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Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a primit pe șeful 

delegației 
economice 

Republicii 
Populare a 

Yemenului de Sud
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene

ral al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, a primit miercuri la amiază pe șeful dele
gației economice a Republicii Populare a Yeme
nului de Sud, Abdul Malik Ismail, ministrul e- 
oonomiei, comerțului și planificării.

La primire a luat parte tovarășul Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exterior.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire refe
ritoare la dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări. . . x

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosfera 
cordială, prietenească.

Primirea la C.C. al P.C.R. 
a delegației P.C. 

din Danemarca
Ieri după-amiază, tovarășul Mihai Dalea, se

cretar al G.C. al P.C.R., a primit delegația P.G. 
din Danemarca, condusă de tovarășul Aksel 
Spotlag, membru al C.C., oare a făcut o vizită 
In tara noastră la invitația C.C. al P.C.R.

A participat tovarășul Andrei Șlelan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

AUDIENTELE
Vulcanul, fostul oraș al 

pensionarilor, a devenit o lo
calitate unde viata pulsează 
din pliu. Sporirea considera
bilă a potențialului economic- 
industrial al acestei vechi a- 
șezări miniere a fost însoți
tă de un pronunțat proces 
de urbanizare. In oraș s-au 
înmulțit unitățile ' social-cul- 
turale, populația a crescut 
considerabil. Urbanizarea, 
creșterea numărului popu
lației, ridică însă pentru or
ganele locale de partid și de 
stat probleme complexe. Oa
menii se adresează zilnic co
mitetului orășenesc de partid, 
consiliului popular cu dife
rite treburi, cereri, sesizări 
privind activitatea diferitelor 
unități utilitare și de deser
vire.

— Cum sînt primi(i și as
cultați cetățenii. în ce mod 
li se rezolvă cererile ?

tal răspuns zilele trecute la 
Vulcan.

— Sarcinile reieșite din 
documentele recentei plena
re a C.C. al P.C.R. privind 
rezolvarea sesizărilor și scri
sorilor oamenilor muncii au 
fost discutate cu activul nos
tru de partid cît și cu lucră
torii consiliului popular — 
ne-a relatat tov. Mocanu 
Gheorghe, secretar al comi
tetului orășenesc de partid. 
Cu acest prilej s-au stabilit 
măsuri pentru desfășurarea 
în condiții optime a audien
telor. Am urmărit mai ales 
stabilirea și menținerea unul 
program judicios de audien
te, atît la comitetul nostru 
de partid, la consiliul popu
lar cît și la întreprinderile 
și unitățile de deservire din 
raza orașului nostru. La co
mitetul orășenesc de partid, 
audiențele se țin în zilele 
de luni și miercuri înlre o- 
rele 8—12 de către primul

secretar sau șecretarjl comi
tetului, iar vineri între orele 
13—17 spre a asigura primi
rea și a salariaților oare 
lucrează în schimbul I.

— La consiliul popular o- 
rășenesc audientele se tin în 
zilele de marți, joi și sîmbă- 
tă, de către președintele, vi
cepreședintele și secretarul 
consiliului popular — ne-a 
declarat tov. Beterlnghe Va- 
sile, vicepreședintele consi-. 
liuhii popular. Avem în a- 
tenție ca programul de au
diente să se respecte întoc
mai, ca oamenii să ajungă 
cît mai ușor la cadrele cele 
mai competente din consi
liul popular. Măsurile ce 
le-am aplicat în acest sens 
au făcut ca cetățenii să se 
adreseze în număr mare șt 
cu încredere consiliului 
popular. Astfel, de la înce
putul anului au venit în au
diență 241 de cetățeni.

cu ce probleme se adresează 
ei organelor locale ? In ce 
măsura li se satisfac dolean
țele ?

— Cele mai multe pro
bleme ou oare nd se adre
sează cetățenii se referă la 
activitatea sectoarelor I.L.L. 
și I.C.O., adică la gospodări
rea orașului și a spațiului 
locativ. Adevărul e că na
tura reclamatiilor mai de
notă un lucru: oamenii nu 
au încredere, certitudinea că 
adresîndu-se celor do.uă sec
toare li 
leanțele 
dresează 
popular, 
lucrurile
oamenilor 
spargerea 
în blocul 
mă că e
rilor să repare

se vor rezolva do- 
și de aceea se a- 
direct consiliului
Așa s-au petrecut 

cu nemulțumirile 
în legătură cu 

conductelor PVG 
D7. I.L.L.-uI atlr- 
treaba constructo- 

conductele:

I. D.

vigilentei Dispensar renovat

Filtru cu disc

pe oră.

Secfie de artizanatde către

cooperativei meșteșugărești Reteza-

D. G.

R E M E A

Depoului 
ace9t an

8, temperatura aerului a fost de plus 10 
și Paring). Maxima de Ieri a înregistrat 
19 grade (Petroșani) și plus 13 grade (Pa

masă brodate, mileuri, garnituri peu- 
alte produse.

Bucur 5i
Vulcan 
de cale 
răsplata

ZILEI a

Acestor întrebări am cău-

Parc nou
la Uricani

i
SIMPOZION

I

I

Activitate susținută
pe șantierul din Petrila

I

un 
re
de

Un nou magazin 
de confecții 
la Petrila

Ce reclamă cetățenii, (Continuare în pag. a 3-a)

...Așa se-Jivață 
Ucenicul Munteanu 
și frezorul Oravetz 
din secția sculărie a U.R.U.M.P. 
lucrează cot la cot la monta
rea unul dispozitiv pentru 
axecutarea unei matrițe.

meserie.
Gheorghe

Frederic

Răsplata

noapte,
stă mereu treaz, la serviciul lui, pe 
de fier ale patriei. Datorită lui oame- 
(sau... nu ajung) la timp acolo unde-i

Z/i sau 
ceferistul 
drumurile 
nii ajung 
mînă interesele; datorită lui uzinele au la vre
me hrana necesară — cărbunele — iar cetățile 
de foc nu duc lipsă de materie primă.

Munca ceferistului, frumoasă, interesantă și 
nu de loc ușoară, se bucură de prețuirea cuve
nită din partea statului nostru și, pe lîngă sa-

3 sur* noi 
cîhadm

larii, multi ceferiști sînt recompensați cu sume 
apreciabile de bani pentru continuitate în ser
viciu, pentru merite deosebite în muncă, pentru 
diferite acte de bravură în timpul efectuării 
serviciului.

Astfel, la dala de 6 mai a.c., dînd dovadă de 
vigilență și inițiativă în evitarea unui eveni
ment ce putea să aibă urmări nefaste, la km 
354-340 de la punctul de oprire Ohaba de sub 
Piatră, între stațiile Băiești și Subcetate, meca
nicii Dascălii Ioan și Ștefan Iosif de la Depou! 
de locomotive Petroșani au fost recompensați 
cu suma de 2000, respectiv, 1850 lei 
Direcția județeană C.F.R. Deva.

Vigilența în serviciu a salariaților 
G.F.R Petroșani a fost răsplătită în 
cu suma de aproape 8000 lei.

Un alt exemplu : mecanicul Teodor
depistat la timp o șină ruptă în stalia 
preîntîmpinînd producerea unui accident 
ferată. In curînd el va fl răsplătit. E 
vigilentei.

! 
I

începînd de niîlne, la noul 
complex comercial din orașul 
Petrila va fi deschis un ma
gazin de confecții pentru băr
bați, femei și copii.

Unitatea a fost înzestrată 
cu mobilier nou, care înles
nește expunerea deschisă a 
confecțiilor. Cumpărătorii vor 
putea alege dintr-un bogat 
sortiment de produse, maga
zinul fiind aprovizionat, din 
abundență, cu mărfuri do se-

Lucrători ai sectorului I.C.O. 
din Uricani împreună cu ute- 
cîștii din oraș amenajează un 
frumos parc în fata spitalului 
din localitate. Parcul are o su
prafață de aproape 3 000 me
tri patrati și va constitui 
minunat loc de odihnă și 
confortare pentru minerii 
la blocurile din apropiere.

Biblioteca Casei de cultură 
din Petroșani găzduiește azi 
după-amiază începînd de la 
ora 18, un simpozion, organi
zat de Comitetul municipal 
al U.T.C. și conducerea Casei 
de cultură, pe tema „VALEA 
JIULUI — TRECUT ȘI PRE
ZENT". Vor prezenta expu
neri prof. Munteanu Pa vel, 
prof. Cardoș Tiberiu și mg. 
Selejan Radu.

Simpozionul tace parte din 
seria manifestărilor legate de 
sărbătorirea centenarului ex
ploatării industriale a cărbu
nelui în Valea Jiului.

O echipă de lucrători do la Spitalul unificat 
din Petroșani a terminat ieri repararea dispen
sarului medical din comuna Bănită. Clădirea 
găzduiește și un punct farmaceutic. In urma lu
crărilor de renovare efectuate, aspectul dispen
sarului — atît în interior cît și în exterior — 
s-a schimbat complet. Aflat în apropierea dru
mului national, dispensarul funcționează și ca 
post de prim-ajutor pentru turiștii în trecere.

De menționat că lucrările de renovare s-au 
efectuat, în exclusivitate, în regie proprie.

pentru desecarea mixtelor
S-au terminat probele tehnologice și rodajul 

mecanic al noului filtru cu disc montat în sec
ția flotatie a Preparației cărbunelui din Lupeni. 
In urma montării acestui filtru, capacitatea de 
flotatie a crescut de la 27 tone la 42,5 tone de 
șlam flotat

In cadrul
tul din Hațeg a luat ființă o secție de artizanat 
unde se execută costume naționale pentru băr
bați și femei avînd ca model portul specific 
Țării Hațegului. La aceeași secție se mai execu- 

fețe de
pat și

la ora
grade (Petroșani 
valori între plus
ring). Minima din cursul nopții a fost de plus 7 grade.

Pentru următoarele 24 de ore: Vreme în general fru
moasă cu cer variabil. Se vor semnala precipitații sub formă 
de averse izolate. Vint slab din sectorul sudic.

Constructorii care ridică noul cartier „8 Martie" din 
Petrila, desfășoară în aceste zile o vie activitate: se fini
sează interior și exterior .blocul D10 avînd 4 etaje și 31 a- 
partamente care va fi predat în săptămînile următoare și se 
execută zidăria la etajul II al noului bloc B4 cu 4 etaje și 
40 apartamente, prevăzut a fi terminat tot în acest an — cu 
acesta incheindu-se planul de predări de 196 apartamente pe 
anul curent.

Paralel, alte echipe de constructori execută finisajul ex
terior ia unul din impunătoarele blocuri 1 cu 9 etaje și 120 
garsoniere. A început și construcția noului pod de șosea ne
cesar lucrărilor de canalizare a pîrîului Ludului și a unui 
drum de acces pentru traficul rutier în noul cartier.

IN CLIȘEU: Brigada zidarului Postolache Dumitru înaltă 
zidurile blocului B4.
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Rămîne totuși obli
gatia de părinte

trecut a fost culeasă de pe 
și ajutată să-l găsească pe 

ei natural, Cîrcel Petru, de Ia 
fetita aștepta atonti'e, căldură

Pe masa din față arunc ochii pen
tru a nu știu cîta oară pe o seri* 
soare sosită tocmai din Iași care în 
cîteva rînduri sintetizează tragedia 
unei ființe de 13 ani. Cornelia, una 
din cele două vlăstare ale unei fa
milii destrămate, vagabondează prin 
acel îndepărtat oraș. In decembrie 
anul 
străzi 
tatăl 
care
și materializarea unor promisiuni ce 
nu se vor împlini niciodată. Cind 
și-a luat în primire fetita, Cîrcel a 
dat organelor din Iași asigurări că 
se va ocupa de ea, că o va da la 
școală și o va crește așa cum tre
buie.

Curînd însă Cornelia a fost gă
sită vagabondînd pe aceleași străzi. 
Tatăl ei, muncitor zilier, cu mijloa
ce materiale modeste, recăsătorit sl 
cu alti doi copii, nu și-a respectat 
obligațiile. Mai mult, noua soție a 
Iul Cîrcel, nu vrea s-o primească 
pe Cornelia.

— Fata a fost încredințată la di
vorț mamei naturale, să o crească! 
— a replicat mama vitregă. Ba în
casează alocația de stat pentru a- 
mîndouă fetițele, plus 300 lei pensie 
alimentară de la fostul ei soț. Ce 
mai vrea ?

— Dar eu n-am ce căuta la Pe
troșani căci mama m-a alungat de 
acasă, a implorat Cornelia...

Dincolo de măsuța pe care se a- 
flă scrisoarea, zîmbitoare cit timp 
am întrebat-o de sănătate, dar cu 
ochii plecați din momentul în care 
am adus vorba despre fetiță — ma
ma Corneliei, strungărița Bogdănes- 
cu Rozalia de la U.R.U.M.P. îi re
citesc conținutul scrisorii în timp ce 
urmăresc atent cum expresia feței 
acestei mame 3 cărei fiică 
bondează și dacă nu 
poate aluneca spre 
bile...

