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ia monta- 
ii prezen- 
prilejuile

Ion, Manea
și ceilalți

ziua festivităților 
două sărbători. Fondul mu- 
adecvat evoluției renașterii 
înfloririi vechii așezări de

,a .o - -o • ’t>..o-•©• •©••o»s>■ •©•'S-a-•© • •©

o vizită în R.F. a Germaniei

gațiel și Gheorglie Pacoste,, adjunct 
al ministrului petrolului, care va 
participa la festivitățile prilejuite de 
cea de-a XV-a aniversare a insurec
ției naționale cubane.

a aprins 
inimile tuturor 
din formațiile 
Vulcan. Colec-

ca susurul izvoarelor, 
tumultoasă ca însuși 
muncii.

sală a clubului orchestra

CĂRBUNELUI

pasiunii în
amatori

minier din
creație, format din Suflelu

și nopți

I.-'

ANUL XX 
{XXV) NR. 5830 0 l«l romane

î♦
4
♦
♦
4
4
4

t 
i 
i 
i 
i i 
i 
l 
I 
♦ 
j 
j 
l I 
f ♦ 
i

♦
♦ 
♦ 
4 
4

4

Miercuri 
24 iulie 

1968

4 pagini
30 bani

la amiază a plecat
o delegație a Republici! So- 
România alcătuită din tova- 

menibru su- 
Executiv al

redactor șef al zia- 
„Scînteia", conducătorul dele-

Marti
Havana 
cialiste 
rășii Dumitru Popescu,
pleant ai Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
rului

ntr-o anchetă publicată 
în ziarul nostru în ur
mă cu vreo lună și ju

mătate a fost dală ca exem
plu o brigadă din sectorul II 
al minei Pelrila care, prin ca
litățile de meseriaș iscusit și 
bun organizator ale șefului ei, 
se impune nu doar ca o bri
gadă fruntașă ci și ca o co
lectivitate omogenă, de oame
ni uniți, devotați meseriei.

Autoritatea și renumele bri
găzii sini strins legale, așadar, 
de fizionomia conducătorului 
ei. Am făcut cunoștință dău- 
năzi cu șeful brigăzii — mi
nerul Dumbrăveanu Mihai. Să 
insistăm de astă dată asupra 
cîtorva precizări pentru a re
da adevărata personalitate a 
acestui brigadier mult apre
ciat la mina Pelrila

un bărbat 
robustă, 

o figură 
cu duri- 

A-

Âveam în lată 
cu o statură

impunătoare, 
clasică de luptător
lalea slincilor subterane, 
cest bărboi, în floarea vîrslei, 
conduce de zece ani una din 
cele mai renumite brigăzi de 
la mina Pelrila. In zece ani, 
brigada a săpat mii de metri 
de galerii, contribuind la des
chiderea drumurilor subterane 
spre noile abataje ale minei. 
Și dacă în ultimii ani exploa
tarea și-a mărit i 
volumul extracției, 
lea de producție. Iu 
și-a adus aportul din 
brigada veșnic tinără 
lui brigadier inimos, 
vigoare.

considerabil 
capac ila- 

aceasta 
plin și 

a aces- 
plin de

ani de activitate a 
zii constituie zece 

trepte spre afirmare, 
spre autodepășire. An de an 
brigada de pregătiri condusă 
de Dumbrăveanu Mihai și-a 
înscris numele pe graficele de

0 delegație a Comisiei 
naționale române pentru 

UNESCO a făcut

Pregătirea programului ce urmea
ză a fi prezentat cu prilejul sărbă
toririi Zilei minerului și a Centena
rului exploatării industriale a căr
bunelui în Valea Jiului 
scinteia 
artiștilor 
clubului 
tivul de
Vasile, Marcau Constantin, Boiță Petre 
și Bildea Nicolae, a muncit multe 
seri pînă tîrziu în noapte 
jul literar ce urmează a 
tat in 
de cele 
zical e
minei și

producție cu realizări dintre 
cele mai însemnate. In lot a- 
nul trecut depășirile brigăzii 
oscilau în jurul unui procen
taj aproape constant : 30 la
sulă. In acest an, după pti- 
mul semestru brigada rapor
tează o depășire de 31,5 la 
sută. Ce înseamnă aceste de
pășiri de-a lungul cîtorva ani? 
Zeci, sule de metri liniari de 
drumuri subterane, de galerti 
și suitori săpafi peste preve
derile sarcinilor de plan, zeci 
de abataje deschise înainte 
de> vreme, mii de tone de 
cărbune extrase peste plan. 
Dar ortacii lui Dumbrăveanu 
n-au devenit doar recordmeni 
ai depășirilor în lucrările de 
deschideri și pregătiri, ci și 
o „brigada de șoc" mobilizată 
la punctele 
mai dificile 
subterane i 
fiei rocilor, 
loc de muncă 
critică unde alte brigăzi se 
zbăteau în impas ? Se cereau 
terminate cu mare urgentă ci- 
tiva suitori sau străpunsă o 
galerie spre a deschide noi 
fronturi de lucru ? S-a apelat 
întotdeauna, și cu toată în
crederea, la brigada minerului 
Dumbrăveanu. Și brigada, 
orice misiune dificilă să 
fost vorba, n-a dezmințit 
ciodală această încredere.

— Care este cheia succese
lor brigăzii ?

— Oamenii muncesc, 
ciștigă, își Iubesc 
și Jin la prestigiul bri- 
ca la propriul lor pres- 
ne-a explicat locțiitorul

„cheie" și cele 
ale „ofensivei" 

Împotriva împără- 
A ajuns vreun 

într-o situație 
alte brigăzi

de
II 

ni-

trag
me-
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(are,
seria
găzii 
ligiu,
șefului de sector, Iov. Nider- 
maier Ludovic.

Flacăra pasiunii celor care 
strălucire, tinerețe și culoare 
meleaguri răzbește din vo- 

intii 
apoi 
efer-

cu toții 
Cit deș
ii susți- 
a artiș- 

despre 
am

mineri, 
au dat 
acestor 
cea inierpreților, din muzica, 
domoală 
tot mai 
vescența

Intr-o
de muzică populară împreună cu so
liștii vocali, sub îndrumarea directă 
a dirijorului Boiță Petre, repetă de 
zor. Laborantul Drăghici 
Mariana, Necula Elena
soliști pregătesc melodii ardelenești 
cu adaptări specific minerești. Cei 
șase componenți ai formației de mu
zică ușoară, fanfara, brigada artis
tică de agitație, dansatorii, 
se află în febra repetițiilor, 
pre montajul literar ce va 
nut cu participarea masivă 
tilor amatori din Vulcan,
pregătirile celorlalte formații 
fost solicitați să păstrăm discreție. 
Unele melodii de mare popularitate 
nu pot îi însă trecute sub tăcere. 
„Partid lumina vieții noastre", „Cîn- 
tec minerilor țării", „Floare roșie" 
nu vor lipsi, desigur, din repertoriu 
așa că... Dar să-i lăsăm pe artiștii 
amatori din Vulcan să se pregăteas
că în cinstea Zilei minerului și a 
Centenarului cărbunelui. De pregă
tirile de acum depinde reușita pro
gramului prezentat cu prilejul a 
două sărbători simultane cu caracter 
specific mineresc.

Lupul moralist

Poșta redacției

încadrate de

Mîcro-magazin

PORT
© Scrisoare deschi
să către conducerea 
I.L.L. Petroșani

«E
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a înregistrat valori de 
plus 1 grade C la Petroșani și 
plus 8 grade C la Paring. Tem
peratura maximă de ieri a os
cila! între plus 19 grade C (la 
Petroșani) și plus 10 grade C 
fia Paring).

PENTRU URMĂTOARELE 24
DE ORE:

Vreme frumoasă cu ceru! mai 
mul! senin. Temperatura în 
creștere. Vini slab din sud.

Caravană 
muzeistică

Miine după-amiază muzeul 
județean din Deva organizează 
o interesantă „Caravană 
zeislică". la Aninoasa. Cu 
ceasta ocazie vor ii expuse te
mele : „Trecutul de muncă și 
luptă al muncitorilor mineri 
și perspectivele dezvoltării 
mineritului, în Valea Jiului". 
Teme interesante, atractive.

Conferință 
reprofframată

La cererea publicului, 
ia orele 18,30 în sala mică a 
Casei de cultură se va ține o 
nouă conferință cu tema „A- 
devărul despre farfuriile zbu
rătoare". Expunerea va fi fă
cută de către profesorul uni
versitar dr. Felszegi Edmund 
din Cluj. Este o temă intere
santă care preocupă întreaga 
omenire.I

I Pensionarii
Ilupeneni
I vizitează {ara
I 
I 
I
I

I

A

La invitația Comisiei naționale i 
Republicii Federale a Germaniei 
pentru UNESCO o delegație a Comi
siei naționale române pentru 
UNESCO, compusă din prof. dr. do
cent Jean Livescu, adjunct al Mi
nistrului învățămîntului, vicepreșe
dinte al Comisiei și Valentin Lipat- 
ti, ambasador, delegat permanent al 
Republicii Socialiste România pe 
lîngă UNESCO, a făcut o vizită în 
această tară.

Delegația română a avut discuții

cu prof. dr. Georg Eckert, preșe
dinte și dr. F. Zeit, secretar general 
al Comisiei naționale a Republicii 
Federale a Germaniei pentru 
UNESCO cu privire la activitatea 
celor două comisii naționale și po
sibilitățile de colaborare în cadrul 
programului UNESCO.

Cu acest prilej, a fosl încheiat 
un protocol între cele două comi
sii naționale, pe anii 1939 1'179,
care prevede dezvoltarea relațiilor 
și schimburilor bilaterale în dome
niile educației, științei, culturii și 
informatici.

Miine, 25 iulie a.c., 34 de 
pensionari (membri ai organi
zației de secție sindicală a 
pensionarilor din Lupeni) vor 
pleca într-o excursie de 3 zile 
cu autocarele O.N.T. pe ruta : 
Alba Iuli-a, Cluj, Oradea, A- 
rad, Timișoara, Lugoj, Garan- 
sebeș. Pensionarii vor vizita 
Rezervația de zimbri de Ia 
Hațeg, muzeele din Alba Iu- 
lia, Ciluj, Timișoara, Grădina 
botanică din Cluj, Băile Felix 
și alte obiective.

De remarcat că, începînd 
din anul trecut, aceasta e a 
patra excursie organizată de 
comitetul sindicatului pensio
narilor din Lupeni pentru 
membrii săi și sînt asigurări 
că nu e... ultima. Alte secții 
sindicale ale pensionarilor nu 
le-ar putea urma exemplul ?

I
I
I
I

i

Saptămina aceasta se încheie la 
Sinaia cursurile de perfecționare or
ganizate de Ministerul Invățămîntu- 
lui pentru profesorii de limbi străi
ne din clasele V—XII. Cursurile au 
fost predate de profesori din univer
sități ale Angliei, Franței, R.D. Ger
mane, Statelor Unite ale America 
și Uniunii Sovietice.

