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eaaui roț Vizita delegației de partid 
și de stai române 

în R. S. F. iugoslavia
In cartierul No vi Beoarad

Constituirea comitetelor de direcție în 

întreprinderi și organizații economice 

Obiectivul 
central 
la „Viscoza" 
Lupeni:

RENTABI LIZAREA Aspect din timpul lucrului, în secția a Ilt-a a fabricii 
„Viscoza" din Lupeni.

BELGRAD. — De la trimișii spe
ciali Aqerpres, S. Strujan și N. Plo- 
peanu : Marți dimineața, delegația 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, a sosit în 
cartierul Novi Beograd.

Oaspeții au fost însoțiți de Rato 
Duqonici, președintele Conferinței 
Federale a U.S.P.M.L, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.L, Mustafa 
Săbiei, membru al Vecei Executive 
Federale, membru al C.C. al U.C.I., 
Litibo Babici, consilier al secretaru
lui de stat pentru afacerile externe, 
fakșa Petrici, ambasadorul Iugosla
viei la București.

Așezat pe malul sting al rîului 
Sava, pe locuri unde acum 20 de 
ani erau bălți și stufărișuri, cartie
rul Noul Belgrad, care numără azi' 
aproape 100 000 locuitori, impresio
nează prin .clădirile sale moderne, 
printre care sediile monumentale ale 
Vecei Executive Federale și Comi
tetului Central al Uniunii Comuniș
tilor, cît și prin ansamblurile de 
blocuri de locuințe, ' complexe co
merciale, edifeii social-culturale, 
A

situate în mijlocul spațiilut verzi.
In această parte a orașului, cu 

care se mîndrește fiecare locuitor 
al Capitalei, un parc poartă numele 
semnificativ de „Parcul Prieteniei" 
deoarece, potrivit unei tradiții a 
Iugoslaviei socialiste, oaspeții cei 
mai de seamă ai țării sînt invitați 
să sădească în acest parc un pom 
al păcii care să amintească de vizi
ta lor la Belgrad. Răspunzînd invi
tației gazdelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întîmpinat, împreună cu 
membrii delegației româno, de Bran- 
ko Pesici, președintele Skupștinel 
orașului Belgrad, Pero Kovocevici, 
ptoședințele Șkupștinei din Novi Be
ograd, de tineri brigadieri, a sădit 
un tei, alături de pomii sădiți de 
alți șefi de state care au vizitat 
R.S.F. Iugoslavia.

Apoi, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer au semnat 
în cartea de onoare.

IN PAG. a IV-a
Continuarea reportajului cu 

vizita delegației de partid și de 
stat române în R.S.F. Iugo
slavia.

Intr-o atmosferă de lucru, Ia 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni a avut loc 
adunarea reprezentanților salariațl- 
ior pentru constituirea comitetului 
de direcție.

Principalul punct al discuțiilor, 
l-a constituit rentabilizarea, crește
rea eficientei economice a fabricii, 
precum și valorificarea în acest 
scop a rezervelor interne.

In comitetul de direcție — format 
din 11 membri — dintre care 9 au
fost numiți prin ordin ministerial — 
au fost aleși cei mai buni din rîndul 
salariatilor: lancu Aurelia, contro
loare de calitate, și Pienaru Viorel, 
electrician, caracterizați ca buni 
muncitori, exigents cu mult simt 
de răspundere.

Președintele comitetului de direc
ție — directorul întreprinderii — 
fnq- Cîrnpian Irimle a prezentat o 
Informare cu realizările obtlnute 
de colectivul filatorilor în pri
mele patru luni din 1968, comple
tată cu măsurile care se impun a 
fl luate pentru creșterea eficientei 
economice, pentru rentabilizarea fa
bricii Cîteva cifre sînt semnifica
tive în acest sens. Astfel, producția 
globală și marfă a fost realizată în 
proporție de 103,3 la sulă, respec
tiv, 103,4 la sută. Pe seama crește
rii productivității muncii cu 3,7 Ia 
sută -fată de plan, s-a obținut un 
plus de producție de 590 000 lei. 
Sortimentele planificate au fost rea
lizate în totalitate, obtinîndu-se pes

te prevederile departamentale sau 
interne 4 600 kg fire de mătase, 
700 kg sfoară viscoză, 2 700 kg 
sulf hidrant de sodiu, 30 600 kg sul- 
fură de carbon. De asemenea, cali
tatea produselor . a fost mult îmbu
nătățită, noînregistrîndu-se refuzuri 
din partea beneficiarilor.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
activității fabricii, au fost preconi
zate o serie de măsuri printre care: 
amenajarea corespunzătoare a depo
zitelor de materii prime, materiale 
șl produse finite, în scopul reduce
rii pierderilor șl risipei; înlocuirea 
instalației de conducte pentru abur 
la secția sulfură de carbon ; com
pletarea izolației termice la conduc
tele de apă supraîncălzită șl leșie 
pentru răcire, Ia secția preparatie 
chimică; stabilirea de condiții opti
me în cazul trecerii fabricației de 
l-a un sort de celuloză la altul, etc.

fn cuvîntul lor, salariații Bartha 
Elena de la secția finisaj, Farcaș 
Tiberiu, șeful Instalației chimice, 
Ulman Iosif de Ia secția finisaj tex
til, Brailingher Richard șeful atelie
rului mecanic, Ilinca Gheorqhe, fi
lator și alții au scos în evidentă po
sibilitățile fabricii, a colectivului de 
aici pentru îmbunătățirea calității 
sortimentelor produse, Utilizarea 
timpului de lucru, folosirea la ra
pacitate a utilajelor, întărirea dis
ciplinei.

— Conducera colectivă — a spus 
în cuvîntul său Micii Ștefan, asl-

Cine 
deblochează 

lif tul ?
După cîteva zile de defecțiune, la 21 mai a.c., 

in jurul orei 14, a lost redat tn folosință liftul 
de la blocul nr. 5 din str. Vasile Roaită, Petro
șani. Mecanicul de serviciu a anun/at radios re
pararea liftului și a plecai apoi în loc cunoscut 
numai de el (însoțit liind de o jună). La numai 
o lumălale de oră de la plecarea sa, un locatar 
acționa cu disperare bulonul de alarmă, deoa
rece s-a văzut blocat în lilt la etajul 10.

Cine trebuia anunțat într-o asemenea împre
unare? De bună seamă sectorul I.L.L. Petro
șani pentru că, deocamdată, nimeni nu cunoaște 
orele de program ale mecanicilor de lifturi și 
nici locul unde aceștia pot li găsiți. Ca atare,

Jurnal 
citadin

s-a dat telefon la sectorul l.L.L. Petroșani. De
- aici s-a comunicat In termeni categorici că des

pre mecanicul de serviciu are cunoștință doar 
administrația de clădiri S-a telefonat la acest 

. loc. dar de aici o voce hotărită a (Inul să „pre
cizeze", în termeni și mai categorici, faptul că 

. mecanicii nu sini pldtiți de administrație șl ca 
atare să ne adresăm... sectorului l.L.L. Petroșani, 

. care supraveghează activitatea mecanicilor.
După vreo 40 de minute de căutări, s-a dat 

telefon la centrala l.L.L de unde s-a trimis un 
salariat pentru... a căuta pe mecanic. Plin de 
candoare, salariatul respectiv încerca să ne con
soleze că dacă mecanicul e de negăsit și vrem 
informații despre el, să dăm telefon la locul de 
muncă al tatălui său care, eventual, poale știe 
ceva.

(n cele din urmă, după o oră și mai multe mi
nute, locatarul a fost scos cu ajutorul unui ve- 

’ cin care și-a asumat răspunderea deblocării.
Situafia ridică cîteva semne de întrebare la 

care locatarii așteaptă răspunsul organelor 
. competente ale l.L.L. Petroșani:

— Mecanicii de la lifturi au program benevol?
— Care din subunitățile l.L.L. are sarcina supra

vegherii activității acestor mecanici ?
— Unde pot fi găsiți mecanicii, alil în 

timpul orelor de serviciu cit și în alara lor? 
In acest sens, ar ii ulii să se afișeze în blocu
rile cu lifturi adresa la care pot fi găsiți meca
nicii sau numărul de telefon de la care pot fi 
solicitați la orice oră. Și pentru că veni vorba 
de telefon, de ce organele P.T.T.R. nu au insta
lat plnă la această dată un telefon public în 
acest aartier nou ?

Horia NELEGA

-

lluminalia ‘fluo
rescentă se extin
de pe noi artere 
ale orașului.

gură alto condiții, superioare, în re
zolvarea sarcinilor ce revin fabricii 
Viscoza din Lupeni.

In încheiere, tov. Neagu Wilhelm, 
prim-secretar ai comitetului orășe
nesc Lupeni al P.C.R., a subliniat 
importanta și superioritatea noii 
forme de conducere colectivă a în
treprinderilor și unităților economi
ce, făcînd unele recomandări pre
țioase care să stea în atenția comi
tetului de direcție de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni.

R. S.

Oaspeți 
de o zi 
ai Sibiului

Dimineața de duminică. Orașul 
nu s-a trezit încă. Petroșaniul se 
odihnește după o săptămină de 
muncă. Doar în fața sediului Comi
tetului municipal al U.T.C. e anima
ție 200 de tineri din Petroșani, Lu
peni și Uricani așteaptă semnalul 
de îmbarcare pentru a pleca în ex
cursie. Țința: orașul-burg Sibiu.

Primul iese din oraș bolidul din 
metal, sticlă șl plastic condus de un 
maestru al volanului, Vodislav Pan- 
telimon. După patru ore de rulaj pe 
asfaltul neted, în zare se profilea
ză turnurile Sibiului.

Ajunși în inima orașului, o pro
fesoară de geografie se oferă a ne 
fi ghid prezentîndu-ne ziduri șt clă
diri reprezentînd orașul — fortă
reață. cel care niciodată nu a fost 
cucerit de cotropitori. Trecem po
dul mincinoșilor (pe vremuri, aici 
erau huliți în public cei care nu 
iubeau adevărul) pentru a face cu
noștință cu Casa Cojocarilor, afla
tă în restaurare; clădirea a găzduit, 
în sec. XVIII, primul teatru al ora
șului.

Popasul următor — vestitul muzeu 
Brukenthal. Ghidul ne conduce prin 
secțiile de istorie și artă populară, 
apoi în cea de pictură — unde se

Francisc VETRO

(Continuare In pag a 2-a)
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Seară tematică
La căminul cultural din Is- 

croni a avut loc zilele trecu
te, o seară tematică intitulată 
„Itinerar turistic prin Valea 
Jiului". In cadrul întrunirii, 
profesoara lacob Paraschlva a 
făcut o expunere despre fru
musețile naturale din împreju
rimile Văii Jiului.

T erase 
refăcute

Neuhoff loan, Paravan 
șl Balea Costea, aparți- 
de Sectorul l.L.L. Petro- 
continuă intr-un ritm

Echipele de zidari conduse 
de 
loan 
nînd 
șani,
susținut lucrările de reparare 
a teraselor de la unele clă
diri. Pînă «cum r'au fost refă
cute terasele acoperitoare ale 
blocurilor A, D șl C din car
tierul Constructorul. La blocul 
nr. 14, de pe strada Republl-

cii, se toarnă ultimul strat al 
hidroizolațiel.

Munca de reparare a tera
selor se desfășoară din plin 
la blocurile nr. 11 șl 14, str. 
Independenței, din Petroșani 
și la blocul A3 din Lupeni.

Carnavalul 
cînfecului 
și dansului

de
Pe- 
de 

din
două

Mîine, foi 30 mal, la orele 
17 și 20, fn sala Casei 
cultură a sindicatelor din 
troșani Ansamblul artistic 
stat „Nicolae Bălcescu" 
Craiova va prezenta
spectacole muzical-coregrafiae. 
Intitulat „Carnavalul aîntesului 
și dansului‘\ Spectacolul olte
nesc înscrie tn „prim plan" 
numele ctinoscufilor soliști al 
folclorului plaiurilor doljene: 
Marla Cornescu, Ioana Cră
ciun, Gigi Bouleanu, Dumitru 
Zamfira și alții. Dlrecfla mu
zicală a întregului spectacol 
este semnală de Artistul Po
porului Ionel Budișleanu,' iar 
regia artistică de Bi/u Palii- 
cineanu de la Teatrul satiria 
muzical „C. Tănase" din Bu
curești.