(Continuare în

e oprită 
greșeli

vaga- 
la timp 
irepara-

I. B.

pag. a 2-a)

Intre 8 și 12 iunie 1968, au avut 
loc la București convorbiri între de
legația economică guvernămeniaiM 
a Republicii Socialiste România, 
condusa de Gheorghe Rădulesca, 
membru al Comitetului Executiv il 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreșcdni.- d 
Consiliului de Miniștri, și delegația 
economică guvernamentală a u- jii- 
blicii Democrate Vietnam, < ■ i 
de Le Thanh Nghi, membru . Bi
roului Politic al Comitetului ( n:>al 
al Partidului celor ce muncesc du 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii De
mocrate Vietnam.

In urma convorbirilor, caie s-an 
desfășurat într-o atmosferă de cal.li 
prietenie și deplină înțelegere reci
procă, la 12 iunie 1968 au fost sem
nate: Acordul privind ajutorul o- 
conomic și militar suplimentai ne
rambursabil pe anul 1968; Acordul 
privind ajutorul economic și militar 
nerambursabit pe anul 1969 acor- 
dale de către Republica SociaPstl 
România Republicii Democrate V nt- 
nam; și Acordul privind schimbul 
de mărfuri și plățile 
între

De 
narea 
dite
Democrate Vietnam de către Repu
blica SociilMă România. (Arierprpsț

cele două 
asemenea, 
restituirii 
acordate

1959
țări.

s-a
unor
anterior Repiib'irH

convenit 
sume din

arnî-
cre-

Ședință a cenaclului literar
Duminică 16 iunie, la ora 

10, în sala bibliotecii Casei 
de cultură a sindicalelor din 
Petroșani, va avea loc ședința 
a IV-a de lucru a cenaclului 
literar. Vor citi din ultimele 
lor creații literare: Iosif Mic, 
student la I.M.P. (epigrame), 
Lucian Strochi, elev la Liceul 
Petroșani (versuri) și Ion Ml-

rion, muncitor la E. M. Petri 
la (proză). Recenzențj vor fi 
în ordine: Ion Dascălii, ad
ministrator la spitalul din 
Vulcan și prof. V. Teodorescu 
și M. Munteanu.

Sînt invitați la ședințele ce
naclului literar din Petroșani 
toți iubitorii literaturii.

PROBLEMA ACUTA 
A SALVĂRII SUBMARINELOR

Cu patru luni in uirnă au dispă
rut în apele Mediteraned două sub
marine. Primul, de naționalitate is- 
naellană, „Dakar", s-a scufundat în 
largul Ciprului; catastrofa a provo
cat 69 de morți. Trei zile mai tîrziu, 
submersibilul francez „Minerva" se 
scufunda la 20 de mile de Toulon, 
provocind moartea a 54 de oameni. 
Era cea de-a treia unitate franceză 
care dispărea, în mod misterios, din 
1946 încoace. Dispariția recentă a 
submarinului american „Scorpion" a 
ridicat la 222 numărul victimelor pro
vocate de dispariția, de la începu
tul anului în curs, a submarinelor.

Tragica serie a început de fapt cu 
29 de ani în urmă.

1939 mai — „Squalus", american, 
în dreptul localității Hampton : 56 
victime, 54 salvați;

1939 iunie — „Thetis", britanic, 
în dreptul orașului Liverpool : 
morți;
1939 iunie — , Pheonix", francez, 
apropiere de Indochina : 71 morți;
1946 decembrie — „2 326", francez, 
în fața Tonlonului : 22 morți;

1949 august — „Cochino", ameri
can, a ars in dreptul Norvegiei cu 
76 de oameni la bord;

1950 
tanic. 
morți;

1951
dispărut în Canalul Minerii : 75 de 
morți;

1952 septembrie — „Sibylle", fran
cez, tot în dreptul Toulonului: 51 
de morți;

i9a3 aprilie — „Dumlupinar", tur
cesc, în slrîmloarea Dardanele: 91 
de mor|l ;

1963 aprilie — „Thresher", sub
marin atomic american, în largul 
Noii Anglii cu 129 de oameni la 
bord;

1966
școală 
fundat
20 de

99

în

ianuarie — „Truculent", bri- 
ciocnit în Tamisa: 64 de

aprilie — „Affray", britanic.

septembrie — submarinul- 
vest-germaji „Hai" s-a scu
la sud de Insula Shetland: 

morți.

și o greutate de 17 t, va putea 
transponlat la locul accidentului 
cu avionul sau cu o navă de 

suprafață. Ajuns la looul în drep- 
căruia se presupune că se af I1

salvare a submari- 
că „Scorpion" face 
celor 6 submersibile 
aniii 1958—1960, dar 

mici,

★
Ultimele dispariții de submarine, 

respectiv a celui israelian, „Dakar", 
a celui francez, ,,Minerva" și a celui 
american, „Scorpion", au ridicat din 
nou cu deosebită acuitate problema 
mijloacelor de 
nedor. Se știe 
parte din seria 
construite între
el este unul dintre cele mai 
avînd lungimea de 76,80 m și depla
samentul de 3 500 t. El este dotat 
cu propulsie nucleară și posedă ca 
armament 24 torpile. In urmă cu 
cîtva timp, marina americană a ho- 
tărît să pună la dispoziția marine
lor străine interesate întreaga do
cumentație referitoare la noul sis
tem american de salvare submarină 
la mare adîncime. Pe baza acestui 
sistem, echipajul unul submarin a-, 
monintat de scufundare, aflat la cel 
mult 1 000 metri adîncime, va putea 
fi salvat. ?

Sistemul respectiv constă de fapt, 
dintr-um submarin de salvare, denu
mit D.S.R.V. (Deep submergence res
cue vehicle), pus la punct de com
pania Lockheed pentru necesitățile

marinei americane. Submarinul de 
saivare, care are o lungime de 14,70 
m 
fi 
fie 
de 
tul
submarinul accidentat, D.S.R.V., prins 
de un submersibil purtător, se va 
scufunda pînă la acesta și se va 
prinde de el cu ajutorul unuia din 
cel doi tambuchi de care dispune, 
folosind un sistem sonor și proiec
toare. Un braț mecanic, manevrat de 
D.S.R.V., va îndepărta toate epavele 
care s-au prins între timp de sub
marinul naufragiat înainte ca el să 
adapteze un clopot de tainbuchiul 
de ajutor al acestuia. Apa cuprinsa 
în clopot va fi pompată, iar pre
siunea între cele două submersibile 
va fi echilibrată, ceea ce va permi
te evacuarea a 24 membri ai echi
pajului. Același procedeu se va re
peta pînă la evacuarea totală a an
samblului echipajului, D.S.R.V. fă- 
cînd naveta între submarinul nau
fragiat și nava de suprafață.

Departamentul marinei americane 
a afirmat că primul D.S.R.V. va fi 
probat în cursul anului viitor. De 
pe acum, a fost contractată șl con
struirea unui al doilea submarin de 
salvare/ In total, vor fi construite 
șase D.S.R.V., precum și cinci nave 
de. salvare specializate.

Trebuie menționat că D.S.R.V. are 
o autonomie de funcționare de 30 
de ore și. în afară.'de misiunile sale 
de salvare, el va putea fi folosit la 
cercetări aceanograftce.

se
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STEAGUL ROȘU

ETICA ACTULUIISECVENJE CULTURALE
DE JUSTIȚIE

încă nu s-au stins ecourile recen
telor documente de partid prin care 
s-a dat încă o dată expresie și viată 
celor două principii conducătoare 
ale politicii statului nostru: al lega
lității — respectul față de lege, și 
al democrației socialiste — respec
tul fată de omul societății noastre.

Avem în vedere mai ales hotărîrea 
și masurile adoptate cu privire la 
reabilitarea unor activiști de sea
mă care constituie pentru cei che
mați să vegheze la aplicarea legii, 
la respectarea libertăților și intere
selor oamenilor muDcii, n.u numai 
izvor de neprețuite învățăminte dai 
și de fecunde reflecții, confruntări 
și reconsiderări critice ținînd atît 
de etica actului de justiție cît 
de etica profesională a omului 
lege care îl înfăptuiește.

*
S-a spus — și pe drept cuvînt 

că „lumea materială se reazemă 
erfiilibru; lumea morală, pe drepta
te" (V. Hugo).

In concepția poporului nostru, 
dreptatea se con
fundă cu istoria lui. 
Ideea dc dreptate 
a dat acestui po
por tărie în apăra
rea vetrei strămo
șești și a glie! dă
tătoare de pîine. 
In numele dreptății 
pe baricade șl au 
tele dușmanului de clasă cei mai 
buni fii ai poporului nostru. Pentru 
triumful dreptății, împilatorii, au fost 
expropriat! și răsturnați de la pu
tere. Și tot dreptatea pedepsește fă
rădelegea și înfierează samavolnicia 
sau abuzul.

Născut șl dezvoltat astfel, spiritul 
de dreptate s-a Integrat organic în 
profilul moral — spiritual al neamu
lui și în etica individului, ca o co
ordonată etică cardinală.

șl 
de

pe

PUNCTE 
DE VEDERE

sociale au luptat 
căzut sub gloan-

gal, recunoscut fiecăruia. Respectul 
și siințenia legii — cultivate de 
veacuri — vine de la dreptatea ei 
(de la caracterul ei sacral). Căci o 
lege nedreaptă, neconformă intere
selor generale devine un instrument 
de opresiune (ca în capitalism) care 
poale inspira teamă dar nu respect. 
De aceea, numai o lege dreaptă 
poate avea autoritate și deci poate 
fl respectată cu sfințenie.

ACTUL DE JUSTIȚIE oa traducere 
în fapt a ideii de dreptate — îm
prumută același caracter sacral. De 
aici rezultă o serie de incoujpatibi- 
lităt» care au reieșit pregnant cu o-- 
razia dezbaterii recentei hotărîri 
privind cazul Pătrășcanu si Foriș, 
incompatibilități care anulează toc
mai caracterul sacral al dreptății Șl 
autoritatea legii. Astfel, întrjcît drep
tatea actului de justiție înseamnă 
pe de o parte conformitatea cu le
gea și cu realitatea faptului judecat, 
deci cu ADEVĂRUL (latura juridică 
a actului), iar pe de altă parte con
formitatea actului cu sistemul de 
convingeri morale al onnului de le

ge, deci cu probi
tatea lui (latură e- 
tlcă a actului), o 
primă incompati
bilitate o constitute 
fie eroarea ju
diciară — reflec
tarea greșită a a- 

fie arbitrarul omului 
subieciiivismu- 
probitaie, de 
greși este o- 
dreptatea este 

demoralizant

Acțiuni educative
cu mare aderentă la public

urmăririi
(con- 
prin 
con- 

jude-

face singur drep- 
poporului nostru, 
se spune că a- 

răzbunarea, înce- 
o dezbracă de

nu revoltă

★
D-»uă expresii de largă circulație 

în mase: „setea de dreptate" șl 
„sfînta dreptate" ni se par deosebit 
de semnificative cînd ne referim în
deosebi la optica despre dreptate a 
poporului nostru. Căci ele — dincolo 
de valoarea lor stilistică — exprimă 
în fond cele două componente e- 
tice fundamentale care — după pă
rerea noastră — definesc conceptul 
de dreptate: organicitafea și sacra- 
litatea sa.

Prin organicilalca sa, dreptatea se 
definește ca necesitate etică primor
dială (de undo asimilarea cu apă, 
hrană etc.) implîntată adine în na
tura morală a omului de pretutin
deni. De aceea nimic
sau indignează mal mult decît ne
dreptatea căci „o nedreptate făcută 
unuia este o amenințare 
toti" (Montesquieu). De aici
— nu fără o notă particulară 
psihologia romanului — tenacitatea 
cu care acesta urmărește înfăptuirea 
actului de dreptate — cazul Victo
riei Lipan din romanul „Baltagul" a 
lui M. Sadoveanu — și optimismul 
(încrederea) că pînă la urmă .drep
tatea lese ca untdelemnul deasupra 
apei" cum spune un uroverb româ
nesc și cum a dovedit atît de grăi
tor recenta reabilitare a unor acti
viști de seamă ai partidului.

„Setea de dreptate", dusă pînă la 
exagerare, explică totodată cazurile
— necaracteristlce însă — do 
resivitate ușuratică din partea 
ra care uilînd dictonul înțelept 
bi ne o pace strimtă decît o j 
rată dreaptă" transformă orice 
înțelegere în proces judiciar.

Dar dacă prin organîcitatea (ne
cesitatea) sa, dreptatea se definește 
ca ideal de 
sacralitatea 
termenului), 
ca atitudine 
tul altuia, față de ceea ce este lc-

pentru 
rezultă 
pentru

pro- 
uno- 
„mal 
jude- 

> ne-

dreptatp, ca trăire, prin 
sa (în sensul laic al 
dreptatea se definește 
de respect tată de drep-

o înaltă răspundere din partea 
ce o înfăptuiesc și care nu se 
realiza decît prin vocație (che- 
șl talent), competentă (pregă-

devărului —, 
de lege — expresie a 
lui și lipsei sale de 
cinste. Căci dacă „a 
menește", a greși cu 
inuman, prin efectul
(în cazul pedepsirii unui nevinovat) 
sau încurajator (în cazul nepedepsi- 
rii unui vinovat), ambele de natură 
să prejudicieze atît individului cît 
și societății.