In actuala vacanță — la Bucureș
ti, Craiova, Iași și Timișoara — 
s-au desfășurat și cursurile pentru 
profesorii de limba și literatura ro
mână, în cadrul cărora academicie
ni, critici literari și scriitori au ți
nut prelegeri despre literatura între 
cele două războaie mondiale, tendin
țele și realizările poeziei noastre 
după 23 August, noi orientări în 
cercetarea stilistică. Alte cursuri, 
destinate profesorilor de specialita
te din învățămîntul de cultură ge
nerală, au avut ca obiect unele ra
muri ale matematicii, fizicii și chi
miei moderne : teoria probabilii^ 
tilor, algebra superioară, analiza ma
tematică, dezvoltări noi tn optică, 
semiconductor) și aplicații, relații 
între structura și proprietățile legă
turilor chimice în lumina mecani
cii cuantice, izometria plană.

Pentru bibliotecarii din școli, Mi 
ntsterul învățămîntului a organizat 
în aceeași perioadă, în orașele Cîm- 
pulung-Muscel și Brăila, cursuri de 
perfecționare cu tema „Principalele 
metode și procedee de lucru în bi
bliotecile copiilor și tineretului".

(Agerpres)

Inovatorii, acești „veșnic nemul
țumiți" de ceea ce au descoperit șl 
pus în aplicare pătrund cu răbdare 
și pricepere tainele fiecărei mașini, 
fiecărui utilaj, surprind mojnenlul 
cînd procesul de producție {se po
ticnește, ca apoi, după zile și nopți 
de gîndire, să pună degetul pe rană, 
să aducă îmbunătățiri procesului 
muncii pentru ca realizarea planului 
să fie sigură.

Asemenea preocupări au și[ 
lucrători de la 
loan, maistru 
Petru, maistru 
torul electric, 
șeful secției reparații, Manea I Petru, 
electrician, sînt cîțiva dintre cei 
care se gîndesc zi de zi pînă [la ore 
tîrzit (după ce au terminat serviciul} 
ce îmbunătățiri se mai pot face in
stalațiilor pe care le dirijează.

le sînt , w I

mulți
I.E.C. Paroșenii: Joia 

șef de tură, Șchrott 
principal la labor
ing. Popescu loan*

Copiii mmaniii

de pediatrie a spitalului 
instalată într-o clădire 

Ordinea și curățenia sînt 
peste tot. De Ia Intrare te 

atmosfera de muncă in- 
oameni în halate albe care

.re-'"

ră-s-
re- 

pre- 
fost

Și căutările asiduie 
plătite cu bunăvoință de cătl'e 
zultate. Dintre cele 9 inovații 
zentate în acest an, patru aii 
acceptate pentru aplicare. ..Dispozi
tiv și metodă do golire a cisternelor 
cu acid", „Semnalizarea la TlA. îh 
cazid căderii in avarie 
„Dispozitiv pentru distanțat ii 
la conducte și armături" sini 
vații care au 
neficii de peste 18 000 lei.

In 
vația 
loan 
de ardere 
scopul reducerii zgurificării" inova
ție care, după antecalculele efectua
te, va contribui cu 150 000 lei 
conomiile întreprinderii.

Munca inovatorilor de la 
Paroșeni este rodnică. Se cere 
o mai multă preocupare pentru 
gerea unu! număr cît mai mare de 
salariați care, prin propunerile lor, 
să contribuie într-o măsură și mai 
mare la creșterea și eficienta miș
cării de inovații Ia I.E.G. Paroșeni.

..

a E.P.C.", 
flanșe 

și armături" sînt ino- 
adus întreprinderii be- 

curs de realizare se afla ino- 
maistrului șef de tură Jitia 
„Modificări aduse regimului 

la cazanele 4 și 5, în

făcut mare și o așteaptă. Această 
femeie mai poate fi 
Ce va spune băiatul 
va ajunge la vîrsta

...La 28 noiembrie 
ternată în spital fetița Șuba Roza
lia. în vîrstă de două luni și jumă
tate, cu diagnosticul: pneumonie și 
furunculoză. Cu toate că la 20 de
cembrie 1967 era cu sănătatea resta
bilită, părinții, care locuiesc în 
Pelrila, nu s-au interesat de ea. 
Abia la 11 mai 1968 conducerea 
spitalului a transportat-o acasă la 
părinți, dacă mai pot fi numiți ast
fel. Tot în această situație a fost șl 
copilul Moldovan Carol din Vulcan, 
internat timp de 7 luni 
Personalul medical Ie-a 
rinților că trăiește, cînd 
8 iulie l-au transportat

Alt pătuc, altă surpriză : 
Constantin în vîrstă 
sănătos se joacă, 
Totuși este internat 
nu de mult, vecină 
fost surioara sa geamănă, Luminița. 
Amîndoi au stat aici internați încă 
de la naștere. Mama, Tocar Elisa- 
beta, nu s-a îngrijit de ei, nu i-a 
vizitat...

In acest fel, copiii, fiind la vîrsta 
cînd nu au încă 
să-și apere singuri 
xistența lor in ceea

legătura cu

numită mamă ? 
despre ea cînd 

înțelegerii ? 
1967, a îost in

se

rost adus,

de 7 luni 
mănîncă
în spital, 
de pătuc

au 
Se nu- 
locuicș- 
reiatea-

spun copilului o 
Harap Alb. Nu mă

mai tale tăticule,

Stau 
să

Clipe 
relaxare

negri...
Este Costică (pe adevăratul 

nume Romaniuc Dorel) a fost 
in trenul de lupeni Ia 28 fe-

Televi7.orul vecinului de 
vizavi demonstrează că se „a- 
flă" și el în... voce-iorte.

„Numai plinge Beby
C-au plecat tofi cerbii

Răcoarea serii pătrunde 
geamul 

deschis îmi 
bine.

lără

Și
ne

posibilitatea 
interesele, e- 

ce are ea esen- 
părinții, cu cei

(Continuare in pag. a 3-a)

de
școală

în care

aici era uu teren viran cu mlaștini, acum o uzină modernă de se-Preparația Coroești. Acum cițiva ani 
parare și spălare a cărbunelui.

așezarea 
săli de

După ritmul intens 
lucrează există convinge

rea că reparațiile vor fi ter
minate în cel mai scurt timp.

re pa rafii„SILENTIUM
E seară. După orele de 

muncă, după frămintările zi
lei, simți nevoia de relaxate, 
de destindere. Cel mai potri
vii loc este căminul, lală-mă 
acasă, întins comod pe cana
pea, 
prin 
larg 
face 
așa
gîndesc. 
de 
loială... Copilul doutme și el 
liniștit. E liniște loială pe sir. 
Viitorului din Petroșani și nu
mai adierea lină a viatului 
face să foșnească frunzele sal- 
cîmilor. Dar... deodată „explo
zia" unei melodii stridente 
tulbură totul.

„Am să-fi scriu cîte-o scri
soare.

Lucrări

in

care le-au dat viață — este pusă la 
grea încercare. Lăsați în părăsire, 
uitați, se mai găsesc totuși oameni 
cu dragoste. Familia lăcătușului 
mecanic Munteanu Enteric din Pe
troșani a înfiat în anul

(Conlinuare tn pag.

Dr. Viorel

la e-

trecut o fe-

a 3-a)

ies la. geam și încerc să faa 
ordine. Zadarnic. Nu mă aude 
nimeni in vacarmul de voci și 
instrumente ce s-au luat la 
întrecere. Am terminat cu 
odihna, cu clipele de relaxare 
și destindere.

Jurnai 
citmclin

In fiecare zi...“.
Aparatul de radio al veci

nului își face conștiincios 
„meseria".

„Lalele, lalele,
Frumoasele mele lalele

Corul copiilor din cartier, 
acompaniati de o chitară, s-a 
pornit și el de dat „concerte". 
Și nu și-a găsit alt loc mal 
nimerit decît sub geamurile 
locuinței melel Tresar nervos,

Copilul se 
zește și el 
tărît să 
la întrecere 
muzica. încerc 
să-l adorm din 

nou, dar zadarnic. închid fe
reastra, dar muzica transmisă 
de la aparatele vecinilor se 
aude totuși. Au avut grijă să 
dea drumul aparatelor la ma
ximum.

încerc să 
poveste cu 
aude.

— Slune 
nu aud nimic...

— Ce a făcut Harap Alb ? 
.................................. ?
In schimb se aude clar me

lodia transmisă-n vecini:
„Tropa, trop, tropa, trop
Și la pas și la galop..." 
Adio clipe fericite, adio li

niște I...
In gind îmi vine o singură 

melodie : Silentium! Se aude, 
locatari ai caselor mici de pe 
strada Viitorului ? „Silentium" ! 
Aceasta-i muzica ce-mi place, 
în orele de liniște, de odihnă.

cîteva zile, coridoarele 
și sălile de clasă ale Școlii 
generale nr. 1 Petroșani cunosc 
din nou animație. Muncitorii 
celor 4 brigăzi de la l.L.L. Pe
troșani execută lucrări de zu
grăvire, vopsitorie, 
de parchet în unele 
clasă, etc.

O vizită la uu spital creează o 
stare deosebită. Fără să te oblige 
nimeni, pășești încet și vorbești în 
șoaptă.

Secția 
Petroșani, 
modernă, 
prezente 
întîmpină 
tensă, de
trec grăbiți de la un salon la altul.

Directorul secției, medicul Bălan 
Ioan, ne-a întimpinat cu multă ama
bilitate ne-a dat posibilitatea să 
facem cunoștință cu munca plină 
de răspundere a personalului care 
lucrează aici. Una din colaboratoa
rele sale ne-a adus halate albe. Le 
îmbrăcăm. Pornim prin saloane. Mi
cii pacienți ne privesc cu atenție, 
alții încep să plingă. Intr-un pătuc, 
un copil cu o privire galeșă, ochi
șori

său
găsit
bruarie a.c. Un binevoitor l-a adus 
la spital Organele de miliție 
reușit să-i identifice mama.
mește Romaniuc Vasilica 
te in Cimpu lui Neag — 
ză medicul Bălan loan

De la data la care a
mama lui nu a mai venit să-l vadă. 
O anunțăm pe această cale, că s-a

în spital, 
amintit pă- 
in ziua de 
acasă.