I 
I
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începerea convorbirilor oficiale
BELGRAD. — Trimișii speciali A- 

gerpres, S. Strujan și N. Plopeanu, 
transmit: Marți dimineața, în pala
tul Vecei Executive Federale, au în
ceput convorbirile oficiale între de
legația Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și delegația Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, con
dusă de tovarășul losip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

♦

Din partea română la convorbiri 
au participai tovarășii Ion Gheorqhe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri. Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Au
rel Mălnășan, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republici' 
Socialiste România la Belgrad

Din partea iugoslava la convorbiri 
au participat tovarășii Mialkn To- 
dorovici, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I.. membru d 
Consiliului Federației, Mika Șpiliak, 
președintele Vece: Executive Federale, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al U C I„ 
Petar Stambolici, președintele r C. 
al U.C. din Serbia, membru al Con
siliului Federației, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I , Rato Dnqo- 
nici, președintele Conferinței Fede
rale a Uniunii Socialiste a poporu
lui muncitor din Iugoslavia, membru 
al Consiliului Federației, membru 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Vlad:m<T 
Popovici, membru al Consiliului Fe
derației, membru al Prezldii'lio C C. 
al U.C.I., secretar genera’ a’ oie- 
ședintelul Republicii Marko '‘'le- 
zici. secretar de stat al afacerdor 
externe, membru al C.C. al U C.I., 
Mustafa Șabici, membru al Vere! 
Executive Federale, membru ai 
C.C. al U.r.l. Limbo Bahici, consi
lier al secretarului de stat pentra 
afaceri externe, și lakșa Petrici, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R S F, luqoslaviă la Bu
curești.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

ta

REGRETE TIRZII
De doi oameni e vorba, uiai bine 

zis, de regretele lor după 8 ani de 
conviețuire precum și de implica
țiile acestora: învinuiri, acuzații re
ciproce. Atît a mai rămas din senti
mentele ce i-a făcut să întemeieze 
cu opt ani în urmă un cămin, să 
pornească împreună, încrezători, pe 
drumul vieții. Și acum ?

...La redacție a sosit o scrisoare. 
Pe un ton vehement, în termeni la
pidari, un autor care nu s-a încu
metat să-și semneze rîndurile decît 
prin două inițiale, „L. E.", ne re
lata despre faptele , .ușuratice'' ale 
unui soț.

Slntem pe urmele scrisorii. Stăm 
de vorbă cu cel învinuit în scrisoa
re : croitorul Gheryan Ștefan de la 
cooperativa „Jiul". E un bărbat în 
floarea vieții; înalt, brun, un mese
riaș apreciat de conducerea coope
rativei.

nu o mai pot suporta! Mi-a făcut 
destule...

Dar pentru a înțelege mai bine 
acest „verdict", pronunțat aproape 
cu disperare, am mai cerut interlo
cutorului o explicație:

— Pe ce temei, cu ce prilej v-ați 
căsătorit ?

— Eram tînăr; abia venisem în 
Petroșani. Am cunoscut-o și am de
venit prieteni. După o lună am ple
cat la armată. Cînd m-am întors, 
m-a întrebat dacă n-aș vrea să lo
cuiesc la dînșil. Am rămas. Apoi 
într-o lună... ne-am căsătorit.

— Și acum ce gîndurl aveți ?
— Nu știu... N-am certitudinea că

Ion DUBEK

(Continuare în pag a 3-a)

Recunoaște acuzațiile ce i se aduc 
prin scrisoare. Intr-adevăr, din I960 
de cînd sînt soți și soție, au fost 
despărțiti de 4 ori. De astă dată de 
8 luni sînt despărțiți.

— Nu era femeie de casă, dom’le. 
Eu lucram, eram la începutul mese
riei ; voiam să-mi întemeiez un vii
tor sigur, pe cînd ea era preocupa
tă mai mult de prieteni, de romane 
de aventuri, de „modă". Ulterior au 
început scenele de gelozie, veșni
cele cicăleli. Eu aveam sarcini ob
ștești. apoi am început să-mi com
pletez studiile, nu reușeam s-o duc 
la plimbare, la toate filmele. Dar, 
în loc să fiu înțeles, să fiu sprijinit, 
mi se aduceau acuzații, am fost re
clamat de soția mea peste tot că 
sînt un ușuratic. Așa am ajuns s-o 
lovesc, ca viața noastră să devină 
apoi un adevărat calvar. Ce mai,

Probleme internațio
nale la ordinea ziiei

Care va ti soarta slîucii solitare ?

VDENEA
Azi la ora 8 temperatura 

aerului la Petroșani a fost de 
plus 11 grade iar Ia Paring 
de plus 5 grade. Maximele de 
ieri au oscilat între plus 19 
grade și, respectiv, plus 12 
grade. Minimele din cursul 
nopți au fost de plus 9 grade 
la Petroșani și plus 4 grade 
la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

+ Timp frumos cu cer va
riabil.

0 Vînt potrivit din sud.

In urmă cu cîteva zile, a sosit 
la Londra primul ministru al Gi- 
braltarului, Joshua Hassa, pentru a 
avea convorbiri cu reprezentanți al 
Commonwealthului britanic. In cen
trul discuțiilor se află viitorul sta
tut politic al Gibraltarului și actuala 
situație creată în urma restricțiilos 
impuse de guvernul de la Madrid, 
de închiderea frontierei cu Gibral- 
tarul. Actualele convorbiri prelimi
nare au loc la cererea guvernului 
Gibraltarului și preced „conferința 
constituțională" din iunie, la care 
Gibraltarul va cere ca statutul de 
colonie al acestui teritoriu să fie în
locuit cu o formă de relații consti
tuționale cu Anglia. ,

„Coincidența" dintre restricțiile 
impuse Gibraltarului de autoritățile 
de la Madrid și actualele convor
biri preliminare nu este întîmplă- 
toare, apreciază observatorii politici. 
După cum a declarat în Camera Co
munelor ministrul de externe al An
gliei, Michael Stewart, noua măsură 
a Madridului nu are nici o justifi
care și torpilează posibilitatea unei 
soluții acceptabile pentru locuitorii 
micii colonii și convenabilă atît 
Spaniei cît și Angliei.

Tîrguieliie dintre Anglia și Spania 
datează de foarte multă vreme. La 
baza lor stau interese dintre cele 
mai felurite. Dar, pentru înțelege
rea implicațiilor acestor tlrguieli este 
necesar să arătăm unele aspecte din 
Istoria și evoluția politică și eco
nomică a acestui „măr al discor
diei" dintre Marea Britanie și Spa
nia.

Gibraltar... Puține stînci de pe 
planeta noastră au fost atît de des 
pomenite în istorie ca acest sumbru 
bloc de piatră, cil cetatea sa cres
cută parcă din calcar, care de vea
curi păzește ieșirea din Mediterană 
spre ocean. Din secolul al VUI-lea, 
de cîn.d aici, în apropierea Coloane
lor lui Hercule, s-a statornicit emi
rul arab Tarikben Said, Gibraltarul 
a devenit o poziție strategică ex
trem de importantă,' al cărei rol 
scade abia acum, în epoca armelor 
— rachetă și nucleare.

Nici un istoric militar englez nu 
uită să laude bazâ de la Gibraltar. 
Dar meritul este în primul rînd al 
naturii însăși, care a înălțat această 
stîncă într-o poziție-cheie la extre
mitatea sudica a Peninsulei Iberice, 
în fața coastei africane. Englezii au 
fortificat-o permanent, transformînd-o

treptat într-o fortăreață de prim 
rang. Inginerii și geniștii engltzi 
au lărgit peșterile naturale, ari să
pat altele, consolidîndu-le cu beiu« 
șî oțel. S-a creat astfel o fortăre^M 
subterană cu mai multe etaje, u 
cazărmi, depozite militare, arrena’o 
și amplasamente de artilerie

Ocupația principală a celor «ni 
mulți dintre locuitorii Gibraltarului 
(în număr de aproximativ 25 060) 
este legată de deservirea garnizoa
nei militare, al cărei efectiv este 
în creștere. Spre deosebire de trecut, 
britanicii sînt acum nevoiti să îm
partă această bază cu americanii, 
a căror prezentă este acolo deose
bit de activă.

In ce-i privește pe băștinași — 
spanioli și urmași ai genovezilor — 
aceștia s-au pomenit într-o totală 
subordonare față de ocupanțl. In ad
ministrația civilă nu li se încredin
țează nici un fel de posturi de ma
re importanță. Cît despre spaniolii 
din orașul apropiat, La Linea, aceș
tia pot să vină în Gibraltar numai 
cu permise speciale; ajunși acolo,

Ioan ALEXANDRESCU

(Continuare tn pag: a 4-a)
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POȘTA 
redacției

MÎȚU GHEORGHE, Lonea. 
Referitor la problema ridicată 
de dumneavoastră privind 
construirea de locnințe pro
prietate personală, găsiți răs
puns în ziarul nostru nr. 5765 
din 9 mai a.c. Amănunte vă 
pot fi furnizate la Consiliul 
popular al orașnni Petrila.

♦
UN GRUP DE MUNCITORI. 

Ziarul nostru publică progra- 
m i| TV pentru întreaga săp- 
f.ttaînă, in fiecare vineri la 
amiază. Repetam de aseme
nea publicarea programului 
TV pe zile, pentru a 
cititorii cu ultimele 
< ări ; dacă publicăm 
m'il cu o zi Înainte
1< m informa cititorii cu aceste 
modificări nefiind în posesia 
Jo-.

informa 
modifi- 
progra- 
nu pu-

Nu reiese 
a avut loc 
ne scrieți, 
alte amă-

0
DEATCU VAIER, Baru Ma

re. Intenție bună dar nefinali- 
zată. Ne referim al acel mate
rial de 9 rinduri Intitulat ,.Ne- 
deia bănițenilor". 
nici unde, nici cind 
nedeia despre care 
lipsesc o serie de
nunte care ar fi făcut mate
rialul Interesant și... publicabil.

♦
BORDEI GHEORGHE, Petro

șani. In scrisoarea intitulată 
„lartă-mă bunică" nu vă re
feriți la fapte concrete ci la 
aspecte privind transportul în 
comun despre care s-a scris 
în ziarul nostru. Privind acti
vitatea din școală, nu ne pu
teți scrie nimic ?

+
BOLOGA I. Ne scrieți des

pre fapta regretabilă a unui 
șofer care a adus injurii unui 
Knăr — fără ca acesta să fie 
v Inovat. Din cele relatate de 
dv, nu reiese că tinărul călă
torea în mod reglementar cu 
bicicleta. Ar fi bine dacă ați 
veni la redacție pentru a ne 
îiirni/a emănunte.

♦
IULIAN IORDACHE. Vul

can. Vă adresăm o rugămin
te : de 
rial pe

a scrie 
o coală

fiecare mate- 
separată.

♦

♦
R. C. 1 ti peni, 

tale de dv. nu 
«ale, ceea ce le 
«■abile.

Faptele rela- 
pot fi verifi- 
face nepubli-

'MI1NG IACOB. Vulcan. In 
pi iiirile șantierului din Vut
ca ” este prevăzută sistemati
zarea pirîului din vecinătatea 
liceului. Privind podul din 
cabluri, acesta urmează să fie 
demontat iar legătura cu ce
lălalt mal al Jiului se face 
prin intermediul noului pod 
din beton.

STEAGUL ROȘU
MIERCURI 29 MAI 1968

Cheia succeselor
a fost transmisă 
colegilor dintr-a X-a

SECVENJE CULTURALE
Festivalul

La Aninoașa Sud, peste î 800 mc de ma
terial lemnos este depozitat în noul depo
zit al minei, care dispune de mijloace me
canizate pentru manipularea și sortarea 
lemnului.

însemnare

O figa
Poate oare o țigară aprinsă să de

clanșeze un incendiu ? Da ! In unele 
cazuri, țigara poate aprinde mate
rialele combustibile provocînd un 
incendiu, așa cum au fost deja ca
zuri la unități forestiere și silvice 
de pe Valea de Brazi, Valea Ungu
rului, Slerminosu, la U.R.U.M.P. sau 
în unele unități comerciale.

Unii fumători cind adorm 
gara aprinsă pe marginea 
ori a mesei. Zilele trecute
dă, Vreja Ioan in vîrstă de 29 de 
ani din I.ivezeni după 
mat băutură la Zănai 
duc, a sosit acasă cam 
22. Așezat în pat, omul
pînă adoarme ar fi plăcut să mai 
aprindă o țiqară. Dar nu a stins la 
timp țigara și l-a stins ea pe el de 
zile: In urma aprinderii patului, 
din lipsă de oxigen, Vreja Ioan a 
fost asfixiat.