Incompatibilitatea apare cu și mai 
multă evidență în cazul samavolni
ciei și a abuzului săvîrșite de omul 
de lege fie pe parcursul
penale prin mijloacele folosite 
strîngere sau promisiune), fie 
soluția arbitrară — ilegală șl 
trară convingerilor morale ale
cătorului. Cazurile Pătrășcanu și Fo
riș rămin exemple zguduitoare ale 
unui arbitrarii! întins nînă la asa
sinat.

Dar actul de justiție este incom
patibil șl cu Ideea de răzbunare ca 
modalitate de a-ti 
tate — străină firii 
Pe bună dreptate 
colo unde începe 
tează justiția căci
ceea ce are ea mai nobil : sfințenia 
ei. Dc aceea, opera de justiție im
plică 
celor 
poate 
mare
tire multilaterală) și o înaltă con
știință 
parate 
pentru 
cinstea
Tel coordonatele etice definitorii 
pentru omul de lege. Să adăugăm 
Ia acestea si cadrul solemn (jură- 
mînt, robă, atitudini de respect etc.) 
rare imprimă judecății nota de serio
zitate qravă șl obligă la confruntări 
(pentru cel ce judecă, cu conștiința 
lui, pentru cel judecat, ca fapta lui) 
și vom înțelege de ce din perspec
tiva „sfintei dreptăți" actul de jus
tiție, în cea mai pură semnificație 
— nu se face — ca orice treabă 
zilnică — ci se „oficiază" în numele 
unei singure credințe. Dreptatea, în 
numele unei singure autorități: Le
gea. Magistratul capătă, astfel, o 
poziție aparte, căci el slujește una 
din cele mai Înalte funrtii ale uma
nității : justilia — o justiție pusă 
în slujba colectivității, a apărării li
bertăților și drepturilor cetățenești.

morală a valorilor sociale a- 
fatică profesională). Pasiunea 
adevăr, obiectivitatea — șl 
— principialitatea devin ast- 

etlce 
lege. !

David MANIU

Intensificarea muncii de raspîndi- 
re a culturii în rîndul maselor, de 
dezvoltare a dragostei fată de pă- 
mîntul strămoșesc, pentru prețuirea 
prezentului și făurirea cu fermitate 
a viitorului, impune găsirea unor 
forme noi, atractive. Muzeul, prin 
însuși profilul său de păstrător al 
valorilor materiale și spirituale ale 
trecutului, arc în acest sens o mare 
aderentă Ia public. Acțiunile initiate 
și organizate în ultima vreme de 
către colectivul muzeului • județean 
din Deva atestă acest lucru. Astfel, 
pe lîngă formele cunoscute, în care 
un loc important îl ocupau explica
țiile în fata vizitatorilor, nu de mult 
s-a trecut Ia organizarea de acțiuni 
de masă.

Recent, de pildă, a avut loc o se
siune științifică organizată de că-

maselor largi de oameni 
trecutul istoric al locurilor

G î n d u r i
— DE ZIUA PIONIERILOR —

nerăbdătoare...

trecut iiorul 
șl roditoare.

t

t

r

De ziua voastră, florile s-au gătit 
în rouă 
revărsată din cofa zorilor, 
întimpinindu-vă 
Ați cintat, 
ți prin lume-ați 
de pace adîncă
Lumina s-a jucat în părul 
și pe chipurile voastre. 
In ochi vi s-a oglindit zarea 
Brațelor noastre le-ați prelungit zborul 
cutezător, spre culmile pe care sule 
viitorul !

Ioan CHIRAȘ

Din șirul acțiunilor de pî- 
care au avut un larg ră- 
rîndul auditorului, putem 
recenta sărbătoare a daci-

cetățeni, 
au asistat 
a zestrei 
dansurilor

între care 
la o adevă- 
nealterate a 

și portului 
Descinzînd 

lui Horia și

de

e- 
ul-

Ire Comitetul județean pentru Cul
tură și aria cu care prilej s-au tă
cut nu numai comunicări privind 
stadiul ditcritelor cercetări, dar și 
unele recomandări care vizează creș
terea continuă a rolului educativ al 
muzeelor, 
aă acum, 
sunet în 
enunța și
lor organizată la Costoști unde pes
te 10 000 de 
multi tineri, 
rată paradă 
obiceiurilor,
de acum 2 000 de ani. 
parcă din istorie, molii 
fancu, pădurenii din Rusca, urmașii 
lui De cobai din Tara Hațegului și 
tinutul Orășliei au adus un pios o- 
magiu strămoșilor noștri printr-un 
spectacol inedit. De asemenea, re
țin atentia si simpozioanele prile
juite de împlinirea a 120 de ani 
la revoluția din 1848.

Una din formele nui. de mare 
ficientă educativă organizate în
tima vreme de către colectivul mu
zeului județean o constituie carava
na muzeistică. Ținînd scama de ma
rea atenție de caro se bucură din 
parLea auditorului, acestei caravane 
1 s-a dat un caracter permanent. De 
fapt în ce constă această acțiune 
cu largi rezonanțe educative? Ea 
este formată din istorici, etnografi 
și alti oameni de cultură, care pe 
baza unui program bine stabilit. înar
mați cu materialul muzeistic și do
cumentar necesar, se deplasează în 
diferite localități ale județului. Sco
pul acestei caravane este de a face

cunoscut 
ai muncii 
natale. Evenimentele sînt prezentate 
pe bază de rememorare unde sînt 
solicitați să-și aducă aportul și lo
calnicii. Se fac demonstrații cu a- 
julorul dovezilor palpabile, ca obiec
te procurate din săpaturile arheolo
gice, a documentelor originale, fo
tografiilor și diferitelor publicații. De 
la caz la caz se folosesc și diafilme 
îndeosebi pentru problemele de 
și etnografie.

Interesant este și modul în 
se face cunoscută sosirea unei 
menea caravane. La Turdaș, de pil
dă, cu mult înainte de sosirea ca
ravanei s-a difuzat următorul afiș: 
„Cetățeni ! Știti rare sînt cele din
ții urme de locuit de pe vatra și din 
preajma satului dumneavoastră ? Cu
noașteți caracteristicile 
ția «Culturii Turdaș" ? 
noscut rolul jucat de 
în timpul revoluției 
Ținutul Orăștiei a dat culturii româ
nești personalități și opere nemuri
toare. Le cunoașteți ? Știți cum 
arăta satul în anii următori ?".

Toate acestea au stîrnit un 
interes în rîndul cetățenilor iar 
tîlnirea cu membrii „Caravanei mu
zeistice" a constituit o adevărată 
lecție de istorie vie.

De retinut că în atentia colecti
vului muzeului județean stau și alte 
probleme care în ourînd își vor găsi 
rezolvarea, ceea ce va face 
sporească mereu rolul educativ 
muzeului în rîndul maselor largi ( 
oameni ai muncii.

I. SIMI0NESGU

PERSPECTIVA DIN PRIDVOR

și semnifica- 
Vă este cu- 
salul Turdaș 

din 1848 ?

va

viu 
în-

să 
al 

de

ATITUDINI

ill-ain hotărî!
plec din bloc !

Allafi de la mine, cine-a zis cu 
vecinii sînt niște nemernici, avea 
dreptate. Sută la sută ! Eu, drept să 
spun — și să mâ trăsnească Roger 
Moore, sau mai degrabă Jean Ma
rais că e un „siînt" mai panoramic 
dacă mint — mi-aș da bucuros acest 
apartament 13 numai să scap de ei. 
Ce viafă de zahur vanilal aș duce 
iără ei I Poate 
canini, ceva ? 
vecinul altora, 
li tot la fel...
eu dacă n-aș ii corectitudinea 
întruchipată aș îndrăzni să mă 
iau de allii ? Dar, ce să le 
fac? Am încercat să-i spun 
celui de de-asuptu să-și tri
mită fala la școali de muzică. 
Să nu mai urle, ca lata lui 
Paganini, la urita de iiică-sa, 
că nu pot să dorm. Mi-a răs
puns că, ce e blocu' lui tala I 
Cică să dorm 
zîuu. Si-mi mai 
eu mă distrez! 
ci le-un chelulef
pe săplămină, piuă iic la 'ouă 
noaptea, o fi foc I Doar n-o să 
mă culc o 
Locuim în 
nu-n pom ! 
mine, i-am
el televizorul mai devreme, că 
se poate cultiva și din... căr
țile lui fiu-său. Ce credefi 
găsit să-mi strige ? Că eu 
ce joc îndrăcită de sirbă 
în cameră. Ca să vedeli
considerare a jocului popular I 
i-am zis-o : 
crescut in pul 
numai dansuri 
de la fără 
dorn'le-l". Dar
mă-nfcleg. Aslălalt, de vizavi, 
știu de unde și-o ii procurat o 
fă. li cumpără zilnic plămini de 
blvore de la măcelărie și lapte de
2,50 (i-1 aduce o femeie, particu
lar !). Si-atîta miorlăie jigodia, parcă 
știe, exact cînd imn și eu Ia picup 
„Marșul triumfal" din „Aida". $1, să 
vedefi tupeu, stăpînul jigodiei nu 
înțelege cu ce m-o fi de rânjind

a lui I E cam tare de cap 
ăsta 1 l-am spus clar ?

vieți Să ziceți, printre 
Că și eu sînl
$i că și cu aș —-
Exclus! Păi ce,

Mițișor 
vecinul
„Dom'le, nu e voie cu mîțe-n bloa 
și galaI Dacă m-aș li apucat și eu să 
cresc un cal in baie, ce-ai zice f.
„Să-fi necheze la 12 noaptea
A-ntors-o imediat, că eu de ce-am 
cumpărat o rafă și-o lin pe balcon, 
Parcă
ca-n
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NOUTĂȚI
editoriale

2000 DE ANI DE CIRG de 
A. Iozefini.

0 incursiune în Istoria cir
cului mondial, din antichitate 
șl pînă în zilele noastre, cu 
referiri la circul românesc.

I’ENTAMERONUL 
Giambattista.

O capodoperă a 
Italiene de inspirație 
și fantastică.

de B.

li teraturll 
populară ♦ fI

Jocul de-a programarea

ZECE BASME MITOLOGICE 
de Al. Odobescu.

Povestirea cîtorva 
miturile Greciei antice 
zei și eroi populari.

diDtre 
despre

de HuHATMANUL TOMȘA 
gen Boureanul.

0 amplă povestire istorică 
a epocii zbuciumate de dina
intea domniei iul Ștefan Tom- 
șa.

HURMUZUL JUPÎNIȚEI de 
Dominic Stanca.

Pseudo-cronici moldove
nești.

TEATRU de L. Anzengriiber. 
Volumul cuprinde cinci din

tre cele mai cunoscute come
dii ale dramaturgului austriac.

t
4

4
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Rămîne totuși
obligafia de părinfe

(Urmare din pag. 1}

— Eu am tăcut tot ce este posi
bil pentru această fetită. N-am a- 
lunqat-o. Ea a plecat de acasă pe 
cînd eram în spital. A lăsat geanta 
la școală, a 
de drum și

— Și de
— l-am

pachet și 15 
iaiă.

— Pentru
tot „ceea ce

furat 150 lei ca 
a plecat.
atunci ?
trimis hăinuțele 

lei să aibă de

să aibă

într-un 
chel tu

o mamă aceasta este 
este posibil"?

— N-am știut că vagabondează. 
Abia acuma aflu.

— De ce nu o iei acasă ? Pe mo
tiv că aveți copii ați primit aparta
ment cu trei camere. Primești alo
cație de la stat, primești pensie de 
întreținere de la primul sot și apoi 
dumneata ai născut-o, ești mama ell

— Nu știu dacă o pot primi. De
pinde șl de soțul meu. Eu am fă
cut-o, dar seamănă cu tat-său și nu 
pot face nimic din ea. V-o spun 
cinstit: numai o școală de corecție 
o mal poate ajuta. Chiar am cerut 
să fie trimisă la corecție...

lume 
rentă 
copil. Iți vine în minte disperarea 
cu care o pasăre se zbate în jurul 
puiului căzut din cuib, cum o lu
poaică își apără puii cu prețul vie
ții. Cum atîtea mame ajung dincolo 
de sacrificiu pentru cei cărora
le-au dat viată !