Tocar 
este 

bine. 
Pină 

i-a

N. LINIȘTITUL

MORARU 
P. MUNTEANU

PEISAJ HELVETIC
NOTE DE DRUM

Majoritatea orașelor elvețiene sînt 
așezate pe malul lacurilor, de obicei 
la locul de vărsare 
un albastru intens, 
largi, lacurile dau 
deosebită orașelor, 
sionează. Burgurile 
parcă anume făcute ca să le poți 
privi: în întregime, pe îndelete, din 
toate unghiurile, de pe înălțime și 
de la malul apei. Vaga stare de ne
siguranță, pe care o ai de obicei Ia 
sosirea într-un oraș străin, dispare 
aici și lasă loc siguranței pe care 
ți-o întăresc puncte de reper solide 
— siluetele clădirilor ce dau fizio
nomia orașului — vizibile din 
parte. Arhitectura clădirilor 
are mult de cîștigat, fațadele ritmate 
pe înălțime oferindu-se în întregi- 
gime privitorilor. Adăugați la toate 
acestea crestele înzăpezite ale mun
ților, ce domină orizontul de jur 
împrejur, și veți încerca acel com
plex de senzații pe care l-am avut 
de-a lungul întregii călătorii prin 
această frumoasă țară — paradis al 
lacurilor și munților.

Pentru prima dată am trăit aces
te impresii în capitala țării, Berna. 
In orașul vechi m-am plimbat înde
lung pe trotuarele adăpostite de 
bolți arcuite ritmic. îmbrățișate de 
contraforturile clădirilor- pe întreaga 
lungime a străzii. La acest inedit 
arhitectura! — ce și-a avut în tre
cut un r >st- practic, slujind de a- 
dăpost împotriva vicisitudinilor vre
mii — se adaugă numeroase fîntiirl

mijlocul străzilor șl

a unui rîu. De 
acoperind spatii 
o personalitate 

le supradimen- 
elvețiene sînt

orice 
însăși

Fîntîna mîncătorului de

tîșnind din 
imortalizînd vechi legende: Fîntîna 
cavalerului, 
copii, Fîntîna justiției... Turnurile în
stil gotic, cu mari orologii, pe care 
le întîinești pretutindeni, vin să 
completeze farmecul Bernei.

La un spectacol neașteptat, 
cînd tăria 
am asistat 
derii mele 
bătă și în 
federal, 
al țăranilor din împrejurimi, se des
fășura tradiționalul tîrg bisăptămî- 
nal. Sute de tarabe ou legume și 
fructe și multe, multe flori inunda
seră piafa palatului în mod firesc, 
așa cum pe același loc, cu mtilți 
ani înaintea construirii edificiului, își 
tinea 
bătă, 
luna 
roșul 
bolul 
le este consacrat acest sezon, iar Ia 
sfîrșitul lunii noiembrie locul flori
lor este luat de așa-numitul „Tîrg 
al cepei", sărbătoare populară -sem- 
nificînd strînsele relații ale locuito
rilor satelor și ai burguniilor elve
țiene. Legătura dintre săteni și o- 
rășeni este înțeleasă mai bine dacă 
ne gîndim că în Elveția țăranii pro
duc 
Din

evo- 
legăturilor cu trecutul, 
în cea de-a doua zi a șe- 
în Berna. Era într-o sim- 
piata din fata Palatului

loc străvechi de întîlnire

tîrgul în fiecare marți și sîm- 
strămoșii țăranilor de azi. in 
mai piața este îmbujorată de 
sîngeriu al mușcatelor — sim- 
floral al orașului — cărora

mai ales pentru piața 
întreaga suprafață a

(Continuare in pag. a

Leon

internă, 
tării —

2-a)
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Noul peisaj industrial de la E.M. Lonea pe vechiul fond montan.
•8"

Poșta redacției
SUCIU PETRU, Vulcan. Conduce- 

O.C.I. Produse industriale ne 
cunoscut că înlrucît nu întru- 

condiția de a avea un an de 
activitate în unitate, E.M. Vulcan a 
procedat legal reîuzind a vă elibera 
dovada pentru rate O.C.I.

Există totuși posibilitatea ca, 
funcție de datele irecnle in 
dv. de muncă 
producție, F.M. Vulcan, Ia 
veți adresa din nou. să vă 
dovada solicitată.

In numărul din 26 aprilie al zia
rului nostru, la rubrica „Consem
năm" locatarul Neacșu I. Florea din 
Lupeni, str. Viitorului baraca 36/2, 
era criticat pentru, faptul că sfi
dează regulile unei conviețuiri civi
lizate în imobilul în care locuiește. 
Așa după cum declarau vecinii, la 
locuința familiei Neacșu era un in
terminabil lărăboi. Cînd nu se cer
ta N. Florea cu soția, se lua la bă
taie nevasta acestuia cu o soră pe

criticai în ziar 
cu el (deși i 
pentru a ne 
cu soția dînsului 
revenit totuși la 
cuieșle. Și acum, 
în urmă locatarii 
clară același lucru 
Neac.șu.

nu a stat de vorbă 
s-a discutat suficient, 

1 convinge de adevăr, 
și cu vecinii). Am 

baraca 36 unde lo
ca și cu trei luni 
din baracă ne de- 

d-espre familia

pă ce se ceartă în casă, nevasta 
lui Neacșu se ia la ceartă si cu ve- 
cine'e. Bîrfeste pe roată lumea".

torminM 
ne vas- 
cu ve-

si Be-

SI™

•jMAGAZIN

RzVDUCEANU ALEXANDRU : „Cît 
a locuit cumnata lui Neacșu la ba-

în 
cartea 

și de activitatea de 
care vă 

elibereze

Propune- 
cartiens!

OLAR IOSIF, Petroșani, 
rea dv de a se înființa în 
livezeni o unitate l ote-Pronosporl, 
a fost însușită de către direcția 
Loto-Pronosporl Deva care a inter
venit la Consiliul popular al muni
cipiului Petroșani, soiîcitînd în a- 
cest scop nn spațiu corespunzător.

TISMÂNARU IIIE, Petroșani. Ur
mare sesizării dv Serviciul gospo
dărie din cadrul Consiliului popular 
al municipiului Pefrosani ne comu
nică că s-au luat măsuri de asfal
tare a trotuarului âin partea dreap
tă a străzii V. Roaită pînă la inter
secția cu str N Bălcescu. Staționa
rea animalelor in colțul celor două

!<

care o 
se mai 
nea pe 
daT nu 
la maximum, 
care lucrau în schimbul III 
puteau odihni. Și tot Neacșu 
rea era cel 
moralist din 
dumnealui : 
Ne-a trimis o 
re", de a cărei 
convins la fața locului. După ce 
dînsiil a 
ciulă, a 
sesizări.

casă. Iar după ce 
și acestea, se por- 
aparatul de radio, 

oricum, ci era 
, în așa fel că

aveau în 
linișteau 
tărăboi 
așa deschis 

vecinii 
nu se
I. Flo-

nemulțumit... Ca lupul 
fabulă I Ce și-a zis 
las' că le-o fac cu !
„sesizare convingătoa- 

netcmeinicie ne-am 
tot 
că- 
Gu

racă aici nu se mai termina bala
mucul. Cînd nu se încăierau dădeau 
drumul la aparatul de radio ori se 
certau cu vecinii. De cînd s-a mu
tat Avram Dora, cumnata lui Neac
șu, în altă baracă s-au mal liniștit 
ceva, dar nu suficient pentru ca 
noi celelalte familii să meni liniș
te".

PENA ȘTEFAN: , Cînd 
cearta cu vecin!' din baracă, 
ta lui Neacșu se :a la harță 
cinele din cartier".

(Luca Ioana din baraca 32
jan Florica din baraca 30 confirmă 
cele spuse — N R.).

Locatarii Banriu Voicu, Șuteu Sil
via. Moldovan Rozalia sînt de pă
rere că în ultimul timp certurile în 
familia Neacșu s-au mai rărit. In 
schimb, lucrătorii P.C.C. de la școa
la profesională, Dospina loan și La- 
zăr N'rolae, afirmă contrariu.

Pe Neacșu I. Florea l-am căutat 
la „Viscoza" unde este angajat. Am 
stat de vorbă cu el. Nu o de acord 
cu nimic din ce s-a scris despre el 
în nota critică. Cînd însă îi repro
ducem tot ce ne-au declarat veci
nii, el o lasă mai moale : „Fiecare 
cm are greșeli". Despre cumnată-sa 
ne spune că-i bună de gură, iar pe 
nevastă-sa o califică „bună pentru... 
trimis la Zam". In cele din 
Neacșu 
cu noi 
rat că
tuși să fiți mai Indnlgenți, 
cont că mă cunoaște tot

Așadar, lui Neacșu îi este jenă că 
va afla orașul lucruri dezonorante 
despre el, dar nu se jenează cîtușl 
de puțin de comportarea pe care o 
are el și familia sa într-un imobil 
unde nu-i este permisă concepția 
„fac ce vreau", după cum afirmă 
nevasta lui Neacșu.

E de așteptat ca la astfel de stări 
să fie mal receptive și organele 
competente din orașul Lupeni (or
ganele consiliului popular, ale 
I.L.L.-ului, miliției) și, în consecință, 
să ia măsuri corespunzătoare.

urmă, 
Florea încearcă să ..trateze0 
în felul următor: ,,F adevă- 

mă puteți critica, trebuie fo
să țineți

orașul1'.

fost cel cu musca pe 
început să protesteze. 
A sesizat organele locale. 

Apoi omul s-a adresat unor organe 
superioare, acuzînd că Iul îl poartă 
cineva pică, că redactorul care l-a

ANICA 
cea și pe 
avea chef 
guranță și
cum, de cînd 
lacăt, nu mai 
na".

„Neacșu fă-DUMITRIU : 
meșterul electrician. Cum 
umbla la tabloul 
ne lăsa fără lui

si- 
A-

Sosi interzisă, dîndu-se dis-
în acest sens administrațieiObiceiuri străbune Petroșani.

de pretutindeni

★

joc se a- 
cu pletele

poziție 
piețelor

brodate versuri in care este 
vorba despre viaja tării, des
pre lupta eroică a poporului 
vietnamez pentru libwtate ți 
Independentă.

se s.

iar produsele 
dreaptă impăr-

cei
După măsură- 
oile formează

cu ioc iar în 
pînă și 
de ani.
laptelui

ELENA : „Cînd 
au contribuit cu

Aici se în- 
petrecere 
Fluierele

Day, in băietei in 
9 ani, ședea pe ma

lac din Peterborough 
— S.U.A.) și încerci

N
P. BREBFN

BELA ALEXANDRU : „In familia 
Neacșu certurile sînt frecvente. Du-

străzi a

ȘTIINȚA .TEHNICAcă
Procedeu nou de
fabricație a linii

Metale din deșeuri

apa din

★

Ambalaje
comestibile u

e- 
de

consuma- 
tn extra- 
acestea îl

basme. 
destinate 
încă să 

urmează

>

și o capacitate de 
de 500 tone.

neo- 
teh- 
lînii

@ DIN CEI E 
de locuitori ai 
mult de jumătate 
iar restul albi sau

milioane 
mai

În librării:

sau personaje 
Aceste simboluri 
copiilor care nu 
citească cifrele, 
să-i ajute să se

© NUMAI 3 la sută din hra
na omului provine din mări 
și oceane.

