argumentat : așa-ți tre
buie, de ce te-âi dat' jos pe la 
spate!

Așteptăm ca și conducerea 
I.C.O, să-i ,,distreze" puțin pe 
cei doi salariați ai săi.

Măria a 
Și pasa- 
din două

Inginer cens»

Inginer cons-

P. B.

ușii și... tronc cu ușa 
degetele omului I Pasa- 
s-a ales cu degetele um- 
pline de singe, iar cei

Vină ddcă e gunoi f 
D-aia e I.C.O. să cure
țeȘi-i dă înainte

I

PROGRAM DE RADIO

18,25
10,40
19,00

FIL
27 octombrie

JURNAL. SpOri; 7.45 Sumarul pre
sei; 8,00 Tot înainte; 8,20 MOMENT
POETIC, 8,25 La microfon, melodia TĂ; 18,20 Muzică populată; 14,40 
preferată‘ 9,25 Sfatul tn.-dleului;
Căderea pătului — măsuri de com-

■■27 octombrie
PROGRAMUL I r 7,00 RADIO- 14,15 Dumbrava mlhuiiată; 14,30

JURNAL. SpOrt; 7.45 Sumarul pre- Șlagăre; 15,00 BULETIN DE ȘTlftl; 
‘ ~ •■• ■■■■ ......... 15,05 OARȚT CARE VA AȘfEĂP-

Radio-publicitate; 15,80 Muzică u- 
«.oucica pamitu — juasuti ue <_vui- șoară cu Eddie Mitchell; 1C,00 RA- 
tătere Și prevenire; 9.30 EmistUh.? DIOJURNaL. Spărt; 16,18 Melodii 

ifiterpretăte de Puică lgirdsanu și 
Nico Velltura; 16,90 Concurs cu pu
blic; 18.50 Jocuri populăi-e; 18,58 
Piese cotale de NicOlae Lun- 
gU; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 
18.09 BULETIN DE ȘTIRI; 
Orchestra Cornel Popescu; 
ANTENA TINERETULUI;
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți ihuzicăle; 
20,00 RADIOGAZIETA D® SEARA; 
20,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,50 Cintece din cu
legerile lui Anton Pann; 21,05 Pa
gini de mare popularitate din crea-

de folclor; 10,00 Arii din operete; 
10,10 Curs de limba rusă; 10,30 Mu
zică populară; 10 45 Album de 
canțonete; U.OO BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,01» Cronică economică; 
11,18 Paradă soliștilor șl a orches
trelor de muzică ușoară; 12,0-3 Mu
zică ușoară și de estradă: 12,25 
Alegeți melodia care vă place; 
12,45 Cîntă Ștefan Lăzărescu și 
iluierașul Tache Airinei; 13,00 RA
DIOJURNAL; 13,13 Succese ale 
muzicii ușoare , 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 Flori și cintece;

Pentru pfeVăiiireâ incendlildi' es
te strict necesară luarea unor mă
suri eficai e în toate întreprinderile 
si mai ales aCOlb Uhds pericolul 
de explozie sau aprindere consti
tuie o probiefna căreia trebuie să 
i șe acorde o importanță deosebită. 
Dar nu se întimplă așa. tută două 
exemple edificatoare, in ziua de 
21 octombrie, la Orele 19, liniștea 
orașului a fost conturbată de c.î- 
teva bubuituri Ce se întîmplase ? 
In gara Petroșani se descărcasetâ 
două cisterne cu benzină. Uha din
tre ele a Jost racordată la conducta 
care alimentează depozitul Com- 
petrol al orașului Ventilul acestei 
conducte se afla insă deschis și 
benzina s a revărsat pe jo» pre- 
lingîndu-se pe sub buteliile de a- 
răgăz ăfiâte hU departe de acdȘt 
lor. Cel doi rflanipulânți, DUrleă 
Anghel Si Borilă Titu au sesizat a- 
cest lucru și eu pus o găleată pînâ 
Ia sțringerea ventilului. După ce 
găleată S-a umplut, Durlea l-a tri- 
tnls pe Chcâilă Dumitru, paznicul, 
lă cente o autie mefalien «1 4-a 
fltR fit spatele clădirii aepwittivi 
și a aprins un chibrit fără să-și 
pe-e seama eă pe jos se afle ben
zină.. De la acest chibrit s-au a- 
pritts vaporii de behfiîiâ din at
mosferă, dînd naștere unui ihceii- 
diu care s-a propagat pînâ ia de
pozitul de butelii, casa pompelor și 