Faptul că tutunul din țigară arde

lasă ți
patului 
de pil-

ce a consu
llie din Sur
in jurul orei 
s-a gîndit că

Pentru
îmbunătățirea
deservirii
populației

cooperativ©!
din 
mă
re- 
mal

ra

Conducerea 
meșteșugărești „Retezatul" 
Hațeg a luat o serie de 
suri pentru ca, în timpul 
rii, populația să fie rit
bine deservită. Astfel, în a- 
fara mărfurilor primite direct 
prin Uniunea Județeană a co
operativelor meșteșugărești s-a 
hotărit trimiterea 
gați la diverse 
țară, pentru a 
vizionarea cu o 
de mărfuri de
sebi stofe ușoare 
fecțîi.

Lărgirea gamei 
proprii executate 
cooperativei stă,
nea, în atenția conducerii a- 
cesteia. Astfel se vor produce 
noi articole de încălțăminte 
pentru sezonul de vară.

dele-
din

a pro-

unor
fabrici 

asigura
gamă variată 

sezon, indeo- 
pentru con-

de produse 
în atelierele 
de aseme-

Nicu SBUCHEA 
Hațeg

Oasueți de o zi ai Sibiului»

(Urmare din pag. 1)

expuse capodopere, 
de curind. aparținind 
Tizian șl Van Dyck.

identifi- 
lui Ru

prim. și
șase

află 
cale 
bens,

După o plimbare in oraș,
procurarea unor suveniruri, 
autobuze poartă ceata de tineri gă
lăgioși spre Dumbrava Sibiului. Aici 
a pulul fiecare să aleagă intre o 
plimbare pe lac — cu barca sau 
hidrobicicleta 
ștrand. Muzeul tehnicii 
un popas la cabana Valea 
«au la una din numeroasele 
străjuile de stejari tineri. Și 
pede a sosit ora plecării...

La întoarcere, nesecata energie 
exuberanță tinerească 
se manifeste prin cîntece. 
o.......Periniță".

Ne apropiem de porțile 
pe '©șeaua mărginită pe 
peri, castani și salcîmi cînd discul 
•tngetiu al soarelui se pregătește 
oă dispară după orizont. Risetele, 
glumele, cîntecele și dansul încep să 
se stingă. Doar zumzetul motorului se 
mai aude iar lumina farurilor sur-

t fiecare să aleagă intre 
— cu barca 
grădina zoologică, 

populare. 
Aurie 

poiene 
ce re-

continuă 
jocuri

9' 
să 
?i

Sebeșului 
rînd de

prinde joaca nocturnă a fluturilor 
imaculați. Profit de ocazie pentru 
a solicita unor ortaci de autobuz 
părerea despre excursia organizată 
de Comitetul municipal al U.T.C.

..Un minunat prilej de relaxare" 
(Burdan Romulus, electrician). „Re
vin la Petroșani cu impresii din 
cele mai frumoase. Abia aștept să 
particip la alte excursii" (Anghellna 
lica, vinzăloare). „Foarte frumoasă. 
Dorim să se organizeze cît mai des 
posibil" (Wagner R„ merceolog). 
„Interesantă și utilă" (Haiducsi Pa
vel, contabil). „Mă bucur Că se în
torc toți satisfăcuți din această ex
cursie. Următoarele le vom organiza 
la Geoagiu-băi, Tismana, Hunedoa
ra, Timișoara. Rămîne numai să Ie 
popularizăm mai intens". (Bălan Pe
tru, activist U.T.C.).

Primul autobuz care revine în 
°raș — tot cel condus de Vodislav. 
Pelroșaniul se pregătește de cul
care. Dar și oaspeții de o zi ai Si
biului abia așteaptă să ajungă la 
casele lor. Cind au fost întrebați : 
Cum a fost ? au avut ce deșerta din 
sacul impresiilor...

. Ca în fiecare an, la Liceul Lupeni, a avut loc 
tradiționala festivitate de predare a cheii suc
ceselor de căîre eleviî claselor a XI-a (secția 
serală) colegilor fer dintr-a X-a. Festivitatea a 
fost deschisă de tov. director Dumbravă Dimltrie 
care, în cuvîntul său, a urat noi și noi succese 
celor care părăsesc acum băncile liceului, ex- 
primîndu-și convingerea că bagajul de cunoș
tințe acumulate în școală de aceștia le va fi de 
real folos în viitor. Diriginții celor două clase, 
profesorii Popescu Felicia și S. Pali, au mulțu
mit apoi tuturor cadrelor didactice pentru aju
torul pe care I-au oferit absolvenților de azi. 
Din partea foștilor elevi ai celor două clase au 
vorbit Dricu Gheorghe și Uifălean loan. Deose
bit de emoționant a fost „discursul" absolven
tului Dricu Gheorghe, care a mulțumit cadrelor 
didactice pentru efortul neprecupețit de a îm
părtăși elevilor din cunoștințele lor, asignrîn- 
du-i pe aceștia că oriunde vor fi își vor aminti 
cu drag de școala în care-au crescut, vor căuta 
să-și aducă în viitor contribuția Ia măreața ope
ră pe care poporul român o înfăptuiește și nrîn- 
du-le noi succese în nobila muncă de modelare 
și formare a personalității tineretului studios.

In încheiere, o dată cu înmînarea tradiționalei 
chei, tovarășilor profesori Ii s-au oferit flori din 
partea foștilor lor elevi — o ultimă mulțumire 
și o dovadă a stimei pe care le-o poartă. A 
fost o „despărțire" emoționantă care va îămîne 
poate de neșters în amintirea tuturor celor pre- 
zenți.

Simion CETEAN,
Lupeni

filmului
de amatori
de la
Otelul
Roșu

In zilele de 25 și 26 mai, Ia Oțe
lul Roșu, în județul Caraș-Severin, 
a avut loc cel de al Hl-lea Festi
val al filmului de amatori din Oțe
lul Roșu. Festivalul și schimbul de 
experiență ce s-a organizat cu a- 
ceastă oaazie a avut ca scop con
tinuarea tradiției mișcării de cinea- 
malori din Oțelul Roșu și îmbogă
țirea realizărilor locale cu cele mai 
noi cuceriri ale Ulmului de ama
tori. Au participat, ca invitați de 
onoare, tov. Olga Zisu din partea 
U.G.S.G. și Octav Ioniță de la Uniu
nea cineaștilor din România. Au 
fost prezenți reprezentanți ai cine- 
eluburilor 
Slnicolaul
Constanța,
In prima 
rea celor
curs (documentare, 
jucate șl filme de 
tivalului a aaordai 
miu" filmului documentar
lei, tone* (regia Paul Kovacs), tur
nat Ia Oțelul Roșu. In cea de a doua 
zi, a avut loc un util schimb de 
experiență privind rolul cinectubu
lui în sprijinirea producției și locul 
educativ al cinecluhulut în viața ti
neretului.

din Reșița, 'Caransebeș, 
Mare, Petroșani, Lupeni, 
Arad și Rîmnicu Vîlcea.

zi, s-a eiectual proiecta- 
17 filme

țigării transformin- 
cenușă, înșeală vi

mocnit, scrumul 
du-se treptat în 
gilența multor oameni. El uită că 
prin arderea țigării, se degajă can
tități de căldură apreciabile. Ast
fel, specialiștii au stabilit că o ți
gară fără filtru are căldura de ar
dere de aproximativ 3 500 calorii 
iar temperatura de ardere a unei ți
gări care arde mocnit în aer liber, 
de aproximativ 650—750°C.

Practica arată că dintre materia
lele combustibile care vin în con
tact cu o țigară aprinsă, sint texti
lele : lenjeria de pat, perdele, co
voare. fețe de masă, textile din ma
gazine, țesături sau tricotaje con
fecționate din materiale fibroase. De 
asemenea. țigara incandescentă mai 
poate aprinde rumegușul de lemn, 
finul, paiele, litiera de frunze us
cate în păduri.

Incendiile provocate de țigara a- 
prinsă se declanșează îndeosebi pe 
timp de noapte, 
pllcația ei: in 
teatre, locuințe, 
aruncate, lăsate 
ora închiderii, i 
culcare.

încăperile fiind închise, pătrunde
rea aerului din exterior este între
ruptă sau extrem de redusă. De 
aceea, la producerea și propagarea 
incendiului de la o țigară aprinsă 
are loc mai întii aprinderea unor 
materiale combustibile șl apoi arde
rea lor mocnită tLmp de clteva ore. 
In această perioadă se degajă și a- 
cumulează o mare cantitate de căl
dură, Iar de-abla în cazul unul tiraj, 
al unei alimentări bruște cu aer 
(în urma spargerii geamurilor sau 
deschiderii ferestrelor și ușilor) ar
derea mocnită se transformă imediat 
într-o ardere cu flacără, deci în- 
tr-nn incendiu.

Aceasta îșl are ex- 
depozite, magazine, 
țigările aprinse sînt 
din neglijență la 

respectiv înainte de

insă
lată la 

aprinsă și 
mează.

ce poate duce o țigară 
neatenția celui care o fu-

Cpt. GFMIGA MIHAI,
Inspector P. I. Petroșani

înscrise în con- 
tehnice, artistice 
gen). Juriul fes- 

,,Marele pre-
,,Minute,

n ooioiii
la spectacolele
școlare concurs

activitatea artifi- 
elevi din clasele

formațiilor artis

cluburilor și cămine- 
sub conducerea celor 
educatori și a unor 
și-au adus serviciile 
perindat prin fața 
public sute de cra- 

simbol al tinereții, cu

ta

vocale
Petro-

muzi-

mațiile Școlilor generale nr. 4 Lu
peni, nr. 3 și nr. 5 Petroșani, nr. 4 
Vulcan, Anineasa și Liceul Uricani. 
Menționăm însă prezența insuficien
tă a dansurilor din folclorul local. 
Trebuie să se acorde o atenție deo
sebită în viilor valorificării origi
nalității dansului, muzicii și costu
melor specifice Văii Jiului. In acest 
scop o sarcină revine tutinor co
mandanților de pionieri, care au la 
dispoziție multiple posibilități ca 
prin activitățile pionierești să cer
ceteze mai mult tradițiile culturale 
locale, organizînd excursii de cerce
tare a folclorului, întîlniri cu rap
sozi populari, cu cei mai buni dan
satori al satelor.

Toate școlile au prezentat Tccitărl. 
Juriile au constatat însă cu regret 
ca în această direcție stăm sub po- 

> interpretări 
de trăiri in- 
mare de «- 
doar clteva 

Școala nr. 4 
— Școala ni.

de elevi, s-au desprins, prin 
posibilități, interpreti ca: 
Mina — Liceul Vulcan, Du- 

Irina — Școala nr. 1 Vulcan, 
nr. 4 

Școala
Ioana și 

Școala nr. 5

Noul regulament de organizare șl 
desfășurare a Festivalului cultural- 
artistic al pionierilor și elevilor, 
av'rnd la bază serbarea pe școală, 
a corespuns întrutotul scopului pro
pus, antrenînd la 
tică mase laTgi de 
I—VIII.

Prin diversitatea
tice participante, prin profundul ca
racter educativ al repertoriului, ser
bările școlarr-concurs au contribuit 
la educarea palriotică a elevilor, 
cultivînd Interesul acestora pentru 
tradițiile poporului nostru și respec
tul față de valorile culturale create 
de-a lungul secolelor, dezvoltînd tot
odată aptitudinile artistice și gustul 
pentru frumos.

Pe scenele 
lor culturale, 
mai pricepu ți 
specialiști, ce 
voluntar, s-au 
unul numeros 
vate purpurii,
dorința legitimă de a ocupa un loc 
cît mai bun în marca întrecere a 
celor peste 17 000 de elevi.

Formațiile corale, bine puse
punct, mergînd pe linia nuanțării, 
fără stridente, și prezentate îngrijit 
în scena, au reușit să transmită e- 
nioția artistică în inima ascultători
lor. S-au detașat, prin calități inter
pretative deosebite, corurile Școlilor 
generale nr. 4, fi, 2 Petroșani, nr. 4 
Vulcan, nr. 1 și nr. 4 Lupeni. Merită 
a fi menționate și grupurile 
prezentate de Școlile nr. 6 
șani și nr. 4 Vulcan.

Dintre numeroșii soliști de
că populară, gen artistic foarte în
drăgit 
reale 
Cerbu 
mitru
Soponaru Rodica — Școala 
Vulcan, Palcuc Grigore 
nr. 2 Petroșani, Damian 
Portimboscu Lucia 
Petroșani, Lupu Maria — Școala nr. 
5 Petrila și mulți alții.