12
Perului 
sînt indieni, 
metiși.

® CONSTRUCTORII iran 
cezi au elaborai proiectul 
unui vagon cu o lunqime de 
53 melri 
încărcare

grtipuri 
care in- 
incendin 
se sțro- 

chiar de

fost 
din

Prima parte
încorporată în 

din Nino- 
dată în ex- 
De notat că 
fabrici mari

„Noutăți în automobilism

minerale din zgură

timpul mersului, un sistem electro
mecanic blochează mecanismul de 
basculare.

Zile de vară Tălăngile vi
lelor și ale turmelor de oi, 
ce pasc iarba grasă a pășu
nilor alpine, din pădurile, po
ienile și plaiurile munților se 
ingînă cu ciripitul păsărele
lor, susurul apelor, foșnetul 
copacilor și fluierul ciobani
lor, lormînd un gigantic an
samblu orchestral. Este ace
lași decor montan, aceeași o- 
cupalie a băștinașilor ca acum 
două milenii, cînd dacii, dor
nici de libertate înfrun
tau sub conducerea lui De
cedai 
aspră 
tur ii, 
re lor 
ca încă pe acea vreme, 
lorii turmelor de oi și vile să 
aibă largi înclinații de colec
tivitate. Păstoritul oilor se lă-

de libertate 
sub conducerea l'ii 
' oștirile romane. Viata 
i de muntean, vitregia na- 

apărarea împotriva lia- 
și jeluitorilor au tăcut 

păs-

eca în comun, 
cunoșteau o 
leală. Acest obicei împămîn- 
lenit din moși strămoși pe me
leagurile noastre dăinuie și as
tăzi.

Oile sînt duse la munte ime
diat cu aparifia ierbii. După 
citeva zile are loc tradiționala 
măsurătoare a laptelui. Eveni
mentul se deslășoară înlr-un 
cadru sărbătoresc. , 
cinge o adevărată 
în mijlocul naturii, 
cînlă 
vîntă 
ninse 
toarea 
o singură turmă. Țăranii se în
torc pe la casele lor lăsind 
oile în grija ciobanilor. Tur
ma de pe frumoasele plaiuri 
de la Coasta lui Rusu a rămas

in vara aceasta fa grija cio
banilor și băcijelor Gălăfan 
loan, Călină Petru, Călină Voi
ce și Gălăfan Ana.

Via[a ciobanilor e ca sleiu- 
rile stîncilor munților Paring. 
Ajutați de clini, ei alungă cu 
mult curaj ursul ce vine noap
tea să... numere oile.
însă nu se tem de
ei, ca și Moș Martin

la ei acasă. Sînt doar 
din moș strămoși cu 
și pădurea care le-a

SIMIOANA 
lalți locatari 
la cumpărarea unui tablou de 
ranță nou și a lacătului, f 
Neacșu a fost singura care a 
zat să dea cîțiva lei. Este o f 
recalcitrantă".

@ BAB-EL-MANDEB, denu
mirea slrîmlorii care desparte 
continentul african de Ara
bia legînd Marea Roșie de 
Golirii Aden din Oceanul In
dian. înseamnă în limba ara
bă , Poarta lacrimilor". Sfriin- 
loarca a fost denumită astfel 
din cauza navigației extrem 
de nrimejdioase in acest loc.

@ ÎN UNEI E porturi mari
time mari s-au creat 
speciale de acvanau(i 
tervin în cazurile de 
la care se impune să 
pească jeturi do 
sub apă.

Ciobanii 
fiare.

aici ca 
înfrățiți 
muntele 
fost prietenă bună de-a lungul 
mileniilor citit în vremuri de 
liniște cil și la bejenie. Astăzi 
însă viaja ciobanilor e lotuși 
alta Aparatele cu tranzistor! 
le aduc zilnic vești din fără și 
de peste hotare, iar cîntecele 
lor vorbesc despre viața nouă 
și fericită pe care o trăiesc. Macheta clădirii căminului Grupului școlar minier 

executată de ucenici.

unitățile economice răspund

apai:liei notelor „Unde 
nu-l cap vai de... plămîni" și „Ires
ponsabilitate", conducerea minei Pe- 
trila ne-a răspuns următoarele:

,,ln ziua de 18 iunie 1968 ingine
rul șef adjunct cu probleme de ae- 
raj Bosa Cornel, împreună cu șeful

@ OAMENII de 
zeelandezi au elaborai 
noloqie 
de oaie 
mării ei 
nă care 
mată.

știință 
o 

de prelucrare a 
în vederea transîor 
ulterioare in albumi- 
să poală fi consii

Administrația orașului Miin- 
clien a holărît ca în cartierele 
din jurul orașului să se fixeze 
la liecare poartă, alături de 
lăblitele cu numărul casei, cile 
o tăblifă din ceramică multi
coloră, cu figuri stilizate de 
Hori, animale 
din 
sint 
știu 
Fie
orienteze și să nu se rătăceas
că pe drumul d’ la școală sp'î 
casă, datorită uniformității blo
curilor de loc ’ințe din aceste 
ca'liere moderne

Se crede însă că, în mod 
indirect simbolurile vor adu
ce un servicii și fatVnr care 
se. îndreaptă -îoupteq sp e ea- 
să după cile un chel.

Gerard 
vîrstă de 
Iul unui 
(Ontario
cu piciorul apa pentru a-și da 
seama dacă este destul de 
caldă pentru scăldat Deodată 
a simții o mușcătură nuter- 
niră.

FI și-a scos imediat 
din ană și totodată., 
moașă știucă de 3 kg.

Bilanțul: trei copci 
cior și o masă excelen'ă

niciorul

ÎNCFPUTUI anului@ IA
1968 populația Ulan Batoruliri 
era de 268 800 locuitori. In 
ultimii 10 ani ea a crescut de 
1.5 ori.

Marile pălării cu vițiul as
cuțit denumite „noni" lac par- 
'e din portul national al fe
meilor vietnameze Fiecare pro
vincie își are modelul să'.’ 
de noni, dar cele mai Ini
moase sint cele din Quang 
Binh Femeile de acolo exe
cută adevărate opere ie artă 
— noni — poezii. Pe pălăriile 
împletite cu iscusință sînt

Pescarii preferă 
apropie de Insula 
Marea Adriatică 
drăzneală 
dui viaja, 
le întregi 
patrulează 
năpustesc 
narea oaspetelui nepoftit 
care încep o luptă pe viată și 
pe moarte pentru apărarea 
proprietății lor.

Un nou procedeu de fabricație a 
iii minerale pe baza zgurii pro

venite de la topirea cuprului a fost 
elaborat de un grup de raționaliza- 
tori de la topitoria de cupru din 
Legnica (R.P. Polonă). Acest proce
deu, care a fost brevetat, permite 
să se obțină Iînă minerală din zgu
ră, cu un foarte slab conținut de 
impurități și cu fibre relativ lungi, 
ceea ce face ca ea să fie potrivită 
pentru fabricarea, între altele, a 
pîslei.

Acest procedeu de fabricație este 
de asemenea mai economic, folosin- 
du-se, între altele, de trei ori mal 
puțin combustibil și eliminîndu-se 
depunerile.

și nu modifică de loc culoarea măr
furilor. Există un singur inconve
nient al ambalării sub vaccum : ade
sea ele se rup greu, Iar 
torul întîmpină dificultăți 
qerea produsului pe caro 
apără.

O soluție originală a 
a fost găsită de 
americane 
care au pus 
un ambalaj 
transparent, 
și la oxigen
acest ambalaj

4$ CUNOSCUTUI Horicuitor 
si selectionar olandez Tbeo 
dor I efebre a obținut o nouă 
varietate de lalea pe care a 

Este 
de la-

denumit-o .Moscova", 
cea de-a 151-a varietate 
lele obținută de I efebre în cei 
aproape 50 de ani de muncă

@ LFNDICZEK (voievodalul 
Koszalin) este cel mai mic o- 
rășel polonez,
oraș trăiesc doar 532 
tori. Aici există 75 
un cinematograî, un

mini- 
locui-
case,

In acest 
de 
de
club, o 

bibliotecă și Irei magazine.
@ ANUL acesta. 

Bilibin din regiunea 
din Extremul Nord 
o pepită de aur în 
de 2 600 grame.

în mina 
Magadan 
s-a găsit 
greutate

dală se 
de sure

@ PENTRU prima 
vor utiliza galeriile 
gemă de sub Erevan (Uniu
nea Sovietică) pentru depozi
tarea gazelor naturale, care 
voi ii introduse acolo sub ma
re presiune.

Mișhak 
Această 

le-ar putea prime j- 
pentru că escadri
le pescăruși care 
în jurul insulei se 
imediat în întîmpi- 

eu
Ambalajele produselor alimentare 

atrag mai mult pe consumatori a- 
tunci cînd sînt perfect transparente

probleme! 
tehnicienii firmei 

„Fishes Products Co", 
foarte simplu la punct 
comestibil, incolor și 

impermeabil la grăsimi 
(deci perfect sănătos) ; 

nu antrenează nici o
reacție asupra substanțelor care in
tră în compoziția alimentelor : za- 
haruri, materii grase, acizi.

Instituia] american pentru sănă
tate și-a dat acordul la utilizarea a- 
cestui nou material comestibil și di
gerabil. Ambalajul este compus din 
pelicule de amilază pe care stoma
cul le tolerează, bine și pe care in
testinul le elimină complet. Pelicula, 
vaporizată pe produsele de învelit 
(peste mezeluri, alimente deshidra
tate fructe, legume, carne, alimente 
în stare de praf) sau întinsă sub 
presiune, se topește la fierbere fie 
că este vorba de apă caldă, untură, 
ulei sau pe grătar.

Un ultim avantaj important : pre
țul de revenire este aproape de 
două ori mai puțin ridicat decît a- 
cela al materialelor plastice uzuale 
de ambalare.

La Leninogorsk, centrul metalur
giei neferoase din Kazahstan, se 
construiește prima întreprindere in
dustrială sovietică pentru extrage
rea cu ajutorul energiei electrice a 
zincului, plumbului și altor- elemen
te din produsele Intermediare și 
deșeurile metalurgiei neferoase.

Tehnologia electrotermică a 
elaborată de oamenii de știință 
Moscova și Kazahstan. 
a noii întreprinderi,
combinatul polimetalic 
goTsk, urmează să fie 
plontare în anul 1970. 
la Leninogorsk există
de plumb și zinc, precum și de în
nobilare. In apropierea orașului s-au 
construit centrale electrice hidrau
lice producătoare de energie ieftină

sectorului, ing. Darie Ionii.) :i 
fectuat un control al locuijilor 
muncă în cadrul sectorului V. Cu 
această ocazie au găsit pe minerul 
Hușan Vaslle perforînd uscat găurile 
de mină, la o atacare în steril din 
suitorul 8 vest, cu toate că brigada 
avea în dotare 
mentul

Minerul Hușan Vaslle 
abaterea prin faptul că 
numai două găuri scurte, 
cru l-a făcut în prezența 
brigadă Pereș Mihai care 
dilate a tolerat perforajul uscat.