SEMINȚE PRĂJITE!
In Lupeni există O 

„formație" de vreo șa
se „vînzătoare" ambu
lante care te imbie eu. 
„marfa" lor la tot pă
sul. Pini a intra in 
reparație cinematogra
ful Muncitoresc" vtn- 
zătoarele" acționau în 
centrul orașului. Cum 
S-a închis acest Cine
matograf „formația" 
și-a luat transferul în 
Bruia. La ușile de la 
intrare ale cinemato
grafului, ale magazi
nului cu autoservire, 
ale poștei, frizeriei, la 
unitățile de pline și zburind spre miăză- 
Cărne — e postată cî- zi). Ce Sîntetn noi de 
te o „lele" care strigă 
cit o ține gura: „Se
mințe prăjite"! „Ia se
mințe"! Mulți 86 lasă cu ronțăitul. Clnd îșî 
ispitiți și cumpără, termini proVitia, mal 
Deci să te ții de ron
țăit ! Cojile sint arun
cate peste tot. De sala 
de cinematograf nici 
nu mai vorbesc. Aici 
„consumul" e mare. 
După spectacol in sala 
cinematografului „Cul
tural" vezi coji de se
mințe peste tot.

Nu vreau să zic că 
toți „consumatorii" de 
semințe aruncă cojile precupeața, împreună cînd ?! 
pe jos. Unii le aruncă Ou suratele, încep „am- Tratah POPA
la coșul de gunoi. Dar, buscada". Cum se ră- Lupani

clădirea birourilor. Cîteva butelii 
au explodat, iar clădirea a fost cu
prinsă de flăsiri Intervenția for
mațiilor P C.l, de la exploatările 
inihiere Petrila, Lonea și Aninoasa, 
în cooperare eu subunitățile p.c.i - 
M.A.l Petroșani, a fost prompta, 
eliminînd o parte din pagubele ca- 
re puteau fi produse iată așadar, 
ea neglijența lui Coeâilă o certat 
mult, Pe lingă el, vihovați se far 
șl cei doi manipulâhți care n-au 
verificat ventilul de Scurgere ai 
conductei.

Un alt caz întrucîtva asemănă
tor eu acesta, tot de nerespectare a 
regulilor P.CJ., s-a petrecut la Lu- 
peni în ziuă de 15 Octombrie, Ora 
3,50 dimineața. Datorită improvi
zațiilor făcute la »iîStâlâțiile elefe 
trice și de încălzit de către cei care 
locuiesc în colonia Grafit S-â pro
dus un scurtcircuit dare a incen
diat baraca Hr, 71. Ea a ars complet 
datorită faptului dă pompierii au 
fâst anunțați prea ttfziu, după ce 
incendiul Cuprinsese întreaga eon» 
strucțle Din ace« motiv, cele 13 
familii rare locuiau alei au sufe
rit însemnate pagube 
De acest lucru, pe lingă 
în cauză, »e fac vinovațl 
la sectorul ILL. Dupdili 
vese eu superficialitate 
de prevenire a incendiilor.

Două neglijențe, două incendii, o 

materiale, 
i cetățenii 

și cei de 
; care pH- 

măsurîle

draeu știe cum, cojile rește poporul pe-afa- 
trec tot pe lingă coș, 
mai rău ca la europe
nele de baschet. Alți diane". intră în rtiaga- 
„fonțăitori" după ce 
clămpănesc mătUnt 
din dinți, aruncă coji
te îh... sus. Și să nu le 
zici ceva acestor „ca
valeri" ci te iau la 
fix. „Ce, mă vezi ma
tale pe mine- aruncind 
Coji pe jos ? Eu nene 
le arunc în... țși îți fa
ce semn sd privești in 
sus, spre stolurile de 
păsări călătoare ee 
brăzdează boltă sinilie

ră „formația" se pla
sează pe alte „meri- 

zinul eu autoservire, 
10 restaurantul „Cina", 
la Expres, IU croitorie, 
peste .tot. Ca ploșnițe
le, ca moliile, cU o a- 
devărdtă molimă. Șt 
nimic tiu le spțrie. 
Nici ploaia, nici Vin- 
tul, nici... Ba da. Ina- ■ 
micul lor nr. 1 e mi
lițianul. Cum apare el 
lă orizont ,,formația" 
dispare cit ai ace», 
semințe! DdCă totuși 
una nu reușește «4 
„decoleze" la timp, 
„nenea milițianul" li 
răstoarnă coșul și ga
ta. Cum insă în gene
ral semtnțeie mț-» a- 
rate ftu le fa pi*- 
tul. Sint „recuperate" 
de la „sol".