Ea, Bogdănescu Rozalia, i-^a trimis 
în 10 aprilie fiicei ei hainele și 15 
lei de cheltuială. N-o poate primi a- 
casă. Nu, pentru că umblă după 
furtișaguri ca și tatăl ei, care a fost 
condamnat. A furat un ceas de la o 
altă fetită, a mai furat ceva bani 
din casă. E mincinoasă, a vaga
bondat prin Petrila, Aninoasa, Tg. 
Jiu. Acum are 18 ani și cine știe 
la ce te mai poți aștepta de la ea. 
Nu, n-o primește pentru că poate 
s-o strice și pe cealaltă fetită, sora 
el mai mică. Ar putea-o primi 
casă 
rile", 
'dacă 
buie

o altă ființă, rămîne indife- 
în fata tragediei propriului

declară Bogdănescu Vasale, în vîrs- 
lă de 28 de ani, soțul mamei feti
tei, mecanic auto la I.C.0. Renunț 
la indemnizația
alimentară. Tatăl
să o tină acolo. Pentru că destul 
am fost purtat 
ratură și mi-e

de stat, la pensia 
ei a ademenit-o,

pe la miliție, procu- 
de-ajuns.

★
13 ani vagabondează 

vitregă, actuala

★
® mamă, o flintă care a adus pe

numai dacă 
dacă se 

o ascultă, 
și acordul

a-
„își lasă fumu- 

face copil cuminte, 
Dar pentru asta 
solului ei.

tre-

★
primesc acasă, 
făcut prea

Fa- 
multe.

O fetită de 
prin Iași. Mama 
sofie a tatălui ei n-o primește. Ma
ma ei cea care a născut-o, căreia 
l-a fost încredințată prin lege și 
care primește în numele fetitei alo
cație de la stat, pensie de alimen
tare, n-o primește nici ea. li cere 
în schimb internarea într-un institut 
de corecție. E tot ceea ce mai poa
te face...

Tragedia Corneliei este tragedia 
familiilor dezmembrate, a copiilor 
acestor familii, cărora ușurința, am
bițiile de moment, iresponsabilitatea 
părinților lor le amputează viitorjil.

Dar dincolo de toate acestea ră
mîne totuși obligația părinților de 
a-și crește și educa copiii. Obliga
ție la care părinții Corneliei trebuie 
să dea răspuns.

Conducerea duhului sindicatelor 
din Petrila (respectiv directorul Mi- 
hut Virgil) s-a adresat Comitetului 
municipal pentru cultură și artă Pe
troșani (mai precis comisie! pentru 
răspîndirea cunoștinfelur) cu rugă
mintea de a delega un conferen
țiar, care să vorbească tineretului 
despre muzica ușoară. Tov. Alexan
dru .Teles, projesor la Școala popu
lară de artă-din .Petroșani, a răs
puns cu plăcere invitației. Șl, deși 
perioada în care trebuia să pregă
tească o conferință bine documen
tată, atractivă coincidea cu zilele 
„de vîrf" ale încheierii anului de 
studii, a găsit totuși timp pentru a 
se prezenta bine pregătit în fata au
ditoriului petrilean. Clnd, in seara 
zilei de 8 iunie, la ora 18 (la care 
era programată expunerea) s-a pre
zentat la clubul din Petrila, era aș
teptat doar de... intendent și de fe
meia de serviciu. Intrebîndu-1 ce se 
aud‘> cu manifestarea Qiiltural-edu- 
cativă pentru care s-a pregătit mi
nuțios, 
club a 
director 
nu știm
gătit ceva !".

Deoarece situația părea 
bilă, maestrul Jeles a intrat 
televizorului. Aici „totul" era pre-

răspunsul celor prezenti la 
fost: „Probabil tovarășul
a uitat(!!). In tot cazul noi 
că s-ar fi organizat și pre-

incredl- 
în sala

o 
de 

au-

pentru tinerea conferinței : 
pentru conferențiar (plină 
și... patru scaune pentru 
(se prevedea probabil o asis-
minimă !). In holul clubului

Acțiunea 
muzicală", 
aici sînt 

spun mal

gătit 
masă 
praf) 
dilori 
tentă
erau cîteva afișe care anunțau : „In 
ziua de 8.VI.1968, ora 18, va avea 
loc în sala televizorului o expunere: 
La braț cu cîntecul — Despre trei 
mari subiecte ale cîntecului : divini
tatea, iubirea, prietenia, 
va fi urmată de o audiție

Poate că cele notate 
destul de concludente și
mult decît orice observații la adre
sa totalei lipse de interes fată de 
munca într-un club! Să mai spunem 
că acest joc de-a programarea este 
periculos atunci cînd, prin ol, îli 
exprimi dezinteresul ! S-a spus și-o 
mai afirmăm : 
tori, munca 
devină o ] 
ca-n orice 
nevoie de 
respect larg 
interes și dărujre î« W 
întreprinde.

Altfel, numai ca să se 
programarea (pe hîriie) 
(ou adevărat) ceea ce și-a pus în 
qlnd să facă, sînt multi

Coi aleși însă se văd 
tale 1

pentru
i culturală 
profesiune.

muncă, și
multă pasiune, 

iată de oameni, de 
r ee» i

organiza- 
Irebule 
Pentru 

aici

să 
că, 

este 
de 

mult 
ce se

joace de-a 
și să uite

chemați !
în... rezul-

V. T.

* r»

noaptea, nu 
re p roșu că și 
Ce, dacă lac 
de două ori

dată cu găinile I 
bloc, ce dracii', 
Vecinului de sub 

șoptit să-nchidă și

c-a
de
ci! codată 
cită

„Ce crezi cd eu 
ca dumneula, să 
decadente ?
și fiăstrez
ii-ani cu

dcs-
Da' 
sini 
șl iu 
silitEu 

tradiția, 
cine să

nu
mî-
icr-

/•o balcon nr fi același lucru 
casă 1 Și că măcăie dis-de-dl- 
tni.nc'ii'tj, cind vine el de la 
șut și-ar vrcc; să se-odihnească! 
Doar n-o să m-apuc, doamne 
sfinte, acum să-i afișez rățirș- 
tei orar, cind are voie să-și 
strige suratele de care-a fost 
înstrăinată I Ai naibii vecini) 
Ăstu dc la stingă, cînd i-am 
spus că să-și țină lala-n trîu 
că vine tîrz.iu acasă, cu unu’ 
care hedonează „Cred în lerf- 
cirea noastră", mi-a zis să am 
grijă de Nicușor al meu, că 
scuipd-n capul vecinilor, de 
pe balcon, și apasă pe sone
riile locatarilor I Parcă el n-a 
fost copil] blu-și mai amin
tește. . Dar, să 'vedeți, pină și 
administratorul s-a 
zievastă-mea, z.iua-n
mare. C<5 e de lu țară și 
știe să umble cu liftul și 
de-aia s-a stricat. Liftul 
nu nevastă-mea 1 Parcă
n-aș ști că el nu repară liftul 
cum trebuie, că lace învîrteli, 
că de-aia are iiică-sa hanorac 
bej. Las-că ne cunoaștem noii

luai de 
amiaza 

nu 
că

eu

comun. 
să mă 
cerce- 

că- 
pi- 
aș 

mai

o

și fîș
$i î-am spus-o! Pentru că eu nu 
pot să lac ci nd văd pe alifia care 
nu știu să conviețuiască în 
Di -aia mi-am pus în gind 
mut din bloc. Am și-ncepul 
țările. Am ceva promisiuni:
suță mică, cu vecini fără cîini, 
sici și... fete Intîrziate I Oricit 
ii fost eu de tare (și sini), nu 
pot. Mi-a pleznit răbdarea. Ăștia 
nu-s oamenii Sin! pur și simplu... 
locatari. Dar n-am nevoie. Pentru că

y. TEODORESCU

nu știu să se-nțeleaqă c-o bomboa-
nă de om, ca mine. Treaba lor l
Eu și-așa plec. Să se descurce cum
or putea 1

Lectură la umbra plopilor

ȘTIINȚA.TEHNICA
Se schimbă
clima Europei ?

Ce
de

Aleile de castani de pe bu
levardul De la Treille din 
neva, care au peste 200
ani, fac obiectul unor obser
vații atente și a unor îngrijiri 
speciale. încă în anul 1808, o 
persoană a fost însărcinată să 
observe cu mate atenție acești 
copaci și să noteze precis data 
cînd încep să înflorească. A- 
ceastă dată are, în afară 
tradiție, și 
tifică. Din 
nelor care
s-a constatat că castanii înflo
resc din ce în ce mai devreme, 
înseamnă oare aceasta că, 
contrar părerii multor oameni 
de știință, clima Europei se 
încălzește ?

de 
o importantă știin- 
înscnmările persoa- 
au urmărit copacii

Strașimîritul
un nou mineral

Studlindu-sc mineralogia și 
originea formațiilor polimerice 
ale defileului Iskărului din 
Bulgaria, în care se găsesc 
minerale rare, geologii bul
gari au descoperit un nou mi
neral întîlnlt in sferoliti foarte 
mărunți sau în straiuri foarte 
subțiri. Sferele sînt colorate în 
veide deschis, și compoziția

iro

lor reprezintă un arseniat de 
cupru. Mineralul cristalizat în 
sistemul poliedric se întîLnește 
In aceeași regiune împreună 
cu alte minerale rare (tirelii, 
korivalil) descoperite pentru 
prima dată în Bulgaria. Omo
logat de Asociația internațio
nala de mineralogie, noul mi
neral a fost denumit strașimi- 
rit, în cinstea marelui pct.ro- 
graf bulgar, acad. Slrașimir 
Dimitrov.

lapte ti colorează în 
pralui de portocale — in por
tocaliu, zahărul pudră — 
albăstriu, praful de ouă 
mierea în galben.

Ecrane
neobișnuite

verde,

în
Și

Intr-o sală de expoziții din 
Londra se prof ilează diano- 

n’mic 
metoda

Lapte colorat
Recent, în Japonia s-o 

în vînzare lapte praf în 
rite culori. Aceasta nu în 
de reclamă, ci pentru că
lapte se adaugă diferite sub
stanțe nutritive. Astfel, praful 
de salată uscată adăugat în

pus 
difc-
scop 

în

zitive. Fapt-ul nu are 
neobișnuit, deoarece 
este practicată în sute și mii 
de expoziții din 
bâșnujt" 
cere se 
alcătuit 
trem de 
tîșnesc
tub orizont I, lung de 13 m. 
Prin reglarea presiunii apel, 
înălțimea jeturilor, adică a e- 
cranului, poate depăși 2,5 m.

lume. ,.Neo- 
este alei ecranul pc 
proiectează. EI este 
din mii de jeturi ex- 
subtiri de apă, ■ are 

sub presiune dintr-un

Mașini unelte românești 
exportate peste hotare

Noi loturi de mașini-unclte 
realizate de industria noastră 
au fost recent exportate peste 
hotare. Astfel, prin interme
diul întreprinderii românești 
de comerț exterior „Mașinex- 
port" au fost expediate în 
R.F. a Germaniei, Polonia și 
Uniunea Sovietică 26 freze 
universale de scuiărie I US 
200P, mașini pentru 'edificat 
și șlefuit bile MA-10C, strun
guri Carusel cu diametru de

univeTS-ale 
SN-630, SN-320

an fost trimise 
R.P. Chineză,

de 
tip 

Șl 
în 

R.D.

2 500 și 2 000 mm. Alte ?5 
strunguri 
SN-400, 
SN-800
Algeria,
Germană, Iran și Turcia.

Întreprinderea comercială
„Teh.no:mport" a încheiat noi 
contracte care prevăd livra
rea de rulmenți biîe de 
rulmenți unor firme din Aus
tria, Argentina și Pakistan.

(Agerpres)
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STEAGUL ROȘU

AUDIENTELE
CONSEMNAM formă de legătură

nemijlocită cu masele
Dulăul
paznic

La stația intermediară 
nir a funicularului minei 
peni se află încadrat ca 
nic Pavel Constantin. Șl

el un dulău 
Doarme Pa- 
de lungă, iar 
de... cei ve-

Pla-
Lu-

paz- 
mai

TELEVIZIUNE
JOI 13 IUNIE

Ne-a înmînat și un angaja
ment : „Subsemnatul Sardy
Eugen, domiciliat în Petroșa
ni, str. Unirii nr. 20. Am luat 
cunoștință de plîngerile unor 
locatari privind purtarea mea, 
faptul că înjur în stare de e- 
brietate și că aș comite grave 
abateri fală de copiii și soția 
mea. Mă oblig ca pe viitor să 
dovedesc o schimbare totală 
în comportarea mea. Dacă 
călca acest angajament să 
tras aspru la răspundere 
către forurile în drept".

A doua zi după apariția ma
terialului, la redacție s-a pre
zentat responsabilul scării șl 
alti trei locatari care ne-au 
relatat cum și-a „respectat" 
Sardy angajamentul: lovind 
responsabilul, rupindu-i căma
șa și făcînd iar un tărăboi 
pomină. A înșelat astfel 
crederea ce 1 s-a acordat, 
acum cuvîntul 
drept...

de cetățeni

(lecțiile 11 și 12). 
(lecțiile 11 și 12).