Ca urmare a încălcării N.T.S . atît 
șeful de brigadă Pereș Mih&i cît și 
maistrul Hușan Vasile an fost sanc
ționați cu retrogradare pe timp de 
o lună la ajutor miner, iar abate
rea a fost prelucrată în sala de apel, 
în fața tuturor muncitorilor.

In ziua de 5 iunie s-a efectuat 
controlul locurilor de muncă din ca
drul sectorului I de către inginerul 
șef adjunct ci> probleme de produc
ție, Stoicescu Ioan, de către Inspec
torul cu protecția muncii, ing. Oan- 
cea Constantin, si șeful sectorului, 
lna. Apostol Vasile.

La abatajul cameră 
stratul 5, 
s-a găsit 
cu toate 
controlat 
loan și măsurătorul de 
mon Dnmitrache. fără ? 
rile corespunzătoare, 
rea de mai sus. maistrul miner Re-* 
teqan Ioan va fi sancționat cu nier- 
derea nrimef do producție integrale 
pe primul trimestru nremiabil. iar 
măsurătorul do gaze Solomon Dumi- 
tracho a fost schimbat din sertOT șl 
sancționat cu pierderea primei inte
grale pe luna iunie a. c.

utilajul si eebipa- 
necesar perforajulul umed, 

a motivat 
a perforat 

Acest lu- 
șefului de 
din como-

nr. 13 E din 
blocul O, în aripa vestică, 
5 la sută metan în pînzîi, 
că locul de muncă a fost 
de maistrul nrner Retegan

> gaze Solo- 
a lua măști-*

Pentru abate-*

Gh. FRÂȚIiA

PEISAJ HELVETIC
IUtmare din pag. 1)

pășuni și pă-

fuga trenului, 
n-ai să întîl- 

cu diverse 
unor

41 288 km2 — numai trei pătrimi 
sînt pămînturi productive, majorita
tea fiind ocupate de 
duri.

Dacă-1 privești din 
în peisajul Helvetic
nești întinderi semănate 
culturi, alternînd asemenea unor u- 
riașe covoare, ca pe plaiurile româ
nești. Aici totul este o nesfîrșită 
pășune de un verde intens, catifelat, 
care se mulează pe accidentele te
renului pînă la poalele dantelate ale 
pădurilor. In depărtare, sclipind în 
soare sau nălucind în ceață, mereu 
prezente, masive și grave — cres
tele munților.

Cu peste 120 km pe oră trenul 
electric m-a purtat prin văile Alpi
lor elvețieni. Te simți aici ca în 
munții noștri. De o parte și de alta 
a drumului de fier case cu acope
rișuri înalte și obloane de lemn la 
ferestre, înconjurate de mici grădi
nițe în care lalele și pansele de 
toate culorile se răsfață la lumină.

Vevey, prima localitate de pe ma
lul Lacului Leman, se anunță prin 
terasele cu viță de vie care coboară 
pînă 
prin 
brul 
apoi 
mare 
pînă 
care 
aceea 
de orientarea străzilor șl clădirilor 
înspre cheiurile lacului, de nume
roase vaporașe, ambarcațiuni cu mo
tor și cu pînze care umpiu pînă la 
refuz rada portului.

După farmecul arhitect urii vechi 
germane a Bornei și claritatea me
ridională a Elveției italiene, elegan
ta distinsă a Genevei, cel mai im
portant centru de limbă franceză, 
adaugă specificul său profilul trina- 
țional al Elveției. Stilul arhitec
turii contemporane, întîlnit mai pu
țin în celelate orașe, dev'.ne domi
nant la Geneva, mai aies prin pres
tanța clădirilor unde își au sediul 
organizațiile internaționale, instituți-

la marginea apei. Pe undeva, 
împrejurimi, își are vila cele- 
actor Chariot. Trenul urmează 
malul Lemanului — cel mai 
lac elvețian — lung de 72 km, 
la Geneva. Prima impresie pe 
ți-o lasă renumitul oraș este 

a unui port. Ea este creată

Transportul
pe calea ferată

oferit 
senin, 
tăiate 

iii a

oraș și 
loc de 

căi soric- 
rămas în

ile publice, marile hoteluri și ma
gazine.

Un zbor de o oră și jumătate cu 
unul dintre confortabilele avioane 
ale companiei „Swisair" mi 
din nou, într-un imens ce 
priveliștea lainică a văilo 
de ape, strălucirea diaraai 
crestelor înzăpezite și lumii 
transparentă a lacurilor.

La Ziirich, cel mai mare 
centru industrial al Elveției 
încrucișare a numeroase 
ne intercontinentale, am
delung pe malul lacului cu același 
nume, alături de pescarii amatori 
care își proiectează und'țele în apă 
direct de pe trotuarul străzii l’ub 
mîngîierca razelor blînde alo soare
lui de primăvară, tinere perechi 
și-au luat locul obișnuit pe trep
tele promoloriului care coboară pînă 
în apele agitate < 
muțind bătrînului 
xuberanța lor.

Citeva ore de 
sivele Alpilor de 
Carpați. Citeva ore ca să ajungi din 
nou în patrie, revenind dinH o altă 
tară căreia i-ai cunoscut locuitorii 
și frumusețile. Invingînd distanțele 
și timpul, oamenii și-au facilitat cu
noașterea — această continuă do
rință omenească.

ale lacului împrir- 
oraș, ceva din e-

zbor despart ma-' 
crestele munților

a fontei topite

Lucrarea tratează noutățile con 
structive ale automobilelor (autotu
risme, autocamioane, automobile de 
curse, automobile cu perne de aer) 
Se descriu și motoarele de tip nou, 
a căror introducere este prevăzută 
într-un viitor apropiat, ca motoarele 
cu piston rotativ si acționarea cu 
turbină cu gaze. Mai sînt tratate : 
Functionarea diferitelor agregate și

ue-ie n. ale autoturismelor in 
curs de cercetare sau de folosire, 
ca ambreiajele hidrodinamire și e- 
lectromagnetice; Schimbătoarele de 
viteză automate ; Arbori 
flexibili și homocinetici ; 
noi de caroserii.

Lucrarea este accesibilă 
sează cercul de conducători
auto.

cardanicl
Modele

torpilă", executaiagon
' pentru căile ferate din 

fontă
1 400

Acest „\ 
de ,,Krupp 
R.F.G., transportă 165 tone de 
topită la o temperatură 
giade C.

Zece vagoane de acest 
transporta lunar 50 000 tone 
pe distanta de 40 km de 
hausen la Bochum. Noul tip de cis
ternă are o lungime de 34 m și 
cîntărește încărcată 374 tone. Aceas
tă greutate se repartizează prin pa
tru boghiuri pe 18 osii (sarcină ma
ximă pe osie 20,72 t) ; dintre 
tea, 16 osii sînt prevăzute cu 
automată cu aer comprimat, 
de curbură minimă pe care 
circula cisterna este de numai

Mantaua sa exterioară, cu 
mea de 42 cm, cîntărește 
77 t. Pierderea orară de 
a fontei fiind de numai 
vagonul poate circula și 
considerabil mai lungi, 
se face in 4 min, prin 
cisternei în jurul axei sale longitu
dinale și decurge fără stropire. In MASIVUL RETEZAT. Colții Pele gii și Vaiea Rea

fontă 
la Rliein-

aces- 
frînă
Raza 

poate 
75 m. 
grosi-

singură 
temperatură 
5 grade C, 
pe distanțe 

Descărcarea 
bascularea
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STEAGUL ROȘU

10,00
10,30

79,00

19,30
19,50

20,00

TELEVIZIUNE
MIERCURI 24 IULIE

Reportaj economic, 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Pentru copii. Ex-Terra'68. 
Telecronica economică.
Curs de limba germană 
— reluarea lecției a 2-a. 
Club XX — emisiune 
pentru tineret.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,/5

20,55

21,20
21,35

Transfocator.

Filmul docul) 
rizonl șliinfihc

„Guanlanamera". 
de muzică, dans 
zie cubaneză.

Avanpremiera

Inlerpreli de 
populară.

*
muzică 23,25

23,35

„O-
. 4".

Seară
și poe-

..HaraTelecinemaleca :
Kiri" — producție a stu
diourilor japoneze.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

SCRISOARE DESCHISA

In contextul vieții cotidiene mo
derne, unitățile prestatoare de ser
vicii către populație au căpătat o 
mare răspîndire, urmare a creșterii 
nivelului de trai și a gradului 
confort al populației. Executînd 
gamă variată de bunul! materiale 
de la pantofi, pulovere și șepci 
pînă la monumente funerare — 
fectuînd reparații dintre cele mai 
diverse — de la pantofi pînă Ia au- 

întîmpina- 
ale popu- 
cooperati- 
frecventa- 

marc număr de oa- 
Ei 

întotdeauna cu 
li se vorbească 
execute numai 

de calitate, dura- 
fie așa. E un im- 

al timpului nostru, al civi- 
Atunci cînd înlîrzii la 

după ceasul revizuit la co- 
apa în pan- 
la reparat, 
la coopera- 
prea scurți, 

greșită pînă la

toturisme —, venind în 
rea unor gusturi estetice 
lațiel, accsle unități ale 
velor meșteșugărești sînt 
le zilnic de un
meni. Și oamenii sînt exigenți. 
vor să; fie serviți 
promptitudine; să 
manierat, să li se 
lucruri și reparații 
bile. E și firesc să 
perativ 
lizației. 
serviciu
operativă, cînd îți intră 
tofii 
cînd 
livă 
cînd
urmă, 
cînd briciul „trage" sau mașina de 
tuns „rupe", atunci cînd..., gîndul 
te duce imediat la meșterii coopera
tor: si... I de rvj le ztci.

proaspăt scoși de 
pantalonii executați 
sînt prea lungi sau 
pentru o haină,

trebuie să faci 21 de probe,

de
o

și 
e-

Pentru că, hai s-o recunoa 
sînt și asemenea situații, 
lucrătorii Cooperativei n 
reșli „Jiul" din Petroșani 
dujesc să le elimine pe 
posibil.

Intr-o convorbite 
cu tovarășul Manațe
tele cooperativei „Jiul", 
evidență strădania 
operativei de a 
lucrări de bună

recentă avuta 
loan, președin- 

a ieșit în 
salariațiloi co- 

efectua produse și 
calitate și la timp,

servicii

ieșit

șan Nicolae sînt numai ciliva dintre 
meseriașii pricepui;, exigenți cu ei. 
înșiși și cu lucrătorii din subordine, 
care servesc la timp și în bune 
cond'!.liiin: clientela.

E adevărat că uneori, în anumite 
unității se mai efectuează reparații 
de calitate îndoielnică, se mai ami
nă nejustJUcat clienții, nu se reu
șesc unele lucrări. Dar există și ca
zuri cînd clieplii exagerează, caută 
nod în papură, jignesc lucrătorii,

defecte de la locuințele acestora la 
unitățile de reparații și retur. Din 
păcate, această mașină nu prea este 
solicitată. îmi amintesc că, în urmă 
cu cîteva luni, scriam, în urma re- 
clamațiilor 
despre lipsa 
de transport.