In scurt timp situa
ția normală se restabi- 
lețte și inepuizabilele 
coșuri cu semințe i»i 
/ac din nou apariția. 
Comerțul continuă 
chiar și după ee lumi
nile se aprind. A dăUa 
zi ineepe din zori. Și 

Piitî 

ia di: un leit. Iăr da
că cumva și „lelea" 
îți termină „stocul", 
imediat trimite un 
„merceolog" după o 
nouă „țarjă". La în
toarcere „delegata fbr- 
mației" ii plusează fa 
xatoărei de pe autobuz 
un pumn de semințe sd 
fie scutită de bilet.

Ajuttsă în Lupeni, așa ii de zi.

țlă scriitorilor noștri; 21,29 Melfe- 
dii-magaziti; B8,00 RADIOJURNAL. 
Sport Buletin meteorologic; 22,15 
Muzica ușoară; 22,45 MOMENT 
POETIC! 24.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile năpțil; 2,65- 
i00 BULETIN DE ȘTIRI

PETROȘANI — 7 Noiembrie 
Marele restaurant; Republica : Nu 
sînt demn de tine; LONEA — Mi
nerul ’ Printre VUltțîri; 7 Noierti 
brie: N«re Dame de Paris; ANI 
NOAsA : Aventura: vul&aN ■ 
Maiorul și moartea; lupeni — 
Cultural: Lady Mackbet din Sibe
ria; BARBATENi: Minunata An
gelica.

';■■??

T

eenriuste !«*•* i nalnateuivea te
meinică ț personalului și nereș- 
PdCterea fdtUÎihf KC’l ia iMUrii» 
de teun. â adi^e pagube iueaftuiaU? 
atît celor în cauză cit și statului 
nostru De aceea, , subliniem, tre
buie asigurate condițiile de preve
nire a incendiilor, antrenat între» 
gui personal sin unități și între
prinderi la respectarea normelor 
P.C.l.

Ai

.4»

28 Oct»

18,00 La ordinea
dezbatere: Cerințele vie
ții economice și metodo
logia de planificare.

11.30 Studioul pionierilor. 
19,00 Mult e dulce și frumoa

să... EmiWunt de limba

19.30 Telejurnalul de seară. 
39,00 Film serial t „Ivunhaă".
20,30. Cabinet medicul XV^.

A

floarea" de Luigi Piran
dello. Interpretează : Mir
cea Anghelescu și Mihai, 
Heroveanu.

21,50 De la GiOtln lu BrăncUȘi. 
Peisajul olandez Prezin
tă : ion Fruntetti-.

22.10 Scrinul amintirilor. Emi
siune de romanțe eu 
Doină Badea și JeAh 
Păunescu.

22,to Telejurnalul de noapte
29.10 închiderea emisiunii.

1.1 . L. PETROȘANI
Amți vacante urmitcarelo posturi

— INGINER ȘEF ADJUNCT. Condiții: 
tructor și opt ani vechime în funtțîi tehnice.

— ȘEF SERVICIU TEHNIC. Condiții: 
tructor și 6 ani vechime in funcții tehnice.

- TlkNieJAN î taNsftUCTOl. Condiții: contotm 
anexa IV ia Hortrîtea tosd/iâbo.

— MAISTRU PRINCIPAL. ColMIțti i Can form H.C.M. 
1061/1959.

- ȘEF SERVICIU CONTAStLltATE. Condiții: Studii 
superioare și 6 ani vechime ia iuăcții economice.

- CONTABIL I. Condiții: Conform anexa IV B la 
H.CM nr. 328/idiV

Informații suplimentare, la sediul întreprinderii 
Mihai VlteaMtl nT. « HttOăăfll.