(Urmare din pag. 1)

rîndul lor, spuneau
I.L.L.-ulul să le re-

voi 
fiu 
deI

are omul lîngă 
care îl păzește, 
vel cît îi noaptea 
dulăul fl apără

niți în control. Sună telefonul 
la statia Intermediară dar de 
răspuns — Ioc. Grivei n-a în- 

£ vălal să vOTbească și la te- 
Ilefon. Le facem o propunere 

șefilor paznicului, prieten cu 
Moș Ene: pentru a fi evitate 
eventualele surprize, lui 
vel să-l fie repartizat un 
care să-l păzească; să 1 
facă forme de angajare 

) Grivei în cazul că prima 
? punere nu

e realizabilă.

După
meni

Pa- 
om 
se 
lui 

pro-

un angaja
solemn
ou cîteva zile, zfa- 
a publicat o însem- 

Intitulată „Așteptăm

In urmă
rul nostru 
nare, 
vești bune din scara hărțuită
de certuri". Eroul întîmplărl- 
lor de pe scară — un om la 
o vîrstă care impune stimă. 
Din respect pentru anii săi, 
nu l-a fost publicat numele.

10,00 Curs de limba germană
11,00 Curs de limba spaniolă
12,00 Telocronica economică.
12.30 închiderea emisiunii de
17.30 Pentru școlari : Ceata lui

pușa ? Scenetă muzicală realizată cu 
Liceului do muzică nr. 1 București, 
copii „In tara dinozaurilor".

18,00 TV pentru specialiști.
18.30 Cuts de limba nisă (lecția a 18-a).
19,00
19.30
19,50
20,00
20,26

dimineață.
Pițigoi: Unde a dispărut pă- 

copdii grădiniței 
- Filmul pentru

organele

de 
in- 
Au 
în

Stingefi becul!
amiază, stradaDuminică la 

principală a Petrilei era foar
te bine Iluminată, 
rîndul și becurile 
dependentei 
stau aprinse 
nunțat vreo 
tovarăși de
nu, vă rugăm stingeți becurile 
cind se luminează de ziuă !

Zile de-a 
străzii In- 

Petroșani. 
rost. S-a a-

dim 
fără 
eclipsă de soare, 
la I.R.E.H. ? Dacă

Francisc VETRO

I I

Regulamentul de circulație preve
de preschimbarea autorizațiilor de 
circulație pentru motorete cu cer
tificate de Imatriculare, acestea ser
vind și ca document pentru înscrie
rea în circulație a motoretei.

Pentru conducerea motoretei 
eliberează permis de conducere 
labil pentru atovehicule a
capacitate nu depășește 69 cm cubl. 
Preschimbarea trebuie făcută în ter
men de doi ani de la intrarea în 
vigoare a legii circulației, termenul 
expirînd la 1 Iulie 1968.

Posesorii ale căror motorete 
înscrise tn circulație la militia
nicipiulul Petroșani și la secția de 
miliție a orașului Lupeni, cărora 
Ii s-au eliberat autorizații de circu
lație oare înlocuiesc atit certifica
tele de Imatrlculare cil și permisele 

a 
de 

ne-

se
va-

căror

di-

se
cu
de

sin t 
mu-

șl grosimea 
separate în-
5 mm. Nu- 
format din

cn 
construirea 

pîrîul Herta, 
va fi termi-Babii, oare

în toamnă.
multe reclamații, nemnl- 

referă la alte probleme 
Bună-

constructorii, la 
că e de datoria 
pare. In fine, rezolvarea s-a tărăgă
nat pînă la intervenția consiliului 
popular care a atribuit-o șantierului 
de construcții. Un alt neajuns, mult 
reclamat de oameni, se referă la a- 
provizionarea cu apă potabilă. Pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
apă potabilă a început 
unei captări de apă la 
la Dealul 
nată pînă

In fine, 
țumiri se
din care unele ne depășesc, 
oară, se solicită servicii pentru fe
mei, aragaze. Nemulțumiri produce 
faptul că plouă în apartamentele de 
la ultimele etaje ale blocurilor F5, 
F9, din cauza izolației proaste a a- 
coperișurilor. Și aceste probleme se 
află în atenția noastră și depunem 
strădanii pentru a le rezolva favo
rabil.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
organizării audiențelor, a rezolvării 
problemelor ce le ridică cetățenii, 
comitetul executiv al consiliului 
nostru popular va analiza în curînd 
desfășurarea audientelor, va elabora 
noi măsuri pentru a asigura și pe 
viitor rezolvarea cu promptitudine 
a tuturor cererilor, propunerilor 
populației, pentru sporirea răspun
derii tuturor lucrătorilor consiliu
lui popular și a unităților de deser
vire fală de sesizările oamenilor 
muncii în spiritul exigentelor 
tuale si anume că nu cetățenii 
flă la dispoziția funcționarului
blic, ci invers, acesta se află la dis
poziția cetățenilor.

ac-
se a-

pu-

Tipuri noi
de vagoane-marfă
produse la Arad

Studioul pionierilor., la Suceava.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Film serial: Vikingii.
întrebări la care s-a răspuns, întreceri la et.iv iui s-a 
răspuns încă. Emisiune de știință.

21,10 Teleglob — emisiune de călătorii geografice — Algeria. 
2.1,30 SUidioul mic: „Un capriciu" de Alfred de Muszet.

Distribuția : Carmen Stănescu, Melania Cîrjo Damian 
Crîșmaru, George Calboreanu junior, Genrqe Ulmeni.

22,15 Artă plastică.
22,35 Seară de romanțe.
22,50 Telejurnalul de noapte.

■
■■' , >s

Echipa condusă de Văduva Va sile execută un nou racord de linie 
C.F.I. călre planul V al minei Uricani.

A

In „Cupa Minerul41 
la fotbal

In ziua de 10 iunie, stadionul din 
Lupeni a găzduit meciul de fotbal 
din cadrul „Cupei Minerul" dintre 
reprezentativele asociațiilor „Invătă- 
mînt" din localitate și „E.M. Uri
cani*. Jocul a plăcut prin ardoarea 
cu care ambele echipe au luptat 
pentru victorie dar mai ales pentru 
spectaculoasa răsturnare de scor.

Prima parte a întîlnirii aparține 
uricanenilor care la un moment dat 
conduc cu 3—0. Cei de la „Invătă- 
mînt" reușesc la rîndul lor să în
scrie un gol, astfel că repriza se 
încheie cu 3—1. La reluare atacu
rile se succed cu repeziciune de la 
o poartă la alta. In această parte a 
meciului s-au marcat 4 goluri dar 
toate numai de fotbaliștii de la „In- 
vătămînt" astfel că 
rul a devenit 5—3. 
va avea loc vineri, 
rele 17, pe același

de la 0—3 sco- 
Meciul revanșă 
14 iunie, Ia o- 

sladion.
I. C.

Cind entuziasmul
tineresc <‘-ii floare...

La început, în 
Iul școlar minier- 
n-a fost nimic, 
teren viran. Apoi

Grupu- 
Lupeni, 

un 
apăru t,

complexului 
șantierul de 
un adevărat 
sîrg pînă la

a

Radio
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PROGRAMUL 1

de conducere, au obligația de 
preschimba aceste autorizații 
circulație. Pentru aceasta este 

ca fiecare posesor de autorl- 
de circulație pentru motorete 
procure actele necesare, șl a- 
: certificatul medical (imprl-

cesar 
za ție 
să-și 
nume
matul se obțin* de la policlinici), 
copia de pe certificatul de naștere 
legalizată (la notariatul de stat), 
dină fotografii în mărime de 40'40 
mm, certificatele medicale de la a 
căror eliberare nn au trecut 
sînt valabile.

Posesorii de motorete din 
Vulcan, Lupeni, Uricani nu
mai prezenta la miliția Lupeni, ci, 
la miliția municipiului Petroșani de 
unde vor primi numere de imatri- 
culare noi.

12 luni

orașele 
se vor

In întîmpi- 
acestei dorinți au venit ca- 

didactice, în frunte cu ingi- 
Gheorghe Filip, directorul șco- 
organizația 

un complex
U.T.C. „Vom ame- 
sportiv prin mim- 
aceasta a fost ho-

jurul 
din

Decît 
a

ca o oază intr-un deșert, un teren 
de volei, de handbal... însetați de 
învățătură dar și de mișcare în aer 
liber, elevii Grupului școlar minier 
făceau sport în condiții vitrege, pe 
acest maidan. Dorința unanimă însă 
a elevilor era ca școala lor să aibă 
propriul teren sportiv, 
narea 
drele 
norul 
Iii și 
naja
că voluntară" —- 
tărîrea unanimă.

...Mantia, de un colorit cu sute do 
nuanțe, cu care natura a împodobit 
făgetul din împrejurimile școlii, 
confirma că toamna lui 1967 intrase 
în drepturi. I* ntorși la școală, ele
vii „veterani", împreună cu „bo
bocii* din primul an, sub îndruma
rea cadrelor didactice, au Început

Programul pentru preschimbarea 
autorizațiilor la miliția municipiului 
Petroșani este în fiecare joi. Nume
rele de ordine ce se atribuie mo
toretelor vor avea următoarele 
menșiuni :

Numerele de ordine din față 
scriu pe tăblițe ușor curbate 
lungimea de 180 mm și lățimea
60 mm. Cifrele și literele se scriu 
ou negru pe fond alb, avînd urmă
toarele dimensiuni : înălțimea de 80 
mm, lățimea de 20 mm 
scrisului de 6 mm, fiind 
tre ele cu un spațiu de 
mărul de ordine va fl
indicativul județului, urmat de cifra 
8 (indicativul orașului municipal 
Petroșani) șl numărul de ordine 
propriu-zis.

Numerele de ordine din spate se 
scriu pe tăblițe de forma unul po
ligon cu următoarele dimensiuni : 
latura de jos 160 mm, înălțimea 120 
mm, latura de sus 100 mm, iar cele 
două laturi oblice 80 mm, măsuratl 
de la latura de jos.

Cifrele și literele se scriu cu 
negru pe fond alb avînd următoa
rele dimensiuni : 
mm, lățimea 
scrisului de 
ele printr-un

Pe tăblița
rlpa protectoare din spate numărul 
de ordine va fi format din indica
tivul județului care se înscrie în 
partea de sus a tăbliței, iar numărul 
propriu-zis se va înscrie în partea 
de jos a tăbliței.

Diversificarea producției de va- 
goane-marfă pentru nevoile econo
miei noastre naționale, sau la cere
rea beneficiarilor de peste hotare, 
constituie una din preocupările ac
tuale alo constructorilor de material 
rulant din tara noastră. Pe această 
linie, la uzina de specialitate din 
Arad, cea mai mare unitate produ
cătoare de material rulant din tara 
noastră, a fost realizat un tip nou 
de vagon marfă de 60 tone, desti
nat transportului de stilpi metalici 
sau din beton, pentru rețelele elec
trice. Constructorii de vagoane de 
la Arad lucrează In prezent la alte 
tipuri de vagoane-marfă la care au 
adus perfecționări 
constructive 
re 
tea 
rite 
try
Intemperiilor, 
dolă" complet 1 
poriș rulant.

Tot pe linia i 
ției de material 
și noile vagoane-cistorno, cu capa
cități pînă la 90 mc, realizate de 
constructorii de mașini de la Uzi
nele „Grlvlța Roșie" dim Capitală. 
Ele sînt destinate transporturilor de 
produse chimice lichide.

întreceri sportive ale pionierilor

produse 
se află ’ 
sporite, 

protecția

sau modificări 
fată de tipurile simida- 
anterior, Printre aces- 

vagoane-marfă cu gaba- 
vagoane speciale pen- 

i mărfurilor împotriva 
vagoane tip „gon- 

închise sau cu aco*

Bogatul program 
la Petroșani cu prilejul Zilei pionie
rilor a cuprins întreceri sportive 
dotate cu „Cupa pionierilor". La 
startul acestor întreceri s-au aliniat 
micii sportivi de la toate școlile din 
orașul Petroșani. După frumoasele 
exerciții de gimnastică, executate în 
ritmurile melodioase ale fanfarei au 
urmat fuga tn sac, cu oul în lin
gură, alergări pe 40 și 60 
meciuri de handbal și fotbal

Redăm mal jos câștigătorii 
cerilor. 40 metri fele: Stolan
geta, Școala generală nr. 4 ; 60 me
tri băieți: Marcu Constantin, Școa-

ce a avut loc

metri, 
etc.
între- 
Geor-

de 20
6 mm,
spațiu 
ce se

înălțimea de 80 
mm, grosimea 
separate între 
de 8 mm.
montează pe a-

diversificării produc- 
I rulant se înscriu

la generală nr. 4; Biciclete: Mo- 
dioroș Carol, Școala generală nr. 4; 
Edelin Eduard, Școala generală nr. 
1 | Handbal : Școala generală nr. 4; 
și Fotbal: Școala generală nr.

CLASAMENTUL GENERAL

6.

1) Școala generală nr. 4 
puncte; 2) Școala generală nr. 2 — 
72 puncte; 3) Școala generală nr. 
5 — 54 puncte; 4) Școala generală 
nr. 1 — 47 puncte; 5) Școala gene
rală nr. 6 — 40 puncte.