Un element nou Tn această între
cere l-au constituit cele două or
chestre de la Școlile generale nr. 1 
și nr. 4 Lupeni. Spre surprinderea 
juriilor, în concurs n-au apărut for
mații de nuierași. Oare, de ce nu 
mai păstrăm această tradiție a șco
lilor din Valea Jiului ? Ce au de 
spus în această direcție conducerile 
școlilor generale din Cimpa, Jieț, 
Bănită, Cîmpu lui Neag, Iscroni ?

Dansurile populare au lost, în spe
cial la cea de a doua serbare, bo
gat reprezentate, antrenînd un mare 
număr de elevi. S-au evidențiat for-

sibilități. Prea multe 
„cîntate", plate, lipsite 
lerioarc. Din numărul 
citatori, am remarcat 
sume: Barbu Jeni — 
Vulcan, Reif Azlriana ■ 
2 Lupeni, Luca Viorica — Școala hi. 
1 Lupeni, Dincă Rodica — Școala 
nr. 1 Petrila.

Formațiile de teatru n-au lost o- 
bligalorii. Totuși au lost prezente 
la serbări formațiile de teatru de 
la Școlile generale nr. 1, 2, 3 Lu
peni, nr. 1 Vulcan, nr. 2, 5 Petro
șani, brigăzile de agitație de la Șco
lile generale din Anlnoasa, Iscroni, 
Cîmpu lui Neaq și montajul Fleiar- 
muzical al Școlii generale nr. 1 Pe
trila. Subliniem reușitele formațiilor 
de gimnastică și balet prezentate de 
Școlile nr. 1 Petrula, Liceul Petrila, 
Liceul Vulcan, nr. 4 Petroșani, nr. 
2, 5 Lupeni. Cele mai bune rezul
tate le-au obținui, conform notării 
juriilor, serbările școlare de la Șco
lile nr. 
Lupeni. 
menționa 
de formațiile artistice prezentate de 
Școlile generale nr. 
nr. 1. 5 Petrila, nr. 
cenl Vulcan și nr.

Serbările școlare, 
duzii ne-am propus a le prezenta, 
au constituit un veritabil examen, 
punctul cel mai înalt și final al ma
nifestărilor artistice din școli. A- 
vem convingerea că se vor cultiva 
și pe viilor preocupările pentru ob
ținerea unor rezultate Cît mai valo
roase în acest, domeniu.

4, 
Nu

și

2. fi Petroșani și nr. f 
putem încheia fără a 
notele bune obținute

nr.

2, 3, 4, 5 Lupeni, 
4, 1 Vulcan, LL- 
5 Petroșani.
ale căror con-

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului municipal 

al Organizației pionierlloț

Victor IĂȚENCO
directorul Casei pionierilor Petroșani

S3

Ucenicul Teodosiu 
Viorel alături de 
„meșterul" său, 
frezorul Stransky 
Gheorghe, de lfi 
soctoTul electro
mecanic al minei 
Petrila.

ȘTIINȚA • TEHNICA

Z

Construirea 
rapidă de locuințe

radiație ionizatoare pentru noii rul
menți este de 4 i 10s rad.

Cantitatea de 
un vacuum de 
este mai mică 
metalelor.

gaze separate sub
10-’* mm o®), mere, 
derît la majoritate»

ceie, 
unei

Îb

pia
spe-

Atenție 
la tuberculoza 
invizibilă

Din nou despre 
autosi ioane

0 companie a prezentat la Șan 
Francisco o metodă de construire 
rapidă a clădirilor de locuit 
teoretic, permite construirea
clădirii de 9 etaje în decurs de o zi, 
noii chiriași putîndu-se muta 
ea cu o săptămînă mai tîraiu.

Blocurile se confecționează 
turnarea unui beton expansiv
cial într-o formă de oțel care repre
zintă o jumătate de apartament. 
Totodată, se elimină îmbinările pe
reților între ei.

Betonul se 
nopții, forma 
blocul rezultat 
nisat 
tăria

0 
locul 
nu) unui apartament să devină par
doseala apartamentului superior.

Noua metodă permite reducerea 
cu 50 la sută a greutății construc
ției'.

întărește în cursul 
este îndepărtată și 
este zugrăvit și fi- 
împreună cu bucă- 
de baie.

la fabrică 
și camera 
macara ridică apartamentul Ia 
cuvenit, în așa fel Incit plafo-

Rulmenți
din masă plastică

Datorită descoperirii a două ce
zuri de tuberculoză la bordul unei 
nave a marinei americane doctorii 
Sfhniidtrck și M. A. Hardy au putut 
pune în evidență o tuberculoză im
posibil de diagnosticat eu obișnui
tele examene medicale.

Din cei 3 077 pasageri < 
care an fost fn contact cu 
bolnavi la 422 s-a produs o 
cuturației și 28 au devenit 
Ieși. Dar 8 din aceștia din 
prezentat un clișeu toracic absolut 
normal și un examen clinic fără 
complicații. Numai studierea spete
lor în cultură a' dus la descoperirea 
prezenței baciluluj Koch.

In urma acestei descoperiri, au
toritățile medicale din S.U.A. se în
treabă dacă 
este suficient 
tuberculozei.

consultați 
cei doi 

) virare a 
tubercu
li rmă BU

examenul radiologie 
pentru diagnosticarea

O firmă americană produce rul
menți din masă plastică poliami- 
dică feralon care conține particule 
dispersate de lubrifiant! solizi și 
umplutură metalică cu termoconduc- 
tibilitate ridicată (argint și bronz).

Acești rulmenți nu trebuie lubri- 
fiați și pot funcționa la temperaturi 
de la —423° pînă la 900° F.

Valoarea maximă admisibilă de

Telefon pentru 
surdo-muți

Un telefon pentru surdo-muți este 
experimentat de o mare întreprin
dere americană de echipament e- 
fectronic. Este vorba de un aparat 
cu clape, în loc de disc, cum 'se fo-

losește de pe acum în multe orașe 
drn S.U.A. De acesta este cuplat 
aparat suplimentar cu trei mici 
crane luminiscente.

După obținerea legăturii prin 
ționarea clapelor cu cifre corespun
zătoare, cei doi interlocutori se pot 
întreține fără cuvinte apasînd pe 
clapele cu litere în diferite combi
nații de secvențe. Pe micile ecrane 
luinin’scente apar atunci literele 
sau simbolurile corespunzătoare li
terelor. După un oarecare exercițiu 
trn participant la dialog 
ge iin debit de 8—16 
minut.

Aceeași întreprindere 
într-o fabrică o versiune ameliorată 
a așa-numituiui telefon-foto. Ingine
ri.) fabricii nu vor mai fi nevoiți să 
dea la telefon explicații tehnice a- 
mănunțite în legătură cu desenele 
tehnice.

poate atin- 
cuvinte pe

instalează

Haine de ploaie 
încălzite electric

O firmă engleză a realizat haine 
tic ploaie cu încălzire electrică, cu 
ub reglaj automat al temperaturii cu 
ajutorul unui termostat. Alimenta
rea cu energie electrică se face cu 
ajutorul unor baterii amplasate în 
cordonul hainei de ploaie. Elemen
tele de încălzire sînt țesute în hai
nă și pot păstra căldura timp de 
8—10 ore. Purtarea hainei de ploaie 
este nepericuloasă chiar la ploi to
rențiale, deoarece izolația 
zută asigură protecția 
ceste haine de ploaie 
fecțienate pentru a fi 
verse activități în aer
fi canotaj, turism, lucrări pe cîwap, 

- grădinărit.

prevă- 
necesară. A- 
au fost con- 

purtate Ia di- 
liber, cum ai

mai conve- 
să gâsefti

Pe bund 
întreabă : 
bibelou ? 
nu poate

cumpărătorilor. Acum, în 
articol este deosebit de 
pentru o 
orașului.

transportul sticlelor
în astfel de ocaziiDar nu numai

acasă, rezolvi problema unei li- 
unui spiiț mai ușor și

însă :

plimbare și 
Cu ajutorul 
poți li scutii 

cu sifon sau

să asigure

CIMPONERIU1.

te 
nu

duci f
sint folosit de

— Spune-ne și nouă unde
— Plec din Lupeni că atei 

cit ca bibelou I
text și desen de !

Punerea în vîhzarc a autosifoanelor a adus o 
mare bucurie în rîndul 
sezonul călduros, acest 
util omului plecat 
destindere in afara
acestui articol, practic și economic, 
de un eiort; 
apă minerală, 
ci în general, 
monade sau a
nabil. Cu o singură condiție 
capsule cu bioxid de carbon.

La Lupeni, în magazinul declinat 
aprovizionarea populației cu capsule, ducă în
trebi de acest articol, primești invariabila repli
că : nu avem, n-am primit capsule 1 
dreptate cumpărătorii din Lupeni se 
de batirul oui au dat 136 lei pe un„. 
Căci despre autosifon nici pe departe 
fi vorba I
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STEAGUL ROȘU

R egrete tîrzii
(Uimaie din pag 1) pe care abia-1 cunoscuse. Și

Scrisori către redacție
ÎN OBIECTIV

am putea conviețui. Am încercat 
doar de atîtea ori.

Totuși, după două zile am pri
mit un telefon de la tînărul Gher- 
gan. Ne-a cerul să abandonăm „ca
zul" pentru că s-au împăcat și că 
„toiul e în ordine”.

Dar au mai trecut două
redacție
Ghergan

— Am
prfblirat

zile și la 
soției lui

nu mi-ati

am primit vizita 
Ștefan, 
venit pentru că 

scrisoarea...
— Adică dv..
— Da. eu am scris-o. 

știe toata lumea că e un 
Și pe un lan, la fel dc

s-au

Vreau să 
neserios... 
vehement 

relatat

într-una. „s-a apucat

așa ceva? De 8 luni 
despărliti. trăiește cu 

da nici o întreținere.

ca cel al scrisorii ni
„friptele nedemne" ale Iui Gbergan 
Ștefan. Și-a jignit și și-a bătut soția, 
a neglijat-o 
do aventuri**.

— Se poate
sîntoru iarăși
alta nu-mi
m-a smeoințat că dacă-i „murdăresc" 
numele, sau îl reclam... mă omoară...

\m întrebat-o și pe GhergaD Ele
na pe temeiul căror sentimente s-au 
căsătorit, de re s a măritat cu un

om
asta cînd nu mai era copilă, cînd a- 
vea 25 de ani și, mai ales, că < 
cu doi ani mai în vîrstă decît ! 
fan.

Răspunsul a fost patetic:
— Cum „de ce" ? L-am iubit!
— Dar pentru ce l-ați iubit, stima

tă doamnă ? L-ați cunoscut suficient 
ca să-l puteți iubi ?

— Mai știu eu „pentru ce"?... 
Mi-a vorbit frumos, ini-a trimis scri
sori frumoase... și ne-am logodit. 
Totul a fost bine la început... apoi 
a devenit „neserios"; un aventurier, 
nu l-am mai fost bună. Și asta mal 
ales din cauza unei croitorese de la 
cooperativă — Neagoi Cati. (Ne în
trebăm : cum poate sta indiferentă 
conducerea cooperativei față de „re
lațiile" între doi membri ai coope
rativei, relații care sapă temelia u- 
nei familii ?}. Vreau să terminăm o 
dată. Numai putem avea nimic co
mun. Mi-a stricat toată viața...

Să recapitulăm : De doi oameni e 
vorba Doi oameni 
din „dragoste", iar 
acuză reciproc de 
învinuiesc că și-au 
fiecare din cauza

este 
Ște-

care s-au luat 
peste 8 ani se 
infidelitate, se 
ratat viata — 

celuilalt. Bizară

NOUTĂȚI DIN ȚARA
In urma cercetăriljr și experiențelor efectuate* la Fabrica „Vic

toria socialista" din Turda a fost realizat un nou sortiment de ci
ment RIM-300. Acesta se caracterizează printr-o mare rezistentă încă 
la primele ore de Ia turnarea betonului. Pînă în prezent 
bricate circa 
anulio să se

au fost fa-
800 tone de astfel de ciment, -.îrmînd ca pină la sfîrșitul 
realizeze încă 10 000—15 000 tone ciment RIM-300.