De mașină 
riași buni, 
necesare reparațiilor 
cooperativa „Jiul" 
Do altceva duce ea 
tiu suficient pentru 
acestea trebuind 
activitatea în condiții 
răspunzătoare. De asemenea, alte 
unități nu sînt judicios gospodărite, 
întreținute. $tiu pe cineva care nu 
mal merge la unitatea de coafură 
de la Complexul din Petroșani deoa
rece a văzul aici, într-una din zile, 
stând,.. 
Și e i 
sexul 
Bunii 
buni.

Unitățile prestatoare de 
către populație, aferente 
vei meșteșugărești „Jiul" c 
șani, prin marea lor razii de răspîn- 
dire și de activitate, prin contactul 
permanent cu populația, își aduc 
valoroasă 
gradului 
ale căror exigențe de conduită și de 
Viață devin mereu tot mai mari. Dar 
in relațiile : unitățile de prestații 
populație, înțelegerea trebuie 
deplină de ambele părți.

îmi amintesc că, în 
luni, scriam, în urma 

unor cetățeni, tocmai 
unui asemenea mijloc

de transport, de mese- 
dc sculele și materialele 

nu duce lipsă 
din Petroșani, 

lfpsă : de spa
imele unități, 

să-și. desfășoare 
nu tocmai co- 

asemenea,

văzut aici,
la rînd o pereche de șoare- 

unitate de
frumos să
meseriași

gospodari.

coafură. 
se facă 
trebuie

Aici vine 
și mai... 

să fie șl

Radi o

i
$

I t
e

I. L. L. Petroșanicătre conducerea
STIMAȚI TOVARĂȘI,

multe... reparații demai are

la locuința cetățea- 
Teodor din cartierul

exemplu, 
Garaliu

tremurul. Nu, 
nici erupții

(pe cu
la scurt 

reclaman- 
înlreprin-

> servicii 
cooperati- 
din Polro-

inlătr- 
mai jos 

in măiime

nrodus a- 
denivelări

In nici

acelea apocaliptice

o 
contribuție Ia sporirea 

de contort al oamenilor,

a- 
promisiunii, 

apoi a venit 
a nins, a urinat primăvara
plouat iar bietul om a aș- 
iar a, așteptat Așteaptă: și 
întrenrinderea pe care o 

conduceți să se îndure și să trimită
fa forul cu pricina nouă meșteri 
mari (dacă aveți aliția. meșteri mari) 
pentru a. lua unele măsuri pe linte 

linie. Nu. de alta, dar în 2 no- 
cînd I.L.L. P>trosani

5OT

FOTOCRITICA

Dumitru GUEONEA

p.d.

Aurel SLĂBII

des- 
sub 

plat, 
în

în tireee- 
Ipa noas- 

handbal 
Gorj ; 2) 
Alba ; 5)

județe :
16 p.;
Caraș-

au
rea
Iră.
are
Hunedoara ;
Caraș-Severin.

că municipiul
ipa finală e
temeinică pentru a ne 

mai onorabil la aceas
ta caracter republican

metri 
săritura

fost formate 
fete. Totalul 

la băieți și

pierdut meciul. M< 
a test cucerită de 
Clasamentul final 
ordinea următoare :

3) Argeș;

nostru
necesară o

a v u t 
1 din 

au ur- 
veșnica

handbalișlli petro- 
și cei gorjeni. Rezultate teh- 
Hunedoara — Alba 28—16; 

Caraș-Severin 26—15;

Nu vă supărați că vă deranjăm 
Ia o oră din timpul programului 
dv de lucru. Iar dacă totuși vă su
părați, reveniți-vă repede pentru că 
I.L.L. 
făcut.

De 
nului 
Carpați, strada Aleea Florilor, blo
cul 3, scara a IV-a, apartamentul 
12. Se împlinesc în curînd 10 ani 
de cînd Garaliu Teodor locuiește Ia 
adresa mai sus menționată și tot 10 
ani se împlinesc de cînd îi plouă 
în apartament. E drept că de la ul
tima promisiune a administratorului 
de locuințe Hancă Eugen și a ju- 
rist-consultului Bogdanii că se va 
repara acoperișul pe unde-i plouă 
omului în casă, nu se împlinesc de- 
cît 12 luni, dar tot e ceva. Mai 
Ies că atunci, la data 
era toamnă și ploua.
iarna 
si iar 
te plat 
acum

de .. 
iembrie 1967. 
s a aflat față în față cu cetățeanul 
Caraibi; Teodor Ia Tribunalul din 
localitate subalternii dv i-au dat 
rnvîntnl de onoare că-i vor rezolva 
problema. Omul i-a crezut 
vînl) 
limp 
l'nlui 
derii

si a retras acțiunea, 
au sosit la locuința 
„experți" din partea
dv, au constatat justețea se- 

n.zărilor cetățeanului, i Sra văruit 
în alb apartamentul, omul a contri
buit material pentru vopsitorii, 
acoperișul tot șvaițer a rămas. 
<ă apa de ploaie, apa rezultată 
topirea zăpezii și din nou apa 
ploaie s-a scurs și se scurge 
dificultate în apartament, deteriorind 
pereții, obligîndu-1 pe om să-și plim
be mobila dintr-o cameră în alta.

Vă 
ocazia 
cor să 
<ind ii

rugăm, tovarăși, nu-i dați 
cetățeanului Garaliu 1 

sărbătorească un deceniu 
plouă în casă și un an

cînd subalternii dv i-au promis 
după ploaie va fi soare și în casa 
Iui Nu pentru că n-ar avea omul 
cu ce serba asemenea evenimente, 
căci prin bunăvoința salariaților dv, 
apă de ploaie are la domiciliu. Dar 
de ce să nu se sîarme odată 
că vorbele celor de Ia I.L.L. 
apă de ploaie ?!... Străduiți-vă, 
rășe director 1 Nu vă îaceți 
plouă.

Cu stimă, după rezolvarea acestei 
probleme.

mitul 
sint... 
tova-

PROGRAMUL I :

de știrij 
6,00—3,25
8,25 Mo- 
microfon,

REDACȚIA

MA/ RAU CA DUPĂ

CUTREMUR
Priveliștea dezolantă 

șală în clișeul de 
poale fi vizionată 
naturală la Uricani.

Ce calamitate a 
semenea alunecări,
și răsturnări de teren 
un caz cui 
avut loc i 
nice !...

Urmele i 
le-au lăsat, in mijlocul orașu
lui, constructorii șantierului 
Lupeni, care lucrează pe lotul 
Uricani. După săltarea canalu

lui pentru conductele termice 
necesare noilor blocuri D 
așezarea conductelor, totul 
fost făcut uitat, iar șanțul 
rămas neastupat spre marele 
necaz, al gospodarilor Urica- 
aiului-care nu mai pol reface 
peluzele și zonele verzi dis
truse. Ar Ii binevenit un cu
tremur care să... zgîllăie nifel 
pe cei care continuă să ră-
mină nepăsători in fata șan
țului deschis și persistent in 
mijlocul străzii orașului.

de a satisface exigențele mereu mai 
sporite ale populației, precum și 
unele deficiențe existente în acti
vitatea cooperativei.

Venind în înlîmplnarea solicită
rilor crescîndc ale oamenilor mun
cii, în ultimul timp a fost lărgită 
rețeaua unităților prestatoare de 
servicii, majoritatea secțiilor fiind 
încadrate cu lucrători suficicnți, 
bine pregătiți din punct de vedere 
profesional. Duda Iordan, Cristea 
Beniamin, Rădulescu Nicolac, Boi- 
cescu Nicolae, Mirea Vasile, Sibi-

umblă cu lot felul de reclamații ne
întemeiate. Așa a fost recent cazul 
unui anume cetățean, al cărui nume 
ne permitem să-l ocolim, care a re
clamat președintelui • cooperativei 
că a dat o sumă importantă de bani 
responsabilului unității de reparat 
televizoare din Petroșani pentru a-i 
repara televizorul, ca ulterior să 
nege, să dea din colț în colț. Ce-a 
urmărit oare cetățeanul respectiv ?!

Cooperativa „Jiul" dispune de o 
mașină pentru a transporta, la ce
rerea clienților, diferitele aparate

CUPA MINE
Și acum finala

In zilele de 20 și 21 iulie, 
municipal Tg, Jiu a găzduit 
de zonă a „Cupei Minerul", 
startul întrecerilor din orașul de pe 
Jiu s-au aliniat selecționatele sin
dicale miniere a județelor Alba, 
Argeș, Caraș-Severin, Gorj și Hune
doara. Conform regulamentului 
competiției primele două clasate, în 
etapa pe zonă, vor participa la fi
nala ce se va desfășura în zilele de 
3—4 august la Petroșani.

întrecerile au avut loc la discipli
nele atletism, lianVlbal, popice și vo
lei. Selecționata? stndRblă minieră a 
județului nostru- a totalizat 16 punc
te clasîndu-se pe locul doi în clasa
mentul general asigurîndu-și astfel 
calificarea în finală.

Redăm în continuare rezultate, 
clasamente și cîteva detalii asupra 
desfășurării întrecerilor.

orașul 
etapa 

La

ATLETISM : întrecerile s-au 
fășurat pe stadionul din Tg. Jiu 
formă de triatlon (100 
aruncarea greutății și 
lungime). Echipele au 
din trei băieți și două 
punctelor acumulate, 
fete, a determinat locul obținut pe 
echipe. Selecționata județului nos
tru, formată din Niculescu Mircea, 
Helăzău Petru, Popescu Adrian de 
la Jiul Petroșani, Nemeș Margareta 
și Pometescu Mariana de la 
Lupeni s-au comportat bine 
primul loc. Clasamentul pe 
1) Hunedoara 7976 puncte; 
7059 p.: 3) Argeș 6586 p.: 
4877 p.; și 5) Caraș-SeVerin 
La punctajul general al județului 
nostru și-au adus contribuția Nemeș 
Margareta 1950 p. ; Pometescu Ma
ria 1747 p.; Helăzău Petru 1563 p.; 
Niculescu Mircea 1536
Adrian 1480 p.

Minerul 
ocupînd 
județe : 
2) Gorj 
4) Alba 
4528 p.

CONTINUĂRI DIN PAGINA I
Exemplul viu al faptelor COPIII S I Jl * S U I î

(Urmare din pag. 1)

— Succesele noastre sînt 
roadele întregii brigăzi, ale 
fiecăruia dintre noi, ale Iui 
Ko\ acs Francisc, Siclodi Ar
pad, Laszlo Anton și Halos 
Francisc, ale lui... și briga
dierul continuă să enumere 
to/i ortacii tui.