. ......... ............—..............—... ....... ... ,

0. 0. V. L F. PETROȘANI
Aduce la cunoștința consumatorilor că a organizat 

AP ROVIZIONAREA LA DOMICILIU CU CARTOFI, MOR 

COVI ȘI VARZĂ în localitățile Petroșani, Petrila, Vulcan și 
Lupeni. COMENZILE SE PlUMBSC TELEFONIC ZILNIC 
între orele 7—12 Ia telefon 1 266 Petroșani și 191 Lupeni. 
PREȚURILE SlNT CELE ÎN VIGOARE PLUS 0,10 LEI/KG 

pentru transport.
DISTRIBUIREA SE VA FACE ZILNIC INTRE ORILE 

16—19. PLATA SE FACE LA PRIMIREA MĂRFII.
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STEAGUL ROȘU

Mtnirca Consiliului de Securitate

•că 
fc. ,î

NEW YORK 25. — Trimisul spe- 

marți, Consiliul de Securitate s-a 
întrunit în ședința de urgență, în 
urma u ‘ separate din par- ,
tea RJ a
examina e tensiune creată
în regiunea Canalului de Suez, 

încâlcind-------,
cului, potrivit rezoluțiilor Consi
liului de Securitate, artileria iz
raeliană a început să bombardeze

12,30 (Ora G.M.T.).
In scrisoarea Izraelului se arată 

că forjate militare ale R.A.U.. au 
desțjais focul .de pe malul vestic al 
Canalului' de Suez asupra pozițiilor 

de pe malul de Est și că 
acestea, te rîndul lor, au ripostat.

La Națiunile Unite g fost dat 
publicității totodată un „mesaî din 
partea generalului Odd Bull, co
mandantul organismului. Națiunilor 
Unite de supraveghere a armisti
țiului în Palestina, în care se arată 
că foițele izraeliene au deschis foc 
de artilerie marți la ora 12j31 
(G.M.T) împotriva rafinăriilor de 
petrol de la sud-vest de portul 
Suez. Observatorul Națiunilor Uni-

i

Dezbaterile «fin comitetele 
D. N. IJ.

te a propus ca focul să înceteze la 
oră 13,30 (G.M.T.). In timp ce
R A.U. a acceptat această propu
nere, partea izraeliană a declarat 
că nu este în măsură să accepte 
încetarea focului decît la ora 15,30 
G.M.T.

Reprezentantul permanent' al 
U.&.S.S., ft. Fedorenko, a prezen
tat tin • proiect de rezoluție, prin 
care se condamnă Izraelul pentru

Viitor uțîile Consiliului 
Securitate cu privire la încetarea 
fOQtfh'î. ■
; Un proiect de.-rezoluție a fost 
preznatet și de naprezentantul per- 
jnanent al < S«UiA:, .Arthur Gold
berg, prin .care se condamnă orice 
ăcțhMM de încălcare a ordinului 
de încetarea fotului și se cere sta
telor în cauză să se abțină de te 
price fol de .operațiuni militare, îți 
țontamitate cu rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate
f Au mai hiat cuvfaiul o serie cie 
^Iți reprezentanți care și-au exprț 
inat îngrijorarea față de evenj- 
meatele petrecute în ultimele câ
teva zile în regiunea Canalului de 

; ' 4 

făcută miercuri dimî- 
guvernatorul orașului 

Hamid Mahmud, agen- 
anunță că, în

Suez, arătînd că ele au avut loc 
tocmai în perioada cînd la Națiu-’ 
nile Unite se întreprind consultări 
pentru întocmirea unui proiect de 
rezoluție echitabil și echilibrat, ca
re să cuprindă principiile unei re
glementări a situației din Orientul 
Apropiat Ei au subliniat că în lu
mina acestor evenimente se im
pune cu și mai multă urgență ne
cesitatea adoptării unei rezoluții, 
care să prevadă, de asemenea, tri
miterea la fața locului a unui re
prezentant special al secretarului 
general al O.N.U.

V- ,if'
CAIRO 25 (Agerpres). — Citind 

declarația 
neața de 
Port Suez,
țîa France Presse 
urma tirului de marți după-amiază 
al artileriei izraeliene, pierderile 
civile din acest oraș șe ridică la 
3 morți și 60 de răniți. Guverna
torul a precizat că rafinăria „Al 
Nasr" a fost distrusă în întregime, 
O altă rafinărie în proporție de 50 
.la sută. Tirul artileriei izraeliene a 
atins, de asemenea, unele obiec
tive industriale mai mici, fabrici de 
îngrășăminte chimice, obiective 
culturale și case de locuit din Port 
Suez (situat la extremitatea sudică 
ă Canalului de Suez). Pe baza de
clarațiilor guvernatorului, remarcă 
agenția Francțț Presse, observatorii 
apreciază pierderile R.A.U. la a- 
proximativ 70 milioane lire egip- 
tenc 1; L ■ ■ ■