— La Combinatul chimic Borzești a intrat 
cele mai modeme laboratoare de control.

in funcțiune 
Cu ajutorul 
vibrații, aici 

instalațiilor

BACAU. 
unul dintre 
procedeelor bazate pe gama-defectoscopie, ultra sunete și 
<=e vor efectua controale tehnice de înaltă precizie asupra
mecanice aflate sub presiune. In noul laborator se vor efectua totoda
tă măsurători periodice ale vibrațiilor, pentru 
pidațiilor asupra randamentului unora dintre 
fost dotat cu un 
ferto^cop de ultra

gama-defectoscop, cu izotopi 
sunete, tip sonovizor.

a se stabili efectele tre- 
mașini.

radioactivi
Laboratorul a 
și cu un de-

A fost dată în exploatare
Mi’hăiești. Ea se adaugă porțiunii Mihăești — Rado- 

că întreaga cale 
lungime de 43 km. este*

CRAIOVA. — 
între Măldăenl și 
mireșli, terminată cu o lună în urma, astfel 
dintre stațiile 
acum dublată.

Lucrătorii
Iova lucrează
Videle

noua linie ferată dublă

forată

Nu

Roșiori Nord ri Sloenești, țip t

întreprinderii de qonsliurții răi 
în prezent la dublarea sectoarelor Fărcașele — Caracal.

Ciolpani și Gălăteni — Olteni, iar în curînd vor 
lucrările și pe porțiunea Atirnațl — Roșiori.

forate din regionala Cra-

începe

dc sentimente !
temeinicia acuzațiilor 
Ii interesează! Dar

metamorfoză 
vom cerceta 
lor reciproce, 
nu ne putem abține a ‘nu defini na
tura dezbinării acestui cămin, mo
tivul care a generat-o: Superficia
litatea amîndurora în fața unui act 
civic de mare răspundere — înte
meierea unei căsnicii. S-au căsătorit 
în pripă, îmboldiți de „mirajul" mo
mentului. S-au trezit la realitate 
abia peste cîtiva ani, ajungînd la 
jalnica „concluzie" „a nepotrivirii 
de caracter". Perfect! Asemenea 
„descoperiri" nu pot surprinde după 
o căsnicie contractată în grabă, fă
ră o cunoaștere prealabilă, temeini- 
căi Mai ales că armonia într-o căs
nicie nu e coborîtă asupra familiei 
de undeva ci se realizează într-un 
proces complex, printr-o confruntare 
continuă a două personalități. Unele 
asperități dispar, altele apor, doar e 
vorba de temperamente, 
diferite, 
printr-o 
oameni 
tractie, 
mune < 
miliară.

In familia Ghergan 
nu s-au atenuat. Dimpotrivă, au cres
cut, au tîșnit mereu», în mod bru
tal ducînd la rupturi pe care amîn- 
doi le consideră ireparabile. De ce ? 
Tocmai pentru că a lipsit tot timpul 
răspundere civică, dorința de ajutor 
reciproc, sentiment indispensabil In 
relațiile umane, liantul menit să u- 
nească doi soți: dragostea, since
ritatea, încrederea. Oamenii pot 
greși. Pot face alegeri greșite. Fără 
eforturi pentru a le depăși, aceste 
greșeli se pot amplifica. Și ele se 
plătesc, în primul rînd prin neferi
cirea acelora ce Ie comit. Și acum, 
ce le rezervă viitorul ? Ce sfaturi 
se impun în cazul soților Ghergan ? 
Nu le vom da nici un sfat. Arătîn- 
du-le greșelile îi ajutăm să tragă 
singuri concluziile...

Din Lupeni 
adunate...

£ Terenul din apropierea podului 
din Bărbăteai a fost lăsat de mult 
timp în paragină. Din inițiativa gos- 

i a 
aici 
tont

60SP00ARIREA LOCALITĂȚILOR
Pe strada noastrâ
e iarăși praf... O

Radio
Joi 30 mai

PROGRAMUL I:

muzical

ca radere 
. Dar armonia se realizează 
> modelare reciprocă a doi 

stăpîniți de o 
dornici ca prin 

să-și cimenteze

puternică a- 
e forturi co- 
armoniă fa-

nepotrivirile

podarilor orașului încă din iarnă 
început umplerea gropilor de 
cu... resturi menajere. Iarna a I 
cum a fost. Dar acum...

Zilele frumoase ne îndeamnă 
plimbate. Mulți cetățeni aleg ca 
de plimbare drumul spre Bărbăteni. 
Pe acest ,,traseu" pot fi înlilniți 
chiar și copii ba chiar și bătrîni. 
Dar™ Intervine ua lucru cit se poa
te de neplăcut. Pe o portinne din 
preajma susuumitului pod o miasmă 
greu suportabilă îl face pe vizitator 
să-și dură batista la nas. La aceasta 
se adaugă si aspectul urit re-1 pre
zintă hîrtiile dc pe acest loc de de
pozitare a rosturilor menajere, care 
Ia cea mai mică adiere a vintului 
Inaiță în văzduh.

Oricum, acnm e cald și numai 
potrivită depozitarea gunoaielor 
apropiere de o șosea intens 
lată de pietoni. Nu s-ar găsi 
pentru o rampă de gunoi 
parte, nu lingă un centru 
și șoseaua principală ?

0 Aleea Castanilor din
Viscoza III n-are nici lin castan. Dar 
în schimb are un afișier. Nu se știe 
prin ce împrejurări, pe peretele blo
cului 12 a „răsărit" un afișier pen
tru spectacolele cinematografice. 
Bravo celor care au avut ldeea de 
a aduce în cartierul nostru un mij
loc de popularizare a filmelor ! Dar 
aflșierul are geamul spart șl n-are 
ceea ce ar trebui în mod firesc să 
aibă: programul filmelor. Noi ana 
vrea să fie invers.

TELEVIZIUNE
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la 
Ioc

se

e 
în 

circu
lui loc 
în altă 
populat

ORADEA. — Specialiștii de la Arhivele statului din Oradea 
trat în posesia unui nou și valoros document : fi n act oricjinal, 
rlc împăratul Rudolf al Tl-lea al imperiului german, datat d:n 
f’c 1600, prin care acesta confirmă ’ privilegiile ce i-au fost 
orașului Oradea, de-a lungul anilor, de către Matei Corvinul, 
și loan al II-lea — regi ai Ungariei, de împăratul Ferdinand al 
și de către principii Transilvaniei Sigismund Bafhory și 
Rathory. Tot prin acest act se aduc unele modificări în stema 
din acele timpuri. Prin datele ce le furnizează, actul atestă că
luptele do Ia Mociiacs (1526), rare au dus printre altoie la transforma
rea Ungariei în pașalîc turcesc șl a Transilvaniei în principat autonom, 
orașul Oradea era recunoscut ca unul dintre centrele importante cu 
deosebite privilegii în principatul transilvan.

au în- 
emis 

12 mar- 
acordate 
Izabella 
Austriei 

Cristofor 
orașului 
și după

10,00
12,00
17.30
18,00
18.30
19,00
19.30
20,00
20,40

22,30

Curs de limba franceză.
TV pentru specialiștii din Pdustrre.
Pentru școlari : Ex-terra ’68.
Telecronica economică.
Curs de limba germană.
Club XX. Emisiune pentru tineret : 
Telejurnalul de seară.
Transfocalor. „Cu bastonul pe litoral’*.
Fotbal : Finaia Cupei campionilor europeni dintre echi
pele Manchester United — Benfica Lisabona. ■— In 
pauză : Avanpremiera.
Dubrovnik — film despre Vechea- Ragusă și noul Du
brovnik.
Melodii în noapte.22,45

23,05 Telejurnalul de noapte.

(Agerpres)

zi i—l1 11 '1111 jurnrr."

T a început noile obiective 
lacra este pus în aplicare. Iată 
condusă de Cristea Constantin, 
troșani. examinind planul unei

prind contur pe planșe. Apoi plamil de 
in clișeul nostru brigada de dulgheri 
de la șantierul nr. 1 de construcții Pe- 
h ic rări ce urmează să fie executată.

Foto: Mihai COClRLA

NOTA

Magazin sau • •• 
depozit de mărfuri ?

Aceasta este întrebarea pe 
care și-o pun cetățenii (iod 
intră în unitatea nr. 6 Ali
mentara din str. Anton Pann 
(Petroșani). Ia aceasta unita
te, cea mai mare parte a spa
țiului destinat 
este blocat de 
Iii cu mărfuri, 
diții cetățeanul
situația de a face 
rat slalom pentru a putea a- 
junge la tejghea.

Responsabilul unității. Ma
rian Ion, ne-a explicat că a 
făcut nenumărate demersuri 
solicitind conducerii O.C.L. 
Alimentara să rezolve proble-

cumpărătorilor 
lăzi, sad, cu- 

In aceste con- 
este pns în 

un adevă-

ma prin amenajarea unei ma
gazii unde să aibă condiții 
corespunzătoare de depozitare 
a mărfurilor 
cerea lor în 
tul: pină în 
făcut nimic.

Cetățenii din colonia de jos 
a orașului se întreabă: cînd 
are de gînd conducerea O.C.I. 
Alimentara să rezolve pro
blema depozitării mărfurilor ? 
In situația actuală nu se poa
te vorbi de o desfacere la ni
velul unui comerț civilizat în 
magazinul în care fac ei cum
părături.

pină la 
vînzare; 
prezent

introdu-
Rezuila-
nu s-a

I. DAVID

A venit căldura iar hunee este 
bucuroasă că a scăpat de anotimpul 
rece Numai locatarii de pe strada 
Cuza Vodă din Petroșani nu se 
cură de venirea verii 
vorba între noi) nici 
pot din cauza prafului.

Poate ziceți că dacă 
facem bine să stăm

fiindcă 
nu pot.

bu- 
(tie 
Nu

ca să o vedem noi cît este de frtj- 
moașă și... atit. De stropit nu stro
pește decît o dată, dimineața la ora 
5. Cînd dă însă soarele și începe să 
se ridice praful după sutele de mo 
șini care circulă zilnic pe aici, nu 
mai vine să stropească. Ajunge oare 
la o 
culă 
doar

Și 
astă
pe aici. Pîobabil a vrut să mai lăr
gească strada. A început cu tăierea 
teilor (a tăiat unul de aici, 4—5 a 
lăsat și iar a mai tărt doi și a mai 
lăsat cîtiva). Acum, aici 
lurugă de 1 metru, colo 
mică sau mai mare I

Așteptăm nerăbdători
podarilor orașului pe s-trada 
tră I...

stradă neasfaltată pe care cir- 
atitea mașini să fie stropită 
o dată pe zi ?
încă ceva. Se apucase cineva, 
toamna, să facă puțină ordine

sfru

ntai

este praf să 
cu ferestrele 

închise? Păi așa și facem. Nu le-am 
mai deschis dc astă primăvară, de 
cînd cu topirea zăpezilor și nici nu 
știu dacă o să mai avem plăcerea 
să le deschidem curînd, dacă nu se 
vor lua măsuri pentru stropirea 
zii.

îmi spunea odată un vecin
în vîrstă că această stradă era prin
tre cele mai frumoase și bine îngri
jite din colonie. Insă de cîtva timp, 
nimeni nu-și mai aduce aminte de 
ea. Să nu credeți că pe aici nu tre
ce mașina de stropit. Trece, și încă 
foarte dos. Chiar o vedem în fiecare 
zi de mai multe ori, dar probabil

vezi o bn- 
aTfa mai

vizita gos-
noas-

A. PANEA 
str. .Cuza Vodă, Petroșani

M. LUPENEANU

cartierul

T

e

Frumoasa Vale a Jiețului — unul din punctele turistice de atractiv 
care oferă posibilități multiple de destindere șl recreore.

Agenda campionatului
inter județean

In penultima etapă a campionatu
lui rnterjudețean de fotbal s-au dis
putat doar patru meciuri d’in eele 
șase programate. Formația Minerul 
Uricani nu s-a prezentat la Hune
doara, unde urma să joace cu echi
pa I.G.O. din localitate, și a 
cu 3—0, iar Abatorul Hațeg 
la Petrila pentru întilnirea 
ința Petroșani, cu aproape o 
tîrziere, cînd 
să 
în

pierdut 
a sosit 
cu Șli
otă îa-

arbitrul caro venise 
conducă meciul consemna deja 
foaia de arbitraj victoria cu 3—0

a studenților, Intîlnirile Minerul 
Aninoasa — Constructorul Lupeni 
și Constructorul I-funedoara — Mi
nerul ghelar s-au încheiat cu victo
rii ale gazdelor, cu 8—0, respectiv, 
cu 3—1 iar 
Vulcan — 
gol Lonea 
au învips 
diferență : 
Lonea.