(Urmare din pag 1)

util 
prin 
prin 
Pen-
hri-

sportive Minerul din Rovinari. Au 
participat cinci selecționate formate 
din doi băieți și dcuă fele flecare. 
S-au lansat 2 x 80 bile la întrece
rile bărbați și 2 x 60 bile la între
cerile femei, punctajul totallzîndu-se 
pe echipe. Clasamentul: 1) Hune
doara 2038 p.d.; 2) Gorj 1812 p.d.; 
3) Argeș 1773 p.d. 4) Caraș-Severin 
1747 p.d. și 5) Alba 1714 p.d, Cele 
mai bune rezultate la individual au 
fost obținute de sportivii noștri 
Torok Mihai 668 p.d. și Torok loan 
622 p.d. La fete, Bloc EJisabeta, Mi
nerul Vulcan 
Nlaria Minerul

HANDBAL : Competiția t 
loc pe terenul Liceului nr 
Tg. Jiu. Numeroși spectatori 
mărit meciuri echilibrate și 
rivalitate între 
șaneni 
nice :
Argeș
Gorj — Argeș 22—20. In finală Gorj 
— Hunedoara 25—23. De menționat 
că partida dintre cele două forma
lii a fost extrem de echilibrată. 
Pînă în min. 56 tînăra echipă Mine
rul din Lupeni a condus cu 23 22. 
Frustați apoi de două goluri, anulate 
de către arbitri localnici, lupenenii

VOLEI : Întrecerile s-au disputat 
pe terenul liceului nr. 1 —-'sistam 
eliminatoriu. Iată rezultatele : Alba 
— Hunedoara 3—2; Gorj — Caraș- 
Severin 3—1 ; Argeș — Alba 0-3 
și Alba — Gorj .'!■ 0. Selecționata 
noastră a jucat sub posibilitățile ei 
reale fiind eliminată din primul tur 
de către selecționata Alba. Clasa
mentul: 1) Alba; 2) Gorj; 3) Ca
raș-Severin ; 4) Hunedoara și 5) Ar
geș.

Conform regulamentului competi
ției, în afara clasamentelor pe dis
cipline s-a întocmit clasamentul pe 
județe prin adiționarea punctelor 
obținute pe fiecare ramură sportivă 
în parte. Clasamentul pe 
1) Gorj 17 p.j 2) Hunedoara 
8—4) Alba și Argeș 10 p. și 
Severin 6 puncte.

Ținînd cont 
găzduiește ela 
pregătire mal 
comporta cît i 
ta competiție 
aflată în acest an la prima ediție.

5,00 Buletin de știri;
6,00 Program muzical de 
neață; 5,30 Buletin
5,50 Jurnal agrar; 
Muzică și actualități; 
ment poetic» 8,30 La
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,05 La microton, 
melodia proferată; 9,30 Teatru 
scurt: „Viz’tatorul necunos
cut"; 10.10 S decțiuni din o- 
perete; 10,30 Jocuri populare; 
10,45 Recital de harpă Nlcanor 
Zabaleta; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Ora specialistului. Știința 
conducerii întreprinderii; 11,25 
Recital de operă Arta FI rres- 
cu; 11,45 Sfatul medicului: în
grijirea tenului cu mijloace 
naturale; 12,00 Oaspeți ai fes
tivalului de la Brașov; 12,25 
Notati-vă din programele noas
tre; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 13,20 So
liști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,00 Cînlece și jocuri 
populare; 14,15 Expediție pio
nierească. Concursul final, Ziua 
a IV-a; 14,50 Muzică ușoară 
cubaneză; 15,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 15,25 
Muzică; 15,30 Consultație ju
ridică (reluare); 15,40 Tablouri 
muzicale — muzică ușoară; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,20 Melo
dii populare; 16,30 Corespon
dență specială. Cuvinte despie 
imagini de artă țărănească de 
Radu Boureanu. Despre frumu
sețea satelor de Viatei) Bîrna;
17,15 Antena tineretului; 18,00 
Buletin de știri; 18,02 Tribuna 
radio : Valoarea umană a ști
inței; 18,15 Cînlă Ion Creții, 
Natalia Șerbănescu și Florea 
Netcu; 19,00 Radioga/.eta de 
seară; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră, 20 06 Bu
letin de știri; 20,05 Carnet 
plastic; 20,20 Banatiule, mîn- 
dră floare —■ cîntece șa jocuri; 
20,55 Noapte bună, copil; 21,05 
Scriitori la 
Concert de
22,00 Radiojurnal. Buletin 
teorologic;
cînlecele 
poetic;
0.05 5,00
Buletin de știri și metjjo-rutie- 
re la orele 1,00; 7,00. șl 4,00.

microfon; 21.25 
muzică ușoară;

me-
22.20 Neapole si
de; 22.30 Moment 

2.4,00 Buletin ne stirȚ
Estrada nocturna.

e
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e
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e
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PROGRAMUL III.

devărul e — și in a- 
ceasla rezidă aptitudi- 
dinile de conducător a- 

le șefului de brigadă — că 
din loji ortacii care compun 
brigada, minerul Dumbrăvea
nu a Întemeiat un nucleu su
dat, a reușit să valorifice per
sonalitatea tovarășilor lui 
de muncă să o mode
leze astfel ca bă'rbătia și cins
tea, onestitatea și curajul, co
rectitudinea și dorinfa arză
toare de aulodepășire, de a- 
firmare, — atribute inlrisece 
ale unui miner adevărat — 
să caracterizeze fiecare 
din brigadă. Cum a fost 
sibilă această modelare,
ceaslă valorificare a polenfe- 
lor umane î Prin exigenta mi-

A

nerească a brigadierului, prin 
marea lui dragoste de oameni, 
care jos, in locul inlrunlărilor 
subterane, nu se exprimă 
prin cuvinte meșteșugite 
vorbe multe și sterile, ci 
exemplul viu al faptelor, 
tru că, înainte de toate,
gadierul e exemplu personal 
de corectitudine și omenie, de 
dirzenie și sensibilitate. Se 
cerc executată o operajie de 
mare diiicullate ? EI e primul 
la datorie! Se cere ajutat un 
ortac Ia vreun necaz. El e 
primul care sare la nevoie.

ală de ce-l urmează cu 
atita Încredere minerii 
pe brigadierul lor, iată 

de ce sini in stare in palida 
tuturor greutăților inerente 
muncii in adincuri să-și men
țină succesele, iată 
iubesc și-l stimează 
mult oamenii pe 
Dumbrăveanu Mihai
tarul de partid la sectorul II 
al minei Pclrila.

...Pentru că-i iubește și-i 
stimează și el in aceeași mă
suță.

de ce-l 
util de 
minerul 

- secre-
om
po-

a-

tiță. Aflind de situația Luminiței 
Tocar și de nepăsarea totală a ace
leia care a adus-o pe lume, a holă- 
rît s-o înfieze și pe ea. In decla
rația dată arată: „Sîntem de acord 
să o înfiem pe minora Tocar Lu
minița urmînd ca înfierea să se facă 
cu toate efecte’e unei filiații îi- 
reșlL..".

Acte cu adinei semnificații uma
nitare, emoționante. Luminița va 
purta un alt nume. Va avea o mamă 
și un
goste la creșterea și dezvoltarea ei.

A aduce pe lume viață 1 
nu poate fi 
de prețuire, 
de prețuire 
meni ca a
dru și Elena, Manea Constantin și 
Marieta. toți din Petroșani, care în 
ultimul timp au înfiat copii ai căror 
părinți s-au mulțumit doar să le dea 
viață.

Stînd de 
rinți rămîi 
afecțiunea 
pre „copiii
de viitor pe care și le făuresc 
legătură cu ei. Cu alît mai condam
nabilă apare atitudinea părinților a-

tată care vor veghea cu dra-

Nimic 
mai demn, mai vrednic 
Cu atil mai vrednică 

este fapta acestor oa- 
soților Crăciun Alexan-

vorbă cu acești noi pă- 
surprins de dragostea și 
cu care-ți vorbesc des- 

lor", despre speranțele 
în

7,00 Cînlece și jocuri popu
lare; 7.30 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 8,00 Jocuri 
populare; 8,10 Tot înainte; 8,30 
Buletin de știri; 8.35 Varia- 
țiuni simfonice de - Mircea 
Basarab; 10,00 Buletin de știri;
10.30 Vreau 
de știință 
școlari); 1 
de muzică populară 
în studiourile noastre; 
Un cîntec pentru tine 
zică ușoară; 1 
știri. Buletin 
12,10 Muzică populară; 
Selectiuni din opereta „Tara 
surîsului" de Lehar; 13,46 Gîn- 
tă Georgeta Anghel; 14,00 Ra
diojurnal, 
tier; 15,40 
dansurile 
Jocuri 
medicului;
Buletin meteorologic; 17,15 Al
bum folcloric; 18.15 Cîntă Gaby 
Novak;
tului
18,55 Buletin de știri; 
Itinerar folcloric muzical 
plaiurile Moldovei; 19,30 
sozii tinereții noastre; 
Concert simfonic; 21,00 
tin de știrii 21,05 Opera 
lemporană comentată. 
Strauss și primele sale opere; 
21,45 Prietenii mei, sci'itoi.t. 
Tndor Vianu. Colaborează Pe
l'll Comarnescu și Ion Biberi;
22.30 Interpreți de muzică u- 
șoară : Dorina Drăghici și Tino 
Rossi; 23,00 Radiojurnal; '24 00 
Festivalul festivalurilor de 
muzică ușoară (reluare); 6,55

1,00 Buletin de știri. Buletin 
ineteo-rutier.

să știu (emisiune 
i și tehnică pentru 
10,55 Noi înregistrări 

ijealizale 
11,15 
mu- 

12,00 Buletin de 
i meteorologici, 

12,30

Buletin meteo-ru- 
Din cînlecele și 

popoarelorț 16,15 
popularei 16,20 Matul 

17,00 Radiojurnal.

p. și Popescu

©

avui loc 
asociației

con- 
piHinid

POPICE : întrecerile 
pe arena de popice

18.30 Memoria pămîn- 
românesci 18.50 Muzică;

<9 00

©

MICA

ne
Rap- 
20,00 
BuJo-

devăruți, a acelor care i-au adus pe 
lume, dar i-au abandonat.

Este știut, că nu există comunita
te mai firească decît aceea care se 
stabilește între părinți și copii — o 
legătură indisolubilă în care senti
mentele cele mai nobile vin să se 
așeze ia temelia adevăratei familii, 
tocmai prin adîncul lor umanism. 
Fiecare din noi am fost crescuți cu 
mullă dragoste, cu sacrificii chiar, 
de către părinții noștri, in condiții, 
mult mai grele. De aceea, trebuie 
să avem și noi grijă de copiii noș
tri, să-i ocrotim, pentru a ne ve
ghea și ei Ia rîndul lor batrînețele...

PIERDUT diploma nr. 125630 
și carnetul de muncitor cali
ficat nr. 65125 electrician in
stalator lumină și forță, am
bele eliberate de Școala pro
fesională Filipeștii de Pădure, 
județul Prahova, pe numele 
Dumitrescu A. Ion. Le declar 
nule.