Intensificarea conflictelor sociale 
în Spania

MADRID 25 (Agerpres). — Presa 
străină relatează despre intensifi
carea conflictelor sociale în Spa
nia. In întreaga țară se desfășoară 
în prezent „Săptămîna de luptă" 
centra represiunilor politice și a 
creșterii costului vieții. Această 
săptămînă de acțiune, care a în
ceput prin reuniuni ale muncitori
lor din cartierele Madridului, va 
atinge punctul său culminant la 
27 octombrie, cînd vor fi organizate 
o serie de demonstrații de masă 
Muncitorii cer sporirea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că. In cursul ultimelor zile au loc 
numeroase greve în uzinele meta
lurgice și în întreprinderile de a- 
paratură electrică. Oprirea lucru
lui a fost semnalată» și la fabrica

Reducerea efectivelor trupelor N. A. T. 0.
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Corespondentul din Washington a) 
agenției U.P.I., citind surse mili
tare nord-americane, relatează că 
efectivul trupelor N.AT.O. din 
Europa occidentală a fost redus cu 
o cincime, începînd din luna iulie 
1966 șl se așteaptă noi reduceri 
în viitorul apropiat. Sursele au in
dicat că restrîngerea numărului 
militarilor forțelor N.A.T.O. se 
datorește retragerii trupelor fran
ceze de sub autoritatea. N.A.T.O., 
reducerilor de efective efectuate 
de Marea Britaiiie din motive de 

de mobilă metalică, precum și îii 
două mine de huilă din Asturia.

Se menționează, de asemenea, că 
peste 1 000 de studenți din capitala 
Spaniei și-au exprimat solidarita
tea lor cu acțiunile muncitorilor 
Ei organizează numeroase manifes
tații și reuniuni de protest. Se pre
cizează că aceste acțiuni studen
țești se vor desfășura în cursul în
tregii săptămîni.

Pe de altă parte, presa rela
tează că autoritățile locale își in
tensifică măsurile represive. Au 
fost arestați peste 200 de activiști * 
sindicali, iar la Madrid, tribunalul 
ordinii publice a condamnat la în
chisoare opt persoane pentru „pro
pagandă ilegală". Ele sînt acuzate 
că ar fi răspîndit manifeste ostile 
politicii guvernului franchist.

economii valutare, precum și re
tragerii unor contingente belgie
ne și nord-americane. In total, for
țele N.A.T.O. din Europa occiden
tală s-au redus cu șase brigăzi 
franceze, două sau trei brigăzi b^-, 
gierie, o brigadă engleză și două 
brigăzi nord-americane, la care se 
adaugă un număr de escadrile de 
avioane ale S.U.A. staționate în 
trecut în R. F. a Germaniei. De 
asemenea, s-a înregistrat o redu
cere, neprecizată, și a efectivelor 
forțelor armate vest-germane puse 
la dispoziția N.A.T.O. -

NEW YORK 24 — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Câplescu, 
transmite : Corni teiul politic al
Adunării Generale discută în pre
zent punctul intitulat „Tratatul 
pentru interzicerea armelor nu
cleare în America Latină". S-a ho
tărît ca după terminarea discu
ției la acest punct, să se treacă 
la examinarea problemei coreene, 
cu care ocazie se va rezolva și pro
blema procedurală legată de invi
tarea Ia discuții a reprezentanților 
R P. D. Coreene și Coreei <je șpd.

In comitetul pentru-țiȘritorijle jjjub 
tutelă și neautonome continuă! 
Studierea petiționarilor în pro
blema Africii de sud-vest. Repre
zentanții principalelor partide po
litice din acest teritoriu și-au ex
primat regretul că prevederile re
zoluției adoptate anul trecut de 
Adunarea Generală nu au fost ă-

duse la îndeplinire și au cerut eli
berarea unor lideri ai acestor par- 
tide și ,a altor africani arestați de 
autoritățile din Pretoria |.