In urma
menful

în p-artidele Minerul 
Minerul Teliuc Și Parîn- 
— Preparatorul • Petrila 

oaspeții cu cîte un gol 
2—3 la Vulcan și 0—1 la

se
acestei rezultate, efosa- 
prezintă astfel:

FOTBAL

Generația 
de mîine
promite

Echipa de fotbal Zorile Hațeg, re
centă campioană școlară a orașului 
Hațeg, a înlilnit sîmbătă după-a- 
miază o selecționată de copii a ora
șului Călan. După un joc viu dis
putat, presărat eu taoe de fotbal 
frumos, victoria a revenit hațegani- 
lor cu scorul de 9—0, prin puncte
le marcate de. Doreesan (2) și Notar. 
Generația de mîine a fotbaliștilor 
tațegani promite.

S. NiiCU

Etapa pe oraș
a „Cupei F.R.T."
la Hațeg

Sîmbătă s-a desfășurat la Hațeg 
faza pe oraș a „Gupei F.R.T.". Au 
luat parte 15 trăgători, repr< zentînd 
mai multe asociații sportive din lo
calitate.

La seniori, pe primele locuri, s-au 
clasat:- 1) Venn Stanei u ; 2) Romu
lus Danciu ; 3) Horia Rotea.

Nicu SBUCHEA

5,00—6,00 Program
dc dimineață. Buletine de știri 
(5,00; 5,30); 6,00—8,25 Muzică 
și actualități;
poetic; 8,30 La 
lodia preferată; 
ele știri; 9,05 La 
lodia preferată; 
șcurt : „Balada

8,25 Moment 
microfon, me- 

9,00 Buletin 
microfon, me- 

9,28 Teatru 
cu femei șl

copii melci"; 10.10 Curs de 
limba germană (reluare); 10,80 
De la fluier la marile ansam
bluri folclorice; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Ora specialis
tului. Știinla conducerii între
prinderii; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Cîntece mai puțin 
cunoscute; 12,30 Intîlniru cu 
melodia populară și intcrprtf* 
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 13.20 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 14,00 Debut 
la microfon : Taraful căminu
lui cultural din Vad-Maramu- 
reș, dirijor Gheorghe Covadj 
14,15 Tot înainte (ediție pen
tru pionierii din clasele a 
IlI-a și a IV-a); 14,50 Cîntă 
Cristiana Ponqratz; 15,00 Bu
letin de știri. Ruletin meteo- 
rutier; 15.35 Cîntece lansate în 
filme; 16,00 Radiojurnal. SpoiL 
Buletin meteorologic; 16,20 
Piese folclorice de virtuozita
te; 16,30 Corespondent^ spe
cială : „Sîmbra oilor". Radio- 
reporlaj de Viorica Teodores- 
cu; 16,45 Luminile rampei — 
din spectacolele operei din 
Iași; 17,15 Antena tineretului; 
18.00 Buletin de știri; 18,62 
Tribuna radio; 18,15 Melodii 
populare; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20.05 Carnet 
plaslic; 20,20 Melodii popu
lare; 20 30 Muzică ușoară in
terpretată de soliști ai tea
trelor de estradă din Constan
ta și Galați; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21.00 Muzică; 
Scriitori Ia microfon; 
Muzică ușoară; 22,00 
jurnal. Sport. Buletin 
rologic; 22,20 Muzică 
de Gelu Șolomonescu; 
Moment poetic; 
nom '68; 23,35 
muzică ușoară : 
ghici și Peter 
24,00 Buletin de 
5 00 Estrada nocturnă.

21,06
21,25 

Radio- 
metoo- 
ușoeră

22,30
Metro-22.35

Interpret» de 
Dorina Dră-

Alexandei ; 
Știri;

PROGRAMUL II

0.55

1. Știința Petroșani
Minerul Ghelar
Minerul Aninoasa
Minerul Teliuc
Parîngul Lonea
Minerul Uricani
Constructorul Lupeni 
Preparatorul Petrila
Constructorul Hunedoara 
Minerul Vulcan
I.G.O. Hunedoara.
Abatorul Hațeg'

2.
3.
A
5.
«.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

2
3
7
2
4
3
6
•
3
3
4
1

3
7
5
8
8
9
8
8

11
11
11
lf

34
25
25
24
22
21
20
20
17
17
16
9

— •---- MICA
A

întreceri In cadrul PUBLICITATE
Festivalului
tineretului
hunedorean

CEASORNICĂRIE, unitate manda
tară, Petroșani, str. Republicii nr. 29 
țvtzavi de Autoservire) efectuează 
reparații urgente, de calitate. Posedă 
piese originale, din import, pentru 
toate tipurile de ceasuri.

Program : 7—21.

7,00 Hore și sîrbe; 7,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pio
nieri); 7,30 Buletin do știri. 
Buletin metoo-rutier; 7,39 Mu
zică; 7,45 Matineu muzicplf 
8,05 Emisiune de folclor; 8.'30 
Buletin de știri; 9,30 Piesă din 
ciclul „Ani de pelerinaj" d® 
Liszt; 10.00 Buletin de știri; 
10,05 Dansuri de estradă; 10,30 
Vreau să știu (emisiune de ști
ință și tehnică pentru școlari); 
10,55 Muzică populară; IT.IS 
Formații vocale și instrumen
tale de muzică ușoară; 12.00 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 12,07 Melodii popu
lare; 13,15 Tineri interpret) de 
folclor; 13,30 Din țările so
cialiste; 14,00 Radiojurnal Ru
letin meteo-rulfier; 14,08 Con
cert de prînz; 15.00 Soliști de 
muzică ușoară; 15,45 „Așa-i 
jocul pe la noi"; 16,15 Muzică; 
16,20 Sfatul medicului; 16,25 
Concert de muzică ușoară;
17 00 Radiojurnal. Buletin me- 
teoGologic; 17,15 Soliști și for
mații artistice de amatori; 18,15 
Melodii de Petre Firulescu șl 
Jolt Kcrestely; 18,30 Memo
ria pămîntului românesc; 18,50 
Muzică; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Concert folcloric; 19,30 
Curs de limba rusă (lecția a 
48-a); 20,00 Melodii ascultate 
mereu cu plăcere; 20,30 Ro
manțe; 20,55 Buletin de știrb 
21,00 Festivalul muzica) inter
national „Primăvara la Praga'* 
1968; 23,05 Radiojurnal; 23,12 
Concert din opere; 24,00 Fes
tivalul festivalurilor de muzi
că ușoară; 0,55—1,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier.

Rezultatele pe
w«măsură muncii

obștesc, care 
bine stabill- 

cu privire la 
de

rezultate sub valoa- 
care alcătuiesc cele 
de baschet și de vo- 

i lacurile periferice

educație 
Consiliul 
educație 
îndrumă 
sportive 

a
Petroșani, 

din ca-

Consiliile locale pentru educație 
fizică și sport sînt organe de spe
cialitate, cu caracter 
Îndeplinesc atributiuni 
te, prevăzute în legea 
dezvoltarea activității
fizică și sport. Așadar, 
municipal Petroșani pentru 
fizică și sport conduce și 
activitatea tuturor secțiilor
din cadrul asociațiilor, inclusiv 
Clubului sportiv Știința 
De sportul de performantă 
drul C. S. Știinla răspunde catedra
de educație fizică șl sport a I.M.P., 
condusă de profesorul Teodor Szi- 
latjvi, în cadrul căreia activează nu
mai profesori absolvenți ai Institu
tului de cultură fizică București, bi
ne pregătiți profesional. Tocmai de 
aceea au fost aleși ca președinți al 
comisiilor de baschet și de handbal 
de pe lingă C.M.E.F.S., profesorii 
Teodor Szilagyi, respectiv Eronim 
Ceacu de

Recent, 
C.M.E.F.S. 
activitatea 
baschet și

la I.M.P.
biroul executiv al 

și-a propus să analizeze 
comisiilor municipale de 
volei, discipline la care

s-au înregdstiat 
rea jucătorilor 
două echipe — < 
lei Știința (vezi 
ocupate de cele două iormatil Tn 
clasament la terminarea campiona
telor!), S-a unuațai data ședinței șl 
sarcina celor clăi antrenori, Teodor 
Szilagyi și Eiooim Ceacu, de a în
tocmi dările de seamă asupra com
portării echipelor ce le conduc. La 
ora stabilită, membrii biroului exe
cutiv al C..M.E.F.S. s-au adunat și 
au început... așteptarea celor doi 
antrenori. Dar ei n-au venii. Nici 
măcar 
ci parii, 
înțeleg tovarășii
Szilagyi și Eronim Ceacu să îndepli
nească 
gan de 
de loc 
care le
trogradare 
Este totuși 
muncă, de

Sîmbătă și duminică, la Vulcan și 
Petrila, au avut loc pasionante 
treceri sportive în cadrul fazei 
șenești a 
nedorean. 
cele două 
terenurile 
locuri cît 
participare

lată formațiile clasate pe primele 
locuri :

în- 
oră- 
hu- 
din

Festivalului tineretului 
Peste 300 de tineri 

localități s-au întrecut pe 
de- sport pentru a obține 
mai bune și dreptul de 
la faza municipală.

celor
Dar ei n-au venit, 

n-au anunțat cauza neparti- 
Fie-ne iertat, dar dacă așa 

profesori Teodor

sarcinile trasate de un or- 
conducere și Îndrumare, nu-t 
de mirare de ce echipele pe 
antrenează au scăpat de re- 

ca prin urechile acului, 
nevoie de mai multă 

mai multă seriozitate.

Aurel SIABÎI
vicepreședinte al C.M.E.F.S. Petroșani

PETRILA. Volei, fete: Școala ge
nerală ut. 5 Petrila ; Volei băieți: 
E. M. Lonea ; Handbal, fele șl băieți: 
Școala (jeneralS- nr. 1 Petrila; Fot
bal : E.M. Lonea; Popice, băieți și 
tenis de masă, băieți : Minerul Pe
trila.

Volei, fele și băieți: 
Handbal, băieți: 

Aninoasa ; Popice și tenis de 
băieți: E. M. Vulcan.

buna organizare a întrecerilor 
adus contribuția comitetele

VULCAN.
Liceul Vulcan ;
E.M.
masă.

La
și-au
IJ.T.C. din cele două orașe, organele 
sindicale și sportive locale, comite
tele U.T.C. pe sectoare, profesori de 
educație fizică.

D. C'IOSA,
șef coTnisie sport

Baza de desîacere 
a produselor petroliere 

PETROȘANI
Mute la tanastinja popalaliei annitaarele:
1. Prețul de vînzare al conținutului unei butelii de a- 

ragaz pentru populație este de 11,10 fol foco (din depozit 
și stațiuni, unde există).

2. La depozit nu se pof schimba butelii
vem condiții conform normelor P.C.L

unei butelii aduse Ia domiciliu 
Petroșani, în care se cuprinde

întrucit ■■ •-

este de 14,10 
transportul șl

3. Prețul 
lei în orașul 
montarea buteliei. Cei care nu sînt găsiți acasă sau renunță 
la comanda făcută inițial pentru o a doua comandă, prețul 
unei butelii va ii de 17,10 Iei, incluzîndu-se 
de-al doilea transport.

4. In restul localităților din municipiul 
țnl buteliei de aragaz este de

La montare se asigură și

Prețul per butelie pentru
depozit este de 15.75 lei, iar cu transport de 18,75 Iei.

și costul celui

15 lei.
Petroșani, pre-

costă 0,15 Iei.garnitura care 
instituții și întreprinderi loco-

Informații și comenzi se primesc zilnic între orele 8—14 
Ia telefon 1242.



STEAGUL ROȘU
MIERCURI 29 MAI 1958

k
Im

în Franța,

de
So-

Tito și 
într-o

însoțiți

Pînă acum a fost termi- 
de 360 km din ca- 
excavîndu-se în a-

sotia 
vizită

to-
au 
în

de tova-

Provinciei Autonome Voivo- 
Stipan Marușici, președintele 
Executive a provinciei Auto- 
Voivodina, și alți reprezen-

Marți la amiază delegația 
partid și de stat a Republicii 
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care este 
întovărășit de soție, împreună cu 
varășul Iosip Broz 
plecat din Belgrad 
Voivodina.

Oaspeții au fost
rășii Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.L, membru al Consiliului Fede
rației, Rato Dugonici, președintele 
Conferinței Federale a U.S.P.M.I., 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Vladimir Popovici, membru al Con
siliului Federației, membru al Pre
zidiului C.C. al U.G.I., secretar ge
neral al președintelui Republicii, 
Stevan Doronski, secretar al Comi
tetului Executiv al U.C. din Serbia, 
și alte persoane oficiale.