. ' / A ’

I



4
STEAGUL ROȘU

MIERCURI 24 KJLIE 1968

!

în

Sudanul 
în pragul 
unei noi crize 
politice
■KHARTUM. - Sudanul se. află

pragul unei noi crize politice în ur
ma refuzului partidelor de opoziție 
din nordul și sudul țării de a-și de
semna reprezentanți în comitetul 
irațional însărcinat să elaboreze pro
iectul constituției Sudanului. Pentru 
a-și motiva hotărîrea adoptată, U- 
niunea Națională Africană din Sudan 
(S.A.N.U.), unul dintre cele 
ternice partide sudaneze, a 
blicității marți o declarație 
acuză politica guvernului 

■populația din sudul țării.
în care partidele sudane- 
putea ajunge 
comentatorii

Constituantă 
conjunctură

mai pu- 
dat pu- 
în care 

față de

Simpozionul internațional
de la Dubna

Sărbătoarea najională
a eu

la un acord 
politici — 

se va a fia 
dificilă care

In cazul 
ze nu vor 
— relevă 
Adunarea 
în aceeași
a provocat în februarie dizolvarea 
vechiului parlament.

MOSCOVA. — Intre 16 și 19 iu
lie 1968 a avut Ioc la Dubna Sim
pozionul Internațional pentru pro
bleme privind protecția împotriva 
radiațiilor a zborurilor cosmice și 
influența complexului de factori de 
zbor asupra diferitelor obiecte bio
logice.

La simpozion au participat oameni 
de știință din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, Repu
blica Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Simultan s-a desfășurat Consfă
tuirea grupului de lucru pentru bio
logie și medicină cosmică, la care 
reprezentanții țărilor socialiste au a- 
nalizat unele rezultate ale cercetă-

rilor în comun și problemele dez
voltării pe mal departe a acestor 
lucrări.

Cu acest prilej, participanții la 
Consfătuire au constatat că acordu
rile de colaborare ale țărilor socia
liste în domeniul biologiei și medi
cinii cosmice se realizează conform 
programului și că există bune 
perspective pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării- în acest 
domeniu.

re-
a-

WASHINGTON. — Inițiatorii 
centului „marș al săracilor" au 
nunțat intenția lor de a crea o „am
basadă" la Washington, care va con
tinua să prezinte membrilor Congre
sului S.U.A. revendicările participan- 
ților la marș. Totodată, inițiatorii 
marșului intenționează să-și prezin
te revendicările-., la convențiile parti
delor democrat. și republican care 
vor. avea loc - în .august și vor de-, 
semna candidații principalelor două 
formațiuni politice, americane la.pre
ședinție.

a R. P. Polone Socialiste Arabe

Premierul Coyve de Murville
despre politica internă 
și externă a Franfei

PARIS. — Premierul Couve de 
Murville a arătat, în cadrul unei 
c-onferințe de presă, că atît î>n poli
tica Franței față de N.A.T.O., cît și 
în politica sa monetară internațio
nală, nu întrevede „nici un motiv 
pentru care guvernul francez ar 
proceda la vreo modificare". El și-a 
exprimat cu același prilej părerea 
că deficiturile bugetar și comercial 
ale Franței vor continua încă o pe
rioadă de 18 luni. Pentru redresarea 
situației economice, a adăugat Couve 
de Murville, „vor fi necesare noi 
măsuri tehnice". El a respins totoda
tă ideea unei devalorizări a fran
cului, arătînd că aceasta „nu ar 
corespunde interesului general".

★
fntr-un interviu acordat revistei 

„Paris Match", Gauve de Murville 
a reafirmat politica externă a Fran
ței, bazată pe principiul „stabilirii 
de bune relații între toate țările 
europene, indiferent de sistemul lor 
politic. Aceasta este calea pe c-ara 
trebuie să persistăm". Răspunzînd la 
întrebări privind politica internă, 
premierul francez a arătat că con
trolul asupra schimburilor de devi
ze a fost instituit în luna mai ca o 
măsură de circumstanță, urmînd să 
fie înlăturat din momentul în care 
nu va mal fi necesar. El a precizat 
totodată, că, ținînd seama de actuala

a
va

situație economică și financiară 
Franței, „este evident că statul 
fi constrîns să revizuiască ansamblul 
cheltuielilor sale bugetare" și, în 
consecință, „va trebui să renunțe 
la unele programe și să extindă al
tele". Cu aceasta el a răspuns la 
întrebarea dacă Franța va abandona 
unele obiective de ordin militar sau 
în domeniul cercetărilor spațiale.

Vîefnamul de sisd

—®

Ședința Consiliului
permanent 
al N. A. T. 0.

BRUXELLES. — Consiliul perma
nent al N.A.T.O. s-a întrunit luni 
într-o ședință specială consacrată 
examinării unor probleme ale dezar
mării. Participanții la ședință au ela
borat propuneri care ar urma să fie 
luale în considerație în viitoarele 
tratative de dezarmare. Intre altele, 
Consiliul permanent al. N.A.T.O. 
menționează interzicerea experiențe
lor nucleare subterane, controlul ar
mamentelor în adîncurile marine, în
cetarea producției materialelor fisio
nabile în scopuri militare, interzice
rea armelor chimice și bacteriologice.

„Violența Albă
luna mai, Tribunalul Militar 

Managua, capitala statului Ni- 
a judecat un proces cu to- 
din comun. Maiorul Oscar 
din garda națională era a- 
asasinarea unui student, 
bătuse în mod sălbatic

du-
cu

ne- 
fu-

■ In 
din 
caragua, 
tui ;eșil 
Morales 
cuzat de 
pă ce-1
patul puștii.

Pentru ca fapta lui să rămînă 
descoperită, cadavrul studentului 
sese aruncat in craterul unui vul
can, care Ia anumite perioade de
venea activ. Cazul a devenit însă 
cunoscut și a provocat un aseme
nea scandal încît autoritățile au fost 
obligate, pentru prima oară în a- 
nalele justiției nicaraguaiene, să 
reacționeze 
controlul în

, pentru prima 
justiției nicaraguaiene, 

pentru a putea păstra

li

Procesul maiorului Morales a ri
dicat. pentru prima oară, problema 
pericolului terorismului de extremă 
dreaptă în cele mai multe țări din 
America Centrală, sprijinit cu bună 
știintă 
acolo, 
prilej 
vocat,
protestul opiniei publice: reprima
rea sîngetoasă de către garda na
țională nicaraguaieană a unei de
monstrații pașnice organizate pe una

de regimurile nepopulare de 
Presa a reamintit cu acest 

un alt eveniment care a pro-
Ia vremea sa, indignarea și

R.S. CehosIovacia

întrunirea Prezidiului C.C.

VARȘOVIA. — Cu prilejul săr
bătorii naționale a R. P. Polone — 
cea de-a 24-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist —, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Jozef Cyrankiewicz, a oferit o re
cepție.

Au participat Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Marian Spychalski, președintele Con
siliului de Stat, și alți conducători 
de partid și de stat ai R. P. Polone.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membrii ■ corpului diplomatic.

Jozef Cyrankiewicz a rostit 
toast relevînd importanța zilei 
22 iulie pentru istoria poporului

lonez. In cei 24 de ani care s-au 
scurs de Ia eliberarea țării, a ară
tat el, poporul polonez, sub condu
cerea partidului, a transformat țara 
într-un stat modern, cu un ritm di
namic de dezvoltare.

EI a felicitat apoi cu acest prilej 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea pentru realizările obți
nute și le-a urat succese în munca 
de consolidare a puterii materiale 
și morale a poporului, pentru dez
voltarea continuă a țării.

In întreaga țară s-au desfășurat, 
de asemenea, manifestări culturale 
și serbări populare cu prilejul săr
bătorii naționale.

dă- 
și-a 
Na- 

Arabe

CAfRO. - La 23 iulie, în 
diopa Universității din Cairo 
deschis lucrările primul Congres 
țional al Uniunii Socialiste 
(U.S.A.).

Mahmud Fawzi, președintele Co
mitetului pentru organizarea alege
rilor din cadrul U.S.A., a rostit o 
scurtă cuvîntare în care a chemai 
pe toți membrii Uniunii, întregul 
popor să depună eforturi susținute 
în vederea lichidării în timpul cel 
mai scurt a urmărilor evenimentelor 
din luna iunie 1967.

In continuare, delegații la Con
gres au ales pe Gamal Abdel Nasser 
președinte al Uniunii Socialiste A- 
rabe.

In ședința de după-amiază a zilei 
de 23 iulie, președintele Gamal Ab
del Nasser a ținut o amplă cuvîn-

al Frontului
Național Slovac

La Bratislava a 
c.e.

In 
sub- 
care 

un

BRATISLAVA, 
avut loc o ședință a Prezidiului 
al Frontului Național Slovac, 
comunicatul dat publicității se 
liniază că actualul proces social 
se desfășoară în Slovacia are
puternic caracter socialist, democra
tic și progresist și corespunde mul
tilateral intereselor și năzuințelor 
poporului. Acest lucru este confir
mat de numeroasele declarații și re
zoluții care sprijină fără rezervă

Atacuri simultane declanșate
de forțele patriotice

SAIGON. — Ciocnirile dintre u- 
nitățiile patriotice și forțele amerl- 
cano-guvernamentale devin din ce 
în ce mai Intense în apropierea Sai- 
gonului, scrie corespondentul agen
ției France Presse. Luni după-amia- 
ză, la Go Cong (aproximativ 50 de 
kilometri de capitala sud-vietnameză) 
a avut loc un puternic schimb de 
focuri între patrioți și o unitate sai- 
goneză. Lupte puternice s-au înre
gistrat în cursul aceleiași zile 
Cau Ngang, în provincia Vinh 1 
(100 kilometri de Saigon) și în 
vincia Quang Tri.

Spre miezul nopții, patrioții 
vietnamezi au declanșat în provin
ciile Quang Ngai și Quang Nam 
o serie de bombardamente cu obuze 
și rachete, urmate de mai multe a- 
tacuri 
triva 
li ta re 
Nam, 
în special puternica bază militară 
americană de la Da Nang, atlngînd 
pistele de aterizare. Printre celelalte 
obiective afectate de bombardamen
tele patrioților se numără tabăra 
forțelor speciale americane de la 
Muntele de marmură (situată la 6 
kilometri sud de Da Nang) și car
tierul general american aflat în a-

■ Ia 
Binh
pro-

sud-

simultane, coordonate împo- 
unor importante obiective mi- 
americane. In provincia Quang 
bombardamentele au afectat

din străzile principale ale orașului 
Managua. Numărul exact al celor 
uciși atunci nu a devenit cunoscut. 
S-a afirmat mai tîrziu că în groa
pa comună au fost aruncate între 
60 și 200 de cadavre 1 (Pentru mulți 
vîrstnici represiunea a reamintit tra
gica noapte de februarie 1934, cînd 
aceeași gardă națională, supusă fa
milie! Somoza, stăpînă pe întreaga 
țară, mitralia o