Gupa a revenit elevilor de la 
Școala generală nr. 4 Petroșani.

Teren de sport
In apropierea Școlii generale 

1, lîngă parcul „Minerul" din’ 
peni, a fost amonajat un teren de 
sport. Noul teren are o suprafață de

nr.
Lu-

167

peste 3 000 metri patrați. Aici ele
vii vor putea practica următoarele 
discipline sportive: fotbal, volei, 
handbal.

Străbătind Che
ile Jiețului.

Foto: C. M1HAI

CITITORII DESPRE TRANSPORTUL ÎN COMUN
Care e rațiunea?

Călătoresc adesea cu au
tobuzul pe ruta Petroșani — 
Lupeni. In repetate rînduri 
aud discuții între taxatoare 
și călătorii care se declară 
nemulțumiți pentru că tre
buie să plătească cu 9 
biletul de autobuz de 
Petroșani la Lupeni, în 
de 6,50, doar pentru că 
coboară în centru ci la 
doua static după centru,
aceasta chiar dacă a urcat 
cu una sau două stații după 
statia de capăt din 
șani.

O situație similară 
întîmplat și mie. Am 
din stația din dreptul
nulul Petroșani și cerînd un 
bilet pentru Lupeni — pînă 
la prima statie după centru 
— am fost încasat cu nouă 
lei, adică, costul unul bilet 
Petroșani — Uricani, în loc 
de 6,50 lei. Adresîndu-mă 
politicos taxatoarei Ionuț 
Ana de pe autobuzul 
31—HD—1669, aceasta ml-a 
răspuns pe un ton nepolltf-

lei 
la 

loc 
nu 

a

Petro-

mi s-a 
urcat 

stadio-

mai

să 
nu-i

cu 
în

de auto- 
fostului 

sînt tre- 
deci sta-

cos, că: „dacă nu-mi con
vine, n-am decît să reclam". 
In această situație n-am 
avut ce comenta.

S-ar putea ca acesita 
fie totuși tariful, însă
văd rațiunea. Adică, pentru 
1 km de drum în plus să 
se plătească costul unui bi
let pentru o distantă de 10 
km, respectiv Lupeni — Uri
cani ??

Și încă ceva. Pentru a se 
evita discuțiile penibile 
tre călători si 
fi bine să fie 
tobuze tabele

Consider, de
în relațiile cotidiene 
călători și salariații 
de pe 
bare 
da un

circulă pe ruta Pe-
Petro-

ex-
de 
de

— Anrnoasa, 
Uricani. Totuși, 
cazurile extrem 

vin

în-
taxatoare, ar 

afișate în au- 
cu preturi.
asemenea, că 

dintre 
I.C.O. 
între- 
poate

autobuze, la o 
politicoasă se 
răspuns politicos.

Ing. Nicolae TIVIG 
E.M. lupeni

De ce nu opresc 
mașinile în stație?

Sîntem un grup de călă
tori pe care serviciul ne

stntem obligați li
pi erdem cite 30 și 
de minute pentru 
mașina de Aninoa-

obligă să ne deplasăm 
autobuzul la Iscroni. Pe 
dlratorul din stația 
buz din apropierea 
sfat popular Iscroni 
cute liniile 4 și 6,
ție de oprire pentru mașini
le care 
troșani 
șa ni — 
copt în d
rare, mașinile care 
la Uricani nu opresc n>’n- 
dată în amintita stație. Ast
fel, cu toate că avem abo
namente, 
neori să 
chiar 40 
a aștepta
sa. Situația arătată a fost a- 
dusă și la cunoștința condu
cerii I.C.0. Petroșani care 
a promis, cu circa 10 zile 
în urmă, că va lua măsuri 
dar...

Socotim că e timpul ca 
promisiunile să se transpu
nă în fapte. E vorba de-o 
cerință legitimă a oamonl- 
lor.

B. COSTEA 
Petroșani

Cei care
provoacă
pagube
să le și
suporte!

Cat tierul energeticienilor 
din Paroșeni, Sohodol, are 
mai multe blocuri. Majori
tatea sînt bine întreținute. 
Un bloc însă face excepție 
de la regulile gospodărești: 
cel în care locuiesc... con
structorii de la șantierele 
Energo-construclii și Ener- 
«;o-montaj. Mai bine zis în 
care au locuit, pentru că 
de cîteva luni unele aparta
mente s-au golit... Construc
torii au plecat pe alte șan
tiere, iar apartamentele lor

munca de amenajare a 
sportiv. In orele libere 
pe terenul viran părea 
furnicar. S-a muncit cu 
venirea iernii. In primăvara acestui 
an, lucrările au reînceput cu și mai 
mare intensitate. Terenul do fotbal, 
sectoarele de aruncări și pista de 
atletism prindeau tot mai mult con
tur. Pentru că la amenajarea com
plexului sportiv au participat aproa
pe toti devii și cadrele didactico 
ale școlii. Acum terenul de fotbal 
e complet gazonat, iar sectoarele 
de sărituri și aruncări terminale. E 
și firesc. In această lucrare de mari 
proporții au fost materializate mai 
mult de 460 000 ore de muncă pa
triotică, o cantitate incomensurabilă 
de energie și entuziasm.
A

In loc de epilog
Duminică, 

mai opt luni de la începerea 
rilor, la Grupul școlar minier 
Lupeni a avut loc festivitatea 
gurăril noii baze sportive. Cu 
prilej, cei care au luat cuvîntul au 
felicitat călduros cadrele didactice 
și elevii pentru frumoasa realizare. 
Festivitatea a coincis cu împlinirea 
a 15 ani de activitate rodnică în 
această școală nouă. Nici că se pu
tea un cadou mai frumos și util !

Cum era și firesc, Inaugurarea 
încheiat cu întreceri sportive, 
gazonul terenului de fotbal și-au 
cut apariția selecționatele anilor 
și III. După 50 de minute de joc, 
victoria a revenit elevilor anului 
III cu scorul de 6 -0. In pauză, au 
avut loc întreceri distractive: fuga 
in sac, cu oul în lingură, trasul 
funie: ele. care au stîrnit hazul și 
veselia.

Preocuparea ce există la 
școlar minier Lupeni pentru 
este confirmată nu numai 
menajarea acestui complex 
cl și prin rezultatele 
obținute în întrecerile 
loc recent în etapa finală de atle
tism, pe Ministerul Minelor. Nn ne 
rămîne decît să le dorim noi suc
cese în viitor atit la învățătură cît 
și în sport.

9 iunie 1968. După nu- 
lucră- 

d n
Inau- 
acest

s-a
Pe 
fă
li

Grupul 
sport 

prin a- 
sportiv

remarcabile, 
ce au avut

S. BAIOI

Operațiunea de înlocuire

obligați 
urgență 
se pre- 
miliției

a 
carnetelor de conducere auto 
cu permise de condnceTe se 
termină la sfirșiltil lunii iu
nie 1968. Posesorii carnetelor 
de conducere sînt 
să-și întocmească de 
formele necesare și să 
zinte Ia Inspectoratul
județului Hunedoara, serviciul 
circulației, in vederea pre
schimbării lor. Sînt necesare 
următoarele acte: certificatul 
medical, fișa personală, chi
tanța prin rare se atestă de* 
punerea la C.E.C. a sumei de 
5 Iei reprezentând costul nou* 
Ini permis do conducere și 
două fotografii 30/40 mm.

I!

!
!

de la Paroșeni au rămas în- 
tr-o stare jalnică. Fără gea
muri, cu ușile sparte, cu 
instalațiile electrice și sani
tare distruse. Dacă intri în 
apartamentul 3, din scara a 
11-a, de pildă, rămîi uimit 
de ce vezi. N-a mai rămas 
nici un întrerupător, nici o 
priză sau dulie. Chiuvetele 
d:n baie și bucătărie au dis
părut și ele o dală cu clan
țele de la uși. Parchetul e 
tot răscolit și mai murdar 
decît dușumelele din graj
duri. Iar pereții sînt mai a-

fumați decît at atelierelor dc 
fierărie.

Ne întrebăm, cine va re
cupera toate aceste pagube?

Din ai cui bani vor fi plă
tite instalațiile, bunurile dis
truse do locatarii construc
tori de la Paroșeni ?

Conducerile cetor do>uă 
șantiere vor trebui sa-i obli
ge pe foștii locatari la pla
ta pagubelor, nicidecum a- 
cesloa să nu fie suportate 
din buzunarul stalului.

P. B.

5,00 Buh Un de știri; 5,05 
Program muzlool de diminea
ță; 6,00 8,25 Muzică și ac- 
tualiîăți ; 8,25 Moment poetic;
8.30 Le microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia 
proferată; 9,30 Matineu lite
rar; 10,00 Să învățăm un cîn- 
tec: „Tricolorul" de Ciprian 
Porumbescu ; 1010 Curs dc
limba rusă • 10,30 Soliști șî 
formații artislico de amatori ; 
11,00 Buletin de știri; 11,25 
Recital de operă Octavian Na- 
ghiu ; 11,45 Sfatul modicului; 
12,00 Uverturi și potpuriuri 
de muzică ușoară ; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
Interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 13,20 So
liști și orchestre de muzică 
șoară ; 14 00 Muzică 
Iară ț 14,15 Dumbrava 
nată; 14 30 Radio-puhlic- 
14,50 Jocuri populare; 
BuleUn de știri; 15,05 
pentru chitară de Naac Albe- 
niz; 15,15 Lectură în premie
ră; 15,35 Muzică ușoară; 
16.00 Radiojurnal. Sport; 16,20 
Melodii populare; 16,45 Ci
clul ; „Să înțelegem muzica"; 
17 15 Pentru patrie; 17,45 Din 
repertoriul 
viziunii ; 
Știri; 18,02 
că; 18,20 
populare; 1 
bre din opere; !9,00 Radioga- 
zoto de scară; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20.05 
Actualitatea în revistele lite
rare ; 20,20 Muzică populară; 
20,40 Muzică i 
Noapte bună, 
Muzică; 21,25 
muzica ușoară ; 
jurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Noutăți de mu
zică ușoară cu Bill Ramsey ;
22.30 Moment poetic; 22,35
Muzică ușoară șf de operetă;

Mozaic sonor • 24,00 Bu
de știri; 0 0^—115$ 
nocturnă.

u- 
popu- 
niin fi

la te;
15,00 
Piese

corului Radfotole- 
18,00 Buletin de 

I Revista economi- 
Doine și jocuri 

18,45 Pagini cole-

ușoară ; 
copii ; 
Călătorie

; 22,00 Radio-

23,00 
letin 
trada

PROGRAM!-I ii

20,55
21,00

cu

Cînlece și jocuri popu- 
7,30 Buletin de știri ; 
Muzică ; 7,45 Matineu 

8,00 Melodii popu- 
8,10 Tot înainte (emi- 

8,30

7,00
la re;
7,39
muzical ;
late ;
Siune pentru plorîieri);

; 8.35 Dansuri
10,00 Buletin de

10,05 Muzică ușoară;
11,50

Buletin de știri; 
simfonice ;
Știri ;
10,10 Teatru radiofonic;
Piese instrumentale; 12,00 Bu
letin 
populare 
Din 
drăgile;
cert a Capitalei ; 
ta în slujba păcii 
tă Elena Patrichi ; 
diojurnal; 14,08 
prînz ;
15.30 Muzică populară;
Pe teme medicale; 16,30 Ma
eștri ai madrigalului: Orlan
do Di Lasso ; 16,50 Cîntă Ana 
Lăc&tușu ; 17.00 Radiojurnal;
17,15 Din pîlnia gramofonului; 
17,35 Cîntă formația Gerhard 
Romei ; 17,45 Muzicieni ro
mâni de azi, despre muzicieni 
români dc ieri; 18,10 Muz că 
ușoară de H. Mălinoanu ;
18.30 Antologic de literatură
universală; 19,50 Muz4ca 
ușoară la masa rotundă; 21,00 
Buletin de știri; 21,05 Frag
mente din opera „Boema" de 
Leoncavallo; 21,30 Studioul 
de poezie; 21,50 Franmente 
din opera „Boema" de Leon
cavallo (continuare); 23.00 Ra
diojurnal ; 23,07 Antolonia
discului ; 23,50 Intllnire ctt 
jaz-zul; 0,55—1,00 Buletin de 
știri.

de știri; 12,07 
din Oltenia; 

albumul cînterelor 
13,00 Viata de con- 

13,30 Știln- 
; 13,40 Cîn- 

14,00 Ra- 
Concert de 

15,00 Muzică ușoară;
16 20

Melodii
1 2.30

în*

MIC* 
PUBLICITATE

Vînd casă liberă, două ca
mere, bucătărie, baie, curte 
— str. Plopilor 8A Petroșani. 
Informații •— strada 
6A Craiova.

Vind Trabant 601 
bună. Sir. Republicii 
trila.

Barithi

in stare
5/4 Pe
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STEAGUL ROȘU

O.N.U.