La sosirea la Petrovaradin, mem
brii delegației au fost întîmpinați de 
Mirko Tepavaț, președintele Comi
tetului provincial al Uniunii Comu
niștilor din Serbia pentru Voivodi
na, Iha Raiacici, președintele Skup- 
știnei 
dina, 
Vecei 
nome
lanți ai organelor provinciale și lo
cale de partid șl de stat.

Provincie autonomă în cadrul Re
publicii Socialiste Serbia, Voivodi
na, străbătută de Dunăre șl de Tisa, 
constituie cea mai importantă re
giune agricolă a Iugoslaviei, furnl- 
zînd aproape jumătate din produc
ția agricolă a țării. Pămînturile deo
sebit de fertile ale Voivodinei sînt 
străbătute de ape cu o pantă foarte 
redusă, din care cauză suprafețe în
tinse sînt ocupate de mlaștini sau 
suferă de pe urma excesului de u- 
miditate. In unii ani, Dunărea și 
Tisa și afluenții lor provoacă grave 
Lnundații. Pentru evitarea lor și pentru 
sporirea recoltelor, în Voivodina au 
fost întreprinse vaste lucrări în ca
drul sistemului hidrologic Dunăre— 
Tisa— Dunăre.

Oaspeții români au vizitat barajul 
și ecluzele din partea centrală a 
canalului Dunăre—Tisa—Dunăre. Di
rectorul general al sistemului de hi
droameliorații, Dragoliub Gvozdenaț, 
a prezentat în fața unei hărți 
nul general de construcții.

Canalul principal, lung de 570 
șt rețeaua de canale secundare
permite să fie ferite de inundații 
sau de neajunsurile excesului de 
umiditate o suprafața de 760 000 ha 
terenuri fertile și să fie irigate

400 000 ha. 
nată o porțiune 
naiul principal, 
cest scop peste 100 milioane mc 
de pămînl.

In discuțiile cu gazdele, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat de 
stadiul actual al irigațiilor și 
perspectivele utilizării depline 
sistemului 
ducătorul 
citat pe 
succes în

A fost
Centru administrativ-poiitic al Voi- 
vodinei, orașul a cunoscut în anii 
de după eliberarea Iugoslaviei o pu
ternică dezvoltare, numărînd astăzi 
150 000 locuitori. Străbătînd străzile 
orașului, oaspeților le-au fost în
fățișate numeroase construcții noi 
de locuințe, așezăminte social-cultu- 
rale. In oraș funcționează o univer
sitate cu șase facultăți, cinci școli 
superioare.

La Novi 
colecția de 
Cunoscutul 
al artiștilor 
fost diplomat, a dăruit statului iu
goslav colecția sa adunată în decurs 
de 40 de ani, care cuprinde peste 
170 opere ale unor eminenți artiști 
sîrbi, de la prima apariție a curen
telor moderne, la începutul secolu
lui, și pînă la pictura contemporană.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au semnat în car
tea de onoare a muzeului.

de 
a 

de hidroameliorații. Con- 
delegatiei române a feli- 
constructori și le-a urat 
muncă.
vizitat apoi Novi Sadul.

Sad, oaspeții au vizitat 
artă „Pavle Belianski". 

colecționar și sprijinitor 
plastici, Pavle Belianski,

Plecarea din
Marți seara, delegația 

și de stat a Republicii 
România, condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, a plecat din Bel
grad cu un tren special spre Liu
bliana.

In gara principală din Belgrad, 
împodobită cu drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei, au venit 
pentru a conduce pe oaspeții ro
mâni conducători de 
stat iugoslavi.

Erau prezenți șefi 
diplomatice acreditați

Tovarășul Nicolae
soția și membrii delegației române 
sosesc la gară împreună cu tovară
șul Iosip Broz Tito ou soția, cu to
varășii Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., și alți 
înalți demnitari iugoslavi.

Pe străzile orașului, numeroși ce-

de partid 
Socialiste

partid și de

pla-

ai misiunilor 
la Belgrad. 
Ceaușescu cu

km, 
vor

Care va fi soarta
stîncii solitare?
(Urmare din pag. 1)

nu unt angajați decît ca hamali, 
oameni de serviciu, barcagii, 

(libraltarul este, în același timp, 
una din bazele strategice ale N.A.T.O. 
în Mediterană.

In perioada postbelică, Spania, 
prolitind de șubrezirea pozițiilor co
lonialismului britanic, a încercat în 
repetate rînduri să stabilească su- 

asupra acestui teri-

din 1957, reprezen- 
în Comitetul nr. 4

că-- 
nu 
do 
Pe

co-

intensificat 
asupra An-

o nouă răr

Petrovaradin ca 
un mare număr

și la Novl 
de localnici, 
românești 
călduros

La
Sad,
cu stegulețe tricolore 
iugoslave, au salutat
oaspeți. Pe mani pancarte • erau 
scrise urări în cinstea prieteniei 
mâno-iugoslave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
Iosip Broz Tito au răspuns cordial 
saluturilor mulțimii.

și 
pe 
în- 
ro-

și

★
Președintele Comitetului Provincial 

al U.C. din Serbia pentru Voivodina, 
Mirko Tepavaț, cu soția, a oferit o 
masă la Petrovaradin în cinstea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C, al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și a so
ției sale.

Au participat membnii delegației 
române, tovarășii Ion Gheorglie 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Rădulescu, George Macovescu, 
Aurel 
ciule 
ția.

Din
pat tovarășii 
soția, Mialko 
gonici, Vladimir Popovici, conducă
tori de partid și de stat ai Pro
vinciei Autonome Voivodina și al 
orașelor Novi Sad și Petrovaradin.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Mălnășan și persoanele ofi- 
române care însoțesc delega-

partea iugoslavă .au particl- 
Iosip Broz Tito cu 
Todorovwci, Rato Du-

Belgrad
tățeni ai Belgradului au salutat cor
dial pe oaspeții români.

Garda de onoare, 
ronul gării, prezintă 
tonează imnurile de 
ni ei și Iugoslaviei.

Tovarășul Nicolae 
preună cu tovarășul 
trec în revistă garda de onoare.

Membrii 
rămas bun 
plomatice, 
iugoslave, 
ducătorii iugoslavi.

La ora 23, (ora locală) trenul spe
cial a plecat spre Liubliana.

aliniată pe pe- 
onorul. Se in
stat ale Româ-

delegației române își iau 
de la șefii misiunilor di- 

de la persoanele oficiale 
se salută cordial cu con-

Astăzi 
se întrunește 
Consiliul 
de Securitate

NEW YORK. — Marți noaptea, la 
Națiunile Unite s-a anunțat că Con
siliul de Securitate urmează să se 
întrunească astăzi miercuri la ora 
20,00 G.M.T. pentru a discuta pro
blema rhodesiană.

Prăbușirea
unui avion
cu pasageri

Un avion cu re
apar finind

greva generală continuă
PARIS. — Greva generală cu o- 

cuparea întreprinderilor continuă în 
întreaga Franță cu tendința de a se 
lărgi. In urma refuzului greviștilor 
de a accepta propunerile elaborate 
după discuțiile dintre sindicate, gu
vern și patronat, atmosfera a deve
nit și mai. încordată. Conducătorii 
diferitelor sindicate au declarat că 
pe viitor discuțiile 
nivelul federațiilor 
rectiilor patronale 
lor, pe sectoare și 
ce, hotărîrea fiind
toni înșiși. Negocierile dintre sin
dicatele muncitorilor feroviari și mi
nistrul transporturilor, Jean Cha- 
mant, au fost întrerupte în noaptea 
de luni spre marți, fără să se ajun
gă la vreun acord. Nici discuțiile 
dintre ministrul transporturilor șl

vor fi purtate la 
sindicale și di- 

ale întreprinderi- 
ramuri economi- 
luată de munci-

sindicatele respective nu au dat nici 
un rezultat.

Intr-o declarație consacrată situa
ției din țară, primul ministru Geor
ges Pompidou a anunțat demisia lui 
Alain Peyrefitte, ministrul educației 
nationale. Pompidou a precizat că 
însuși Peyrefitte a luat această ho- 
tărîre pentru a înlesni calmarea si
tuației.

Primul ministru francez a făcut 
cunoscut că va asigura personal in
terimatul Ministerului. Educației Na
ționale și că intenționează să soli
cite unor cadre didactice universi
tare de prestigiu unanim recunoscu
te să examineze condițiile care să 
ducă la reducerea actualei tensiuni 
din universități și să facă propuneri 
privind o viitoare reformă universi
tară.

VIETNAMUL DE SUD

ale Frontului 
au atacat ciin

capitalei sud-vietnameze. 
au acționat cu racpete în 
Gia Dinh din nordul Sai- 
la vest, în apropierea cen- 

forțelor

SAIGON. — Forțe 
Național de Eliberare 
nou poziții americano-sajgoneze din 
regiunea 
Patrioții 
suburbia 
gonului,
trului de comunicații ale 
armate ale S.U.A., în cartierul Cho- 
lon, preoum și punctele întărite ale 
Inamicului dispuse pe șoseaua care 
leagă centrul orașului cu aerodro
mul Tan Son Nhut. Lupte puternice,

ou participarea artileriei și aviației, 
au avut loc între patrioți și forțele 
americane în cartierul rezidențial al 
orașului Saigon, abandonat de popu
lație. Unități ale aviației americane 
au bombardat împrejurimile Sal- 
gonului în încercarea de a lovi po
zițiile patrioților, iar avioane „B-52" 
au efectuat mai multe raiduri de 
bombardament în zona platourilor 
înalte în apropierea bazei de la 
Dak To.
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și Angliei să în- 
negocieri pentfu 
problemă în con- 
O.N.U. și cu prin- 
cu privire la a-

veranitatea sa 
toriu.

Cu începere 
lanțul Spaniei 
al Adunării Generale a O.N.U. (pen
tru problemele de tutelă și ale te
ritoriilor neautonome) a cerut an 
de an retragerea drepturilor juridi
ce ale Angliei asupra Gibraltarului. 
In 1964, o rezoluție a O.N.U. făcea 
cun ascut Spaniei 
ceapă neinlîrziat 
a rezolva această 
foirndate cu Carta 
cipiile Declarației
cordarea independenței țărilor și po- 
pparelor coloniale. Din 1964, Spania 
și-a intensificat presiunile diploma
tice și economice asupra Angliei : 
activitatea consulatului spaniol din 
Gibraltar a fost redusă, iar posibili
tățile de Intrare ale cetățenilor spa
nioli în Gibraltar au fost foarte 
ni ill limitate, restricțiile cuprinzând 
și muncitorii care lucrează la bazele 
engleze din Gibraltar, comerțul între 
Spania și acest teritoriu fiind în 
prezent aproape inexistent.

In 1966, Anglia a propus ca acest 
diferend să fie supus examinării 
Curții Internationale de la Haga, dar 
guvernul spaniol a respins această 
propunere. In septembrie 1967 a a- 
vut loc în Gibraltar un referendum 
In care marea majoritate a votu
rilor a fost dată în favoarea Angliei.

In urma referendumului, Aduna
rea Generală a O.N.U. a subliniat 
că consideră această consultare ca 
nulă și neavenită. In rezoluție se 
arăta că „orice situație colonială 
care distruge în parte sau în total 
unitatea națională și integritatea te
ritorială a unei țări este incompa-

tibilă cu principiile Cartei O.N.U.". 
Revista „Le Monde Diplomatique” 
scria recent că „Avantajele econo
mice nu sînt singurele care îi leagă 
pe gibraltarenos de Anglia. Ei apre
ciază libertățile engleze și se tem 
că, chiar dacă li s-ar acorda de 
tre Madrid un statut special, ei 
se vor bucura în Spania actuală 
garanții echivalente, nu numai 
plan individual, dar și pe plan 
lectiv".

De atunci, Spania și-a 
în continuare presiunile 
gliei.

In prezent, asistăm la
bufnire a conflictului anglo-spaniol. 
Zilele trecute au intrat în vigoare 
noile măsuri restrictive adoptate de 
guvernul spaniol la granița cu Gi- 
braltarul: aceasta va fi închisă și 
pentru pietoni.

Totodată, Anglia a sugerat și unele 
măsuri de represalii ca de pildă 
descurajarea turiștilor britanici de 
a vizita Spania, suspendarea per
miselor de muncă celor circa 5 000 
de spanioli care trec zilnic frontiera 
pentru a lucra în Gibraltar, sau 
chiar retragerea ambasadorului bri
tanic de la Madrid. Dar acestea 
sînt de fapt numai sugestii. Din a- 
titudinea adoptată oficial reiese însă, 
că Londra nu intenționează să re- 
curqă la asemenea măsuri. Comerțul 
cu Spania oferă în prezent o balan
ță favorabilă Marii Britanii și se 
află în continuă creștere în ultimii 
ani. Surse din capitala Angliei pre
cizează, pe de altă parte, că dele
gația Gibraltarului, care poartă i 
vorbiri preliminare cu. Londra 
vind problemele constituționale 
teritoriului a primit promisiuni 
economia tării sale va obține 
sprijin financiar britanic, în primul 
rînd pentru dezvoltarea industriei 
hoteliere locale.