La întrebările unor membri ai 
Comitetului, un alt petiționar, re
verendul Michael Scott, reprezen
tant al Ligii internaționale pentru 
drepturile omului, a declarat că 
Africa de sud-vest dispune de re- 
s urse ‘twîtșerale șt— agricole- sufteten - 
,te pențru a fi un .teritoriu .înde- 

pendent, viabil din punct de ve- 
deițț econom^. El-ja subliniat, în 

g? aeAisi timp, ,#ă inya|tițijl4| străine 
' (britanice; și ^americane)® în Africa 

de sud-vest se ridicau în 1962 lă
422 milioane lire sterline .si că pro- r- . • ■ - tri-
ffturile obținute de pe urma aces 
tor investiții au fost evaluate la 
peste o pătrime din cuantumul 
lor.

•-

CAIRO 25 (Agerpres). — Potrivit 
Unui comunicat militar egiptean, 
citat de' agenția France Presse, în 
cursul ciocnirilor de marți după- 
amiază între forțele egiptene și 
cele izraeliene acestea din urmă 
au pierdut un avion, zece tancuri, 
patru mașini blindate, cinci rampe 
mobile de rachete, un camion, cinci 
mortiere.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar izrae- 
lian, citat de agenția France P^es 
se, a dezmințit comunicatul mili 
tar egiptean referitor la pierderile 
înregistrate de Izrael în cursul in
cidentelor de marți după-amiază, în 
regiunea Canalului de Suez.

ACE SE ÎNTIMPLÂ IN NIGERIA ?

Adoptarea „Cartei de 
economice ale lumii a

ALGER 25. — Corespondentul
Agerpr.es, C. Benga, transmite: La 
Alger a fost semnat miercuri în- 
tr-un cadru festiv, documentul fi
nal al Conferinței țărilor în curs , gurarea prosperității, 
de dezvoltare din Asia, Africa și 
America Latină, document denumit 
„Carta de la Alger a drepturilor 
economice ale lumii a treia".

In carta adoptată, reprezentanții 
țărilor în curs de dezvoltare 
truniți la Alger și-au exprimat, 
tr-un mod nuanțat, aspirațiile 
mune, iar printre acestea se

în-
în- 
co- 
nu

A

la Alger a drepturilor 4 
treia
mără hotărîrea de a întreprinde îm
preună eforturi îndreptate spre 
dezvoltarea lor economică și so
cială, spre apărarea păcii și asi-

Conferința a hotărît ca pre
ședintele Retiniunii ministeriale a 
celor 77, Abdelaziz Bouteflika, mi
nistrul de externe al Algeriei, să 
prezinte „Carta de la Alger", Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite și secretarului ge
neral al acestei Organizații, U 
Thant. ■ .

Ședința unei Comisii permanente a C.A.E.R.
Intre 19 și 24 octombrie, la Brno a avut loc ședința Comisiei per

manente a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze.
In legătură cu semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octom

brie, Alexandru Boabă, președintele Comisiei, a prezentat un referat 
despre relațiile economice dintre țările membre C.A.E.R^șt’ a SCOS în e- 
yidență succesele obținute de U RSS. și celelalte țări, membre C.A.E.B. 
în colaborarea în domeniul industriei țițeiului și gazelor

Comisia a dezbătut sarcinile sale de viitor și a aprobat pianul său 
de lucru pe anul 1968.

De asemenea, Comisia a elaborat planul de lucru pe perioada 
1968-1970 cu privire la coordonarea celor mai importante cercetări 
științifice care prezintă interes reciproc pentru țările membre C.A.E.R

Greva muncitorilor de la bazele americane 
din Japonia

Aproximativ 25 000 de muncitori 
japonezi, care deservesc bazele 
militare americane din Japonia, au 
declarat miercuri o grevă de trei 
ore, revendicînd majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Asemenea greve au avut 
'ioc la peste 100 de baze militare a- 
mericane, cum ar fi cele de

Tahikawa, Yokota, Sasebo, Yoko
suka.

Sindicatul japonez al muncitori
lor care deservesc bazele 1 ameri
cane în Japonia a hotărît să de
clare incepînd de la 24 noiembrie 
o grevă generală de 6 zile dacă 
comandamentul american nu va sa
tisface revendicările muncitorilor.

Guvernul indonezian și-a închis 
ambasada sa din Pekin

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
Guvernul indonezian a hotărît în
chiderea ambasadei sale din Pe
kin, a anunțat miercuri postul de 
radio oficial Djakarta, citat de a- 
genția Reuter.

•J

ministrul de 
anunțase că 
relațiile sale

Săptămîna trecută, 
externe, Adam Malik, 
Indonezia a suspendat 
diplomatice cu Republica Populară 
Chineză.