Adunarea Generală a adoptat două 
rezoluții finale în problemele neproliîerării 
armelor nucleare și Airicii de sud-vest

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmi
te: După șapte săptămîni de dezba
teri ample și aprofundate, sesiunea 
reluată a Adunării Generale a O.N.U. 
a încheiat, miercuri seara, examina
rea celor două probleme înscrise 
prioritar pe ordinea sa de zf — ne- 
proliferarea armelor nucleare și si
tuația din Africa de sud-vest, adop- 
tînd în legătură cu acestea rezoluții 
finale. Lucrările sesiunii reluate au 
luat astfel sfirșit, dar din punct de 
vedere procedural cea de-a 22-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
nu a fost declarată închisă, întrucît 
pe ordinea sa de zi continuă să fi
gureze o problemă — situația din 
Orientul Mijlociu — care, în urma 
dorinței exprimate de statele inte
resate șl a consensului realizat, nu 
a fost dezbătută în cadrul prezentei 
sesiuni. In consecință, sesiunea a 
22-a a Adunării Generale va putea 
fi reluată atunci cînd președintele, 
după consultări cu statele membre 
șl cu secretarul general, va consta
ta că sînt întrunite condițiile pentru 
examinarea acestei probleme.

Miercuri dimineața, în ultima zi 
o lucrărilor sale, sesiunea reluată 
a Adunării Generale a adoptat rezo
luția cu privire la problema Africii 
de sud-vest. In favoarea acestei re
zoluții au votat 96 de țări, printre

Declarația ministrului 
de externe al R.S. Cehoslovace

PRAGA. — Jiri Hajek, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, a făcut o declarație în ca
drul ședinței Comisiei pentru afa
ceri externe a Adunării Naționale 
subliniind că sarcinile politicii ex
terne a tării sale constau în dezvol
tarea și întărirea multilaterală a 
prieteniei și colaborării cu țările 
socialiste și în traducerea în prac
tică a principiilor coexistentei paș
nice a statelor cu sisteme sociale 
diferite. Participarea la Tratatul da 
la Varșovia șt colaborarea econo
mică in cadrul C.A.E.R. constituie 
baza politicii externe cehoslovace 
a continuat ministrul de externe. 
Totuși, a arătat el, respectarea a- 
rostei alianțe nu înseamnă că noi 
nu ne vom debarasa de formalism 
și de închistarea în relațiile exter
ne care constituie o urmare a gre- 
șeltor dogmatismului din trecut. Noi 
trebuie să fim conștient! că nu este 
necesar să copiem politica UR.S.S., 
care, ca putere socialistă mondială, 
are o sferă do acțiune, iar politica

Dispută între grupările politice 

din Panama
CIUDAD DE PANAMA. — Chiar 

șl după anunțarea rezultatelor ale
gerilor prezidențiale din Panama, 
lupta între grupările politice con
tinuă. Deși Comisia senatorială l-a 
declarat învingător în aceste aleqerl 
pe Arnulfo Arias reprezentantul o- 
pozttiei, președintele Robles a con
testat victoria acestuia printr-o pe
tiție adresată Tribunalului Suprem. 
Ziarul american „Christian Science 
Monitor" scrie că șeful Gărzii Na
ționale, generalul Vallarino, duce o 
serie de tratative cu președintele 
Robles pentru a-I determina să re
nunțe la tratativele de a obține scau
nul prezidențial pentru favoritul său 
David Samudio. După cum se știe, 
în timpul campaniei electorale Gar
da Națională s-a situat evident de 
partea candidatului guvernamental, 
pentru ca în timpul numărării vo
turilor ea să revină asupra poziției 
fti si să îl sprijine pe Arnulfo Arias. 
Telegramele sosite din capitala pa- 
nameză arată că pentru a preîntîm- 
pina orice acțiune a președintelui 
Robles, opoziția intenționează să-l 
deposedeze pe acesta de funcția su-

Dublă transplantare de rinichi
SAO PAULO. — O dublă 

transplantare de rinichi a fost 
Qlectuată mărfi la aceiași spi
tal unde primul pacient latino- 
american cu inima grefată își 
continuă convalescenta. S-a 
transplantat cile un rinichi lui 
Ferreira Neto in virstă de 24 
de ani și lui Barbosa Castro 
de 25 de ani. Donatorul, Del
gado Prado, a decedat după 

care și România, două țări au votat 
împotrivă (Africa de sud și Portu
galia), Iar 18 — s-au abținut (Aus
tralia, Austria, Belgia, Canada, Cu
ba, Danemarca, Finlanda, Franța, Is
landa, Italia, Luxemburg, Malawi, 
Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, 
Suedia, Marea Britanie și Statele U- 
nite). Opt delegații nu au participat 
la vot (Albania, Botswana, Republi
ca Dominicană, Gambia, Lesotho, 
Malta, Haiti, Nepal).

In acest document, prezentat în- 
tr-o formă revizuită la 11 Iunie de 
cele 51 de state coautoare, se expri
mă neliniștea în legătură cu refu
zul Africii de sud de a-și retrage ad
ministrația din Africa de sud-vest, îm. 
piedicînd astfel acest teritoriu să-și 
obțină independenta și se sublinia
ză că atitudinea guvernului sud-a- 
frican de nesocotire a rezoluțiilor 
O.N.U. constituie o provocare fla
grantă la adresa autorității Națiuni
lor Unite.

Prin această rezoluție, Adunarea 
Generală hotărăște că Africa de sud- 
vest, în conformitate cu dorința po
porului său, va fl denumită „Nami
bia", reafirmă dreptul poporului na- 
mibi'an la libertate și independentă, 
condamnă acțiunile guvernului Afri
cii de sud, îndreptate spre consoli
darea controlului său ilegal asupra 
acestui teritoriu șl spre distrugerea 

unui stat mic, ca de exemplu Ceho
slovacia, are o altă sferă de acțiu
ne. Cehoslovacia va acorda în mod 
sigur prioritate problemelor Europei 
centrale și de sud-est. Ar fi greșit 
să se considere că în majoritatea ță
rilor socialiste punctele de vedere 
cehoslovace vor fi primite dlntr-o 
dată cu egală înțelegere, acord șl 
sprijin. In interesele noastre și în 
interesele prietenilor noștri trebuie 
să năzuim ca deosebirile de păreri 
să nu se transforme într-o polemică 
care să se răsfrînqă negativ nu nu
mai asupra relațiilor reciproce, dar 
care, prin urmările ei, ar putea a- 
vea o influentă negativă asupra re
lațiilor din întreaga comunitate so
cialistă.

..Politica externă a Cehoslovaciei 
— a spus Jirl Hajek — trebuie să 
apere procesul nostru de renaștere 
de influente negative și presiuni din 
afară, care se pot Ivi. Totodată ea 
trebuie să deschidă posibilități pen
tru acțiuni pozitive în afara tării".

premă înainte de luna octombrie 
cînd îl expiră mandatul. Pe plan 
national, această luptă pentru pu
tere are repercusiuni nefaste asupra 
stării de spirit a populației, care de 
fapt nu participă la viata politică 
a tării.

—•—
O dezmințire 
a exilafilor 
din Haiti

SAN JUAN. — Un purtător de 
cuvînt al exilatilor din Haiti, a de
clarat că afirmațiile președintelui 
Francois Duvalier, potrivit cărora 
grupul de Insurgenți introdus recent 
în insulă ar fi fost complet lichi
dat nu corespund realității. Purtăto
rul de cuvînt a precizat că insurgen
ții continuă să lupte în zona debar
cării.

ce a fost rănit mortal la cap.
La același spital a fost dat 

publicității un buletin medical 
asupra stării sănătății pacien
tului Joao Ferreira da Chuna, 
căruia la 26 mai i-a fost gre
fată inima. Buletinul precizea
ză că pacientul se simte bine 
și că organismul lui nu a dat 
nici un lei de semne că ar res
pinge organul grefat. 

unității și integrității teritoriale ale 
Namibiei, condamnă statele care prin 
colaborarea lor politică, militară și 
economică cu guvernul sud-african 
l-au încurajat pe acesta din urmă în 
acțiunile sale sfidătoare, cheamă toa
te statele să la măsuri efective, e- 
conomice și de altă natură menite 
să asigure retragerea imediată a ad
ministrației sud-africane din acest 
teritoriu, subliniază că continuarea 
ocupării străine a Namibiei consti
tuie o amenințare gravă la adresa 
păcii și securității internaționale, 
recomandă Consiliului de Securitate 
să ia urgent toate măsurile efective 
pentru a asigura aplicarea acestei 
rezoluții și să ia măsuri efective 
conform dispozițiilor Cariei O.N.U. 
pentru a asigura înlăturarea ime
diată a prezentei sud-africane din 
Namibia, astfel tncît acest teritoriu 
să-și poată obține independenta. 
Sînt precizate, totodată, sarcinile 
concrete ale Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia.

In ședința de miercuri după-amia- 
ză, Adunarea Generală a adoptat 
proiectul de rezoluție în legătură 
ou Tratatul de neprollferare a ar
melor nucleare, care a fost dezbă
tut pe larg și aprobat în prealabil 
de Comitetul Politic. In favoarea a- 
cestei rezoluții s-au pronunțat 95 de 
state printre care și România. 4 sta
te au votat împotrivă (Tanzania, 
Zambia, Albania, Cuba), 21 de state 
s-au abținut (Guineea, India, Ma
lawi, Mall, Mauritania, Niger, Por
tugalia, Ruanda, Arabia Saudită. Sierra 
Leone, Spania, Uganda, Algeria, Ar
gentina, Brazilia. Birmanîa, Burundi, 
Republica Africa Centrală, Congo 
(Brazzaville), Franța, Gabon). Nu au 
participat la vot Cambodgia, Gam
bia, Haiti și Republic^ Dominicană.

După cum s-a mai anunțat, această 
rezoluție recomandă adoptarea pro
iectului Tratatului de neprollferare 
a armelor nucleare și conține o se
rie de modificări îndreptate spre 
îmbunătățirea textului tratatului, ast
fel îneît acesta să corespundă în 
mai mare măsură scopurilor pe care 
și le propune.

După votarea rezoluției mai multi 
delegați au explicat votul lor. A 
luat, de asemenea, cuvîntul, preșe
dintele Statelor Unite, Lyndon John
son.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu.

A C TUA L ! TA TEA PL (.LOT
Incidente tragice la Nagpur

NEW DELHI. — Incidentele care 
s-au produs Incepînd de luni între 
comunitățile hinduse și musulmana 
în localitatea Nagpur, situată la 800 
km nord-vest de Bombay, au conti
nuat în cursul zilei de marți. Potri
vit comunicatelor autorităților locale,

Operafie dificilă
HOUSTON. — Chirurgii de la spi

talul metodist din Houston (Texas) 
au reatașat mîna dreaptă a unul 
copil în vîrstă de 7 ani care l-a 
fost smulsă într-un accident. Opera
ția a durat trei ore șl jumătate. Po
trivit medicilor de La acest spital, 
băiatul pe nume Brett Dorsey se 
simte bine după operație.

R. F. a GERMANIEI : Interiorul peșterii cu stalactite de la Atten
dorn (munții Sauerland), care a fost descoperită în anul 1907 șl 
oare de atunci atrage numeroși vizitatoiri.

Protest al
R. D. Germane

BERLIN. — Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Germane a adresat guver
nului R. F. a Germaniei și Senatu
lui Berlinului occidental un protest 
în legătură cu faptul că în Berlinul 
occidental a avut loc ședința Uniu
nii Industriașilor vest-germani. La 
această ședință, arată agenția A.D.N,. 
au fost discutate probleme care vi
zează includerea unității politice in
dependente — Berlinul occidental — 
în sfera economică a R.F.G.

Agenția A.D.N. anunță că la șe
dința respectivă au luat parte pre
ședintele R.F.G., Liubke, și ministrul 
vest-qerman al economiei, Schiller.

- - >- -
LUPTE ÎNVERȘUNATE*

IN R. A. YEMEN
CAIRO. — Primul ministru al Re

publicii Arabe Yemen, generalul 
Hassan El Amri, care face în prezent 
o vizită în R.A.U., a acordat un in
terviu ziarului egiptean „Al Ahram". 
Im interviu premierul yemenit arată 
că în ultimele zile au avut loc lupte 
înverșunate între trupele republica
ne șl regaliști. La aceste lupte au 
luat parte unități de blindate și ar
tilerie republicane. Hassan El Amrl 
a adăugat că în rîndul rogaliștilor 
participă mercenari străini.

Convorbirile oficiale dintre 
reprezentanții guvernelor 
P. D. Vietnam și

PARIS. — Corespondentul Ager- 
pres, AI. Gheorghiu, transmite : Mier
curi a avut loc cea de-a opta ședin
ță a convorbirilor oficiale dintre re
prezentanții guvernelor R. D. Viet
nam și S.U.A. După cum a devenit 
cunoscut ulterior, reprezentantul a- 
merican, Avețell Harriman, care a 
vorbit primul, a cerut, din nou ca 
problema încetării bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam să fie discu
tată împreurțej cu ceea ce el a de
numit „problemele adiacente". El 
s-a referit, totodată, la „consecin
țele' pe care le-ar putea avea a- 
supra convorbirilor continuarea ac
țiunilor forțelor patriotice la Sai
gon.