Se pare însă că și aceste tratati
ve; care nu înseamnă decît 
rea de a se găsi o soluție 
promis, 
atît de 
solitare.

s-a prăbușit la pu
ce decolase de 
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care efectua 
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la bord 29 de persoane, 
pasagerii și întregul echipaj 
al avionului au pierit.

nu vor rezolva 
veche și de iritantă

con- 
pri- 
ale 

l că 
un

încerca- 
de com- 

problema 
a stîncii

■■■■■-; ■

. ■ . .. ■. '

•.ir. ' . -.

IK-- v

. •<

■%W;

Bl

& B

'7'

In Franța continuă manifes
tațiile studenților, care ocu
pă mai departe diferitele in
stituții universitare.

In clișeu : O scenă în 
curtea interioară a Sorbonnei.
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Inundații în Iran
TEHERAN. — In regiunile nordi

ce și apusene ale Iranului s-atu pro
dus mari inundații 
pirii zăpezilor din 
presei iraniene, 60 
inundate, iar 37 de
rit. Apele au distrus șoselele și li
niile telefonice.

oa urmare a to- 
munti. Potrivit 

de sate au fost 
persoane au mu-

TRANSPLANTĂRI DE
NEW YORK. — Dinții unor copii 

de 7 pînă la 9 ani, care au trebuit 
să fie scoși, au putut fi păstrați la 
Colegiul medical Virginia din Rich
mond timp de șase săptămîni și apoi

Grave incidente 
rasiale la Louisville

NEW YORK. — Guvernatorul sta
tului Kentucky a ordonat interven
ția gărzilor naționale 
Louisville, unde s-au produs 
grave incidente rasiale 
populației de culoare „ 
Tulburările au început după 
toritățile au refuzat să ia 
disciplinare împotriva unui 
care a lovit ou sălbăticie pe 
gru care fusese arestat. Sute 
gri au aruncat asupra polițiștilor 
pietre și au incendiat mai multe 
tomobile. In cursui ciocnirilor, 
persoane au fost rănite, și 75 ares
tate. In Orașul Louisville au sosit 
700 de militari din garda națională 
oare s-au alăturat forței locale 
poliție.

în orașul 
luni 

în ghetoul 
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ce au- 
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Submarinul
nuclear
„Scorpion" 
a fost dat 
dispărut

Accident tragic
DELHI. - 20 

pierdut viața și 
în urma 
tren de 
indiene 
Madras.

de persoane și-au 
alte a-u fost rănite 

ciocnirii unui mărfar cu un 
pasageri, în gara localității 
Renigunta, în apropiere de

SITUAȚIA DIN HAITI
• Președintele Duvalier a fosfinvestit 

cu împuterniciri excepționale
PORT AU PRINCE. — Președin

tele haitian Francois Duvalier a fost 
investit de Adunarea legislativă a 
țării cu împuterniciri excepționale, 
anunță agqnția France Presse. Ace
eași agenție relatează din New York 
că organizația exilaților haitieni dirt 
S.U.A. „Coaliția haitiană"
gimului Duvalier, a adresat 
tarului general al O.N.U., U 
un mesaj în care protestează 
acuzațiile ce i-au fost aduse
prezentantul Republicii Haiti 
O.N.U. Organizația dezminte afirma
țiile acestuia, potrivit cărora, gru
purile înarmate care au debarcat în

ostilă re- 
secre- 
Thant, 

fată de 
de re

ia

Haiti s-ar afla în sulda lui Paul 
Magloire (fost președinte haitian în
tre anii 1950 1956, aflat în prezent
în exil în S.U.A.). .

La New York, în cercurile exila- 
țitor haitien: se afirmă că două lo
calități, Limonade și Quartier Morin, 
situate la cîțiva kilometri de Cap 
Haitien, continuă să se afle sub con
trolul deplin al 
debarcat acolo
S-a anunțat, 
ximativ 200 
insurgenților
trupelor guvernamentale.

grupurilor care au 
acum o săptămînă. 
asemenea, că aprc- 
civili s-au alăturat 

împotriva

de
de
care luptă
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O DECLARAȚIE A AGENȚIEI TASS
MOSCOVA. — La Moscova 

dată publicității o declarație 
genției TASS în oare se arată că 
cercurile conducătoare ale Uniunii 
Sovietice consideră de datoria lot 
să avertizeze în legătură cu adop
tarea unor legi 
a Germaniei

DINȚI

și

la

a fost
a a-

excepționale în R.F. 
să atragă atenția a-

alți oameni. Dinții 
cu prilejul unor co-

transplantați 
au fost extrași 
recturi ale danturii șl păstrați îo» 
tr-un mediu conservant. Din 45 de 
dinți transplantați, 44 s-au implantat 
pe deplin, îndeplinindu-și 
funcțiunile.

La asemenea transplantări 
avut gițjă în primul rînd să 
sească dinți oare să se potrivească 
bine în golurile care trebuie 
plute șl să se îmbine perfect 
partea osoasă. La exterior, 
plantarea nici nu se observă, 
nii 
din 
lor 
au 
noii dnți în structura osoasă.

perfect

trebuie 
se gă-

am
in 

trans-
La u- 
intrat 
dinți-

din dinții transplantați au 
nou în acțiune și nervii 
respectivi. Fotografii roentgen 

arătat oîl de bine s-au încadrat

supra faptului că aceste legi pot 
avea urmări grave pentru interesele 
păcii în Europa. Guvernul R.F. a 
Germaniei și guvernele acelor pu
teri occidentale care sprijină cursul 
politicii acestuia — se spune în de
clarație — trebuie să aibă în vede
re faptul că Uniunea Sovietică nu 
se va împăca cu creșterea forțelor 
militarismului, revanșismului și neo- 
nazismului în R.F. a Germaniei.

WASHINGTON. — O fTofrt 
alcătuită din opt submarine. 
10 nave de supralafa și nu
meroase avioane cu rază mare 
de acțiune, a început in rarii 
zilei de mărfi căutarea sub
marinului nuclear american 
„Scorpion", care a fost lat 
dispărut de Ministerul Apără
rii S.U.A. Alarma a fost dată 
luni după-amiază, la 6 ore 
după ce submarinul urma să 
ajungă in portul Norfolk (Vir
ginia}, venind din Marea Me- 
diterană. Pentagonul a anun
țai că ultima legătură
radio a fost stabilită cu sub
marinul 
Atunci 
află în 
Azore.
lului, care are un deplasament 
de 3 075 tone și măsoară 77 
de metri, se găsesc 99 de 
membri ai echipajului, dintre 
care 12 oliferi. Propulsat prin 
energia atomică, „Scorpion" 
este capabil să parcurgă
proapc 100 000 de kilometri 
fără să aibă nevoie de a h 
reaprovizionat cu carburanți.

Operațiunile de căutare se 
desfășoară in Oceanul Atlan
tic pe o distanță de 3 400 de 
kilometri care separă portul 
Norfolk, de Insulele Azore.

prut

Precizări
ale premierului 
Izraelului

AVIV. — Intr-o cuvîntare 
în parlament, primul minis- 

Israelului, Levi Eshkol, a de- 
că guvernul său nu va discu-

mai
se

in ziua de 21 
el a semnalat că 
apropierea Insulelor 

Pe bordul submersibi-

TEL 
rostită 
tnu al 
clarat 
ta termenii unui tratatOe pace de- 
cît în cadrul unor convorbiri direc
te cu guvernele arabe. Levi Eshkol 
3 arătat că guvernul său nu inten
ționează să renunțe la partea iorda
niană (de est) a Ierusalimului și a 
precizat că un anumit număr de o- 
ficialităti israeliene vor fi transfe
rate în această parte a orașului.

a-

n

Îngrijorare la dorado beach

dolari

Tradiționala conferință anuală a 
Asociației americane a bancherilor, 
o adevărată întîlnire la nivel înalt 
a reprezentanților marilor instituții 
financiare din S.U.A. și alte țări oc
cidentale, s-a desfășurat la Dorado 
Beach (Porto Rico) sub auspicii pu
țin promițătoare. Zilele trecute, pe 
piața liberă de la Londra prețul au
rului depășise la un moment dat 42 
dolari uncia, în pofida eforturilov 
venite în special din partea S.U.A., 
de a menține actualului curs oficial 
al metalului galben — 35
uncia. „Wall Street Journal" purtă
tor de cuvînt al marii finanțe a- 
mericane, remarca pe bună dreptate 
că în cazul în care decalajul din
tre prețul oficial și cel de pe piața 
liberă al aurului va lua proporții, 
vom asista la o nouă ascuțire a cri
zei latente de încredere în dolarul 
american. Cele întîmplate Ia Londra 
demonstrează caracterul fragil al 
sistemului piesei duble a aurului, 
constînd dintr-o piață oficială aflată 
la dispoziția băncilor centrale, an
gajate să respecte prețul de 35 do
lari uncia, și una liberă dominată 
de legea cererii și ofertei. încă de 
la încheierea reuniunii din martie 
a guvernatorilor băncilor centrale 
din țările membre ale cartelului au
rului, care au hotărît crearea pie
ței duble, s-a văzut că nici cei mai 
optimiști dintre experți nu conside
rau că s-a găsit o soluție durabilă 
crizei prin care trece sistemul mo
netar occidental și declarau că to-

de succesul S.U.A. 
balanța de plăti ex- 

deoarece deficitul

tul va depinde 
de a-și redresa 
terne. Aceasta 
cronic al balanței de plăți externe
a slăbuț puternic dolarul american, 
„monedă cheie" în sistemul mone
tar occidental. Nu este deci de mi
rare că dorința exprimată de ad-

dolari. 
nici 
ele 
dus

Rezultatele acestor 
tiu puteau fi altele, de- 

ocolesc principala cauză 
la agravarea deficitului 
plăți externe americane, 

problemelor tnono- 
stau în fața Stale- 
căutatc în războiul 

Dorad» 
„Emd*

junctul ministrului de finanțe al 
S.U.A., Frederick Demoting, ca sis
temul pielei duble să existe un timp 
nelimitat nu a găsit decît un spri
jin condiționat din partea reprezen
tanților unor bănci vest-europene, 
care au insistat ca Statele Unite să 
facă ordine în problemele lor finan
ciare. „In cazul în care Statele U- 
nile nu vor acționa rapid, se va 
declanșa o nouă febră a aurului", 
sublinia Alfred Schaefer, președin
tele lui „Swiss Union Bank".

Insistentele cercurilor financiare 
vest-europene ca Statele Unite să 
acționeze hotărît în direcția redu
cerii deficitului balanței de plăti 
externe sînt explicabile. Măsurile 
întreprinse pî^iă în prezent de gu
vernul american, îndeosebi cele le
gate de limitarea investițiilor de ca
pital american în străinătate, nu au 
avut efectul scontat. După aprecie
rea ziarului „New York Times", în

acest an deficitul va atinge 3—4 mi
liarde 
măsuri 
oarece 
care a
balanței de 
„Cauza reală a 
tare și fiscale ce 
lor Unite trebuie
din Vietnam", declara la 
Beach președintele băncii 
din New York, Edward Bernstein. 
Chiar și ministrul de finanțe at 
S.U.A., Henry Fowler a recunoscut 
că din 1965 balanța de plăți a S.U.A. 
este puternic afectată de finanțarea 
războiului din Vietnam. Cererea a- 
dresata zilele trecute Congresului 
privind aprobarea unor noi sume 
pentru acest război arată că Admi
nistrația S.U.A. continuă să oco
lească soluția care ar consta în pro
movarea unei politici diferite în do
meniul cheltuielilor și, în special, 
al cheltuielilor militare.

Financiarii americani, prezenți la 
Dorado Beach, au preconizat, cu 
mici excepții, majorarea impozitelor 
pentru ameliorarea greutăților fi
nanciare întîmpinate de S.U.A. Dar 
lipsa unor soluții de perspectivă a 
făcut, după cum remarca „New 
York Times", ca multe discursuri să 
fie pătrunse de „neliniștea provo
cată de faptul că pe nesimțite se 
apropie noi furtuni financiare, atît 
în S.U.A., cît și în restul lumii oo 
cidentale".

A. TOTH
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