Au trecut trei luni și jumătate 
de la începerea ostilităților între 
trupele federale și cele biafreze, 
interval de timp in care luptele 
au continuat cu mai multă sau 
mai puțină înverșunare, și iată că 
începe să se întrezărească posi
bilitatea rezolvării tragicului con
flict din Nigeria. In ciuda faptu
lui că știrile care ne parvin din 
Nigeria cu privire la evoluția con
flictului sînt uneori atît de con
tradictorii, , incit pur și simplu se 
anulează reciproc, iese totuși in 
evidență că trupele federale, mai 
bine dotate cu armament modern 
decit cele biafreze, înclină treptat 
balanța victoriei în favoarea lor. 
O confirmare o constituie cuceri- * 
rea de către trupele federale a 
orașului Enugu. în care își auto- 
proclamase „capitala" liderul bia- 
frez Ojukwu.

Va fi oare acest deznodământ 
favorabil consolidării și dezvoltă
rii națiunii nigeriene ?

Analiza degenerării crizei po
litice în conflict armat scoate la 
iveală urmările nefaste ale ames
tecului străin în treburile interne 
ale Nigeriei. O bună parte a pre
sei occidentale atribuie declanșa
rea ■ ostilităților din Nigeria unor 
disensiuni de ordin etnic lin Ni
geria conviețuiesc aproximativ 300 
de triburi). Insă dincolo de înfă
țișarea tribală, care este neesen
țială se întrezărește ceea ce e 
esențial — interesele, în conflict 
unele cu altele, ale. unor mari

„Shell British Petroleum" a pro
mis fostului guvern de la Enugu 
că ii va plăti redevențele pentru 
petrolul extras, deși conform acor
durilor încheiate cu guvernul de 
la Lagos redevențele trebuiau să 
fie achitate trezoreriei federale. 
Or, pentru guvernul federal obți
nerea uriașei sume de 7 milioane ''

companii occidentale față de imen
sele rezerve petrolifere existente 
in provincia estică a Nigeriei. în
șiși comentatorii presei străine 
au lăsat să se înțeleagă din arti
colele publicate că marile compa
nii petrolifere occidentale nu sînt 
străine de proclamarea „republicii 
Biafra". Prin separarea provinciei, 
estice și proclamarea „statului de lire sterline din vărsarea rede- 
„Biafra" companiile gigant ame- 

j ricane „American Overseas",
„Esso West-Africa", „Mobil Oii

CRONICA EXTERNA

Nigeria" și „Texaco" sperau să 
obțină mai ușor petrolul nigerian, 
a cărui producție este controlată 
in prezent, in proporție de 50 la 
sută de compania britanică „Shell 
British Petroleum".

Actualul război din Nigeria, 
precedat de trei lovituri de stat 
care au avut loc in mai puțin 
de un an și jumătate, nu este alt
ceva decit un ecou al luptei as
cunse, dar crincene, duse pentru 
păstrarea și- obținerec utter con
cesii asupra zăcămintelor de petrol 
de către „Shell British Petroleum" 
pe de-o parte și giganticele com
panii americane de cealaltă par
te. Ostilitățile militare dintre tru
pele federale și cele biafreze au 
fost declanșate după ce compania

vențelor reprezenta o problemă 
vitală.
' După începerea ostilităților mi

litare compania „Shell British Pe- 
troleum" s-a situat pe o poziție 
de „neutralitate", evitînd pînă la 
cunoașterea eventualului cîștigă- 
tor să nu fie considerată aliata 
unei părți sau a celeilalte. Com
paniile americane, pe de altă par
te, ar fi preferat o victorie a bia- 
frezilgr. Prin eventuala victorie 
a trupelor federale asupra celor 
biafreze se micșorează pentru mo
ment șansele companiilor america
ne de a-și asigura partea leului 
din exploatarea petrolului nige- . 
rian. Dar vor înceta ele oare 
o dată cu aceasta lupta pentru a- 
caparar.ea bogățiilor naturale ale 
Nigeriei ?

Indiferent de preferințele com
paniilor petrolifere străine, popu
lația nigeriană, interesată în con
solidarea unui stat unitar, care să 
asigure o dezvoltare economică ar
monioasă, ar avea numai: de câș
tigat din încetarea luptelor fra
tricide.

Viorel STRÂUȚ
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