In intervenția sa, reprezentantul
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a cerut 
părții americane să precizeze cînd 

în timpul incidentelor au fost ucise 
10 persoane, iar -alte 40 au fost ră
nite. Au fost luate măsuri urgente 
pentru întărirea pazei pe străzile o- 
rașulul. Unități de trupe, trimise ca 
întărire patrulează în cartierele în 
care s-au produs ciocniri.

Descoperirea cadavrului lui Johnson Benjo
KAMPALA,. — Citind surse infor

mate de la Kampala, agenția Reuter 
relatează că în apropierea capitalei 
Ugandei a fost descoperit cadavrul 
lui Johnson Banjo, diplomatul nige
rian care a dispărut în împrejurări 
misterioase, în ziua deschiderii con
vorbirilor de pace dintre reprezen
tanții guvernelor federal și biafrez, 
Johnson Banjo era secretar particu
lar al șefului delegației guvernului

SITUAȚIA DIN FRANȚA
® IN ANUMITE SECTOARE DE ACTIVITATE GREVELE CONTINUA

• INTRE GREVIȘTI ȘI POLIȚIE S-AU PRODUS CIOCNIRI

• PESTE 1 000 DE PERSOANE AU FOST ARESTATE

PARIS. — Deși viata socială și-a 
reluat aproape în totalitate cursul 
său normal, în anumite sectoare de 
activitate din Franța, grevele con
tinuă. In industria metalurgică și 
îndeosebi la uzinele de automobile 
Renault și Peugeot grevele conti
nuă ca urmare a respingerii și ter
giversării de către cercurile patro
nale a rezolvării revendicărilor oa
menilor muncii.

In unele întreprinderi au avut loc 
ciocniri între politie și greviștii oa
re au ocupat întreprinderile. In le- 
qatură cu această situație, Confede
rația Generală a Muncii (C.G.T.) a 
adresat primului ministru Georges 
Pompidou o scrisoare în care pro
testează împotriva intervenției for
țelor do politie într-un număr de 
întreprinderi aflate încă în grevă. 
In scrisoare se arată că dacă guver
nul intenționează Intr-adevăr să pu
nă capăt conflictului de muncă el 
trebuie nu numai să înceteze de a 
incita patronatul din Industria me
talurgică să reziste unor tratative 
reale, ci, în primul rînd, să dea el 
însuși un exemplu, satisfăcînd re
vendicările salariatilor de la uzinele 
Renault, care este o întreprindere 
de stat.

Intervenția politiei împotriva gre
viștilor de la uzinele Peugeot din 
Sochaux, precum și a celor de la 
sucursala uzinelor Renault din Flins, 
închisă începînd de la 11 iunie din

S.ll.A. ’
intenționează să înceteze bombarda
mentele și celelalte acte de război 
împotriva Vietnamului de nord. Re
amintind afirmația reprezentantului 
american din ședința precedentă că 
S.U.A. sînt dispuse să înceteze bom
bardamentele „la o dată șl în îm
prejurări corespunzătoare", Xuan 
Thuy a întrebat; „Care moment și 
care împrejurări sînt mai corespun
zătoare decît acum, cînd convorbi
rile oficiale dintre reprezentanții 
guvernelor R. D. Vietnam și S.U.A. 
durează de aproape o lună ? Dacă șl 
de acum înainte convorbirile oficiale 
nu vor progresa, partea americană 
va trebui să-și asume întreaga răs
pundere".

Următoarea ședință a convorbiri
lor oficiale va avea loc miercurea 
viitoare.

GRAV ACCIDENT 
MINIER

ROMA. — Intr-o mină din apro
pierea localității Tremenico s-a pro
dus o explozie, îngropînd în galerii 
numeroși mineri. Primele rapoarte 
afirmă că cel puțin trei mineri au 
fost uciși.

federal nigerian la convorbiri.
Gadavrul lui Banjo a fost desco

perit întîmplător de pilotul unui e- 
Hcopter al politiei care se afla într-o 
misiune de patrulare deasupra Kam- 
palei.

Un document 
care acuză

GENEVA. Comisia internațională a 
juriștilor, cu sediul la Geneva, a 
dat publicității un document în care 
acuză Grecia, Guatemala, Portugalia 
și Republica Sud-Afrlcană de viola
rea dreptului international și a de- 
olaratiei universale a drepturilor o- 
muluii. Comisia a examinat situația 
din cele patru țări. In legătură cu 
Grecia, documentul menționează că 
regimul militar diin această tară a 
suprimat orice opoziție. In prezent, 
în Grecia domnește o atmosferă de 
instabilitate, de teamă și suspiciune, 
conchide documentul Comisiei in
ternaționale a juriștilor.

Starea sănăfăfîî 
lui Blaiberg 
e îngrijorătoare

CAPETOWN. — Starea sănătății 
dr. Blaiberg continuă să rămînă în
grijorătoare, se arată într-un buletin 
medical publicat marți seara de Spi
talul Groote Schuur din Capetown.

„Nici o ameliorare nu s-a produs 
în afecțiunea hepatică de oare sufe
ră", precizează buletinul care a- 
daugă că „au fost luate toate mă
surile pentru a lupta împotriva a- 
cestei complicații*. 

ordinul conducerii regiei Renault, 
a declanșat în cursul nopții de 
marii spre miercuri atît la Paris, cît 
și în orașele Lyon, Toulouse și Saint 
Nazaire manifestații de protest. Po
trivit unui bilanț au fost arestați 
în cursul după-amiezli de 11 iunie 
și a nopții de marți spre miercuri 
peste 1 000 de demonstranți. In 
cursul ciocnirilor care au avut loc 
între politie • și manitestanti, mai 
multe persoane au fost rănile.

Agenția France Presse transmite 
că în mediul studențesc continuă să 
domnească o vie agltafie, întreți
nută în special de grupuri extre
miste, care s-au desolidarizat de 
U.N.E.F., ignorînd astfel revendică
rile reale ale studenților și incitînd 
la anarhie și violentă.

VIETNAMUL DE SUD

Baza americană Tan Son Nhut 
bombardată de tortele patriotice

SAIGON. — După cum transmite 
agențiile de presă, în zorii zilei de 
miercuri, forțele patriotice sud- 
vietnameze au supus unui bombar
dament ou rachete marea bază ame
ricană Tan Son Nhut, situată în 
imediata vecinătate a Saigonului. 
Potrivit primelor rapoarte, explozi
ile rachetelor au provocat inamicu
lui pierderi. Mai multe avioane și 
elicoptere aflate în perimetrul bazei 
au fost distruse sau avariate de tirul 
patriotilor. De asemenea, au fost 
bombardate clădirile aparținînd per
sonalului bazei.

★
SAIGON. — Agenția de presă „E- 

liberarea" a publicat cel de-al 7-lea 
comunicat special al Comandamen
tului Forțelor armate populare de

S. U. A.

PREȘEDINTELE L. JOHNSON Și-A REAFIRMAT 
HOTĂRÎREA OE a PARAȘI CASA ALBA

WASHINGTON. — Președintele 
S.U.A. Lyndon Johnson, și-a reafir
mat hotărîrea de a părăsi Casa Al
bă la expirarea, în ianuarie i960, 
a mandatului său prezidențial șl 
de a-și relua activitatea în învătă- 
mîntul superior.

Agenția UPI scrie că după 31 
martie, cînd Johnson a anuntat că 
nu va căuta să obțină și nu va ac
cepta un nou mandat prezidențial, 
„au existat speculații pe scară lar-

EDWARD KENNEDY IN FAȚA 
UNEI HOTĂRÎRI DIFICILE

WASHINGTON. — Prietenii apro- 
plati ai senatorului Edward Kennedy 
consideră că acesta se află în pre
zent în fata unei hotărîri dificile i 
fie să urmeze crezul politic al celor 
doi frați ai săi asasinați, fie să se 
retragă din viata politică. Unii ob
servatori apreciază că Edward Ken
nedy s-ar putea dovedi unul din li
derii politici cu mari șanse la vl-

----•-----

Orientul Apropiat 

Proces intentat 
nnni grup 
de membri 
ai organizației 
„Ai fatali*4

GAZA. — In orașul Gaza, situat 
într-o regiune ocupată de trupele 
Israelului, s-a deschis în fata unui 
tribunal militar israelian procesul 
intentat unui grup de 11 membri ai 
organizației „Al Fatah". Agenția 
France Presse transmite că printre 
acuzați se află Amram Said Mah
mud Assman, care ar fi fost co
mandantul militar al organizației în 
întreaga regiune Gaza, și Abdul La
tif Hassan Mustafa Obeid, acuzat 
de a fi șeful politic al mișcării „Al 
Fatah" în același sector. Marti, 
curtea militară din Gaza a condam
nat pe unul dintre inculpați la o 
pedeapsă de patru ani închisoare 
sub acuzația de a fi ascuns arme:

Purtători de cuvînt ai organizației 
„Al Fatah" au subliniat că acțiunile 
întreprinse de cetățenii irabi sînt 
justificate de prelungirea ocupației 
militare israeliene a teritoriilor a- 
rabe.

Statele Unite folosesc 
teritoriul laoțian 
în scopuri agresive

XIENG HUANG. - Comitetul 
Central al Partidului Neo Lao Haksat 
a dat publicității un comunicat în 
care acuză S.U.A. că folosesc teri
toriul laoțian în scopul desfășurării 
războiului de agresiune în Vietnam. 
In comunicat se arată că avioane de 
război americane care au bazele in 
Tailanda survolează în mod continuu 
spațiul aerian laoțian pentru a e- 
fectua misiuni de bombardament 
atît în nordul cit și în sudul Viet
namului. Prezenta militarilor ameri
cani pe pămîntul laoțian, scrie a- 
gentia de presă citată, este o dovadă 
evidentă a agresiunii americane în 
Laos și a modului în care guvernul 
S.U.A. înțelege să „respecte" acor-> 
du rile de la Geneva privind LaosuL 

eliberare din Vietnamul de sud. Du
pă cum se șublimiază în acest docu
ment în cursul luptelor angajate în 
luna mai de forțele patriotice cu tru
pele inamice au fost uciși, răniți 
sau făcuti prizonieri 72 000 soldali 
inamici, dintre care 32 000 din rîn- 
dul trupelor americane și ale aliali- 
lor S.U.A. Potrivit comumcatul'iii, 
forțele militare americano-satgoneze 
au pierdut în cursul lunii mai pes
te I 000 de avioane și elicoptere

De la declanșarea ofensivei torte
lor patriotice, cu prilejul Anului Nou 
vietnamez, și pînă în prezent — 
menționează comunicatul — au fost 
scoși din luptă 295 000 soldați ina
mici, dintre care 104 000 din rîndul 
trupelor americane și 
S.U.A.

g^ că el ar putea fl convins să ac
cepte candidatura la convenția na
țională a Partidului, democrat care 
va avea loc în august".

„După 37 de ani de serviciu pu
blic, în ianuarie anul viitor voi fi 
absolvent și sper să mă întorc îa 
sălile de clasă", a declarat preșe
dintele la o ceremonie ce a avut 
loc Ia Casa Albă cu participarea 
absolvenților unui Institut d« învă- 
tămînt.

A

itoarele alegeri prezidențiale din 
luna noiembrie. Cu toate acestea, 
cei mai apropiati colaboratori a.i fa
miliei Kennedy înclină să ceară tî- 
nărului senator de Massachusetts să 
rămînă în afara cursei prezidențiale 
din acest an. Există, de asemenea, 
păreri că actualul vicepreședinte al 
S.U.A., Hubert Humphrey, care are 
mari șanse să obțină învestitura 
partidului democrat la viitoarele a- 
legeri prezidențiale, ar putea să-l 
solicite pe senatorul Edward Ken
nedy să candideze împreună ou el 
pentru postul de vicepreședinte

Asasinul 
senatorului 
Robert Kennedy 
dorește 
un avocat cu 
„nume mare“

LOS ANGELES. — Sirhan Sirhan, 
asasinul senatorului Robert Kennedy 
a respins propunerile Baroului de 
avocati din Los Angeles cu privire 
la consiliul apărării în procesul ce 
urmează să se deschidă la 28 iunie 
în acest oraș. Baroul a propus pe 
doi dintre cei mai cunosculi avocati 
americani — Malvin Belii și Lee Bai
ley. .Wirian, avocatul provizoriu a Iul 
Sirhan Sirhan a declarat bă clientul 
sau „nu dorește" să se folosească 
de serviciile celor doi avocati sau 
ale altui avocat care s-ar oferi vo
luntar să-l apere. El a adăugat că 
Sirhan dorește nn avocat cu „nume 
mare".

Malvin Belli a fost avocatul lui 
Jack Ruby, asasinul lud Lee Harvey 
Oswald, ucigașul prezumtiv al pre
ședintelui John Kennedy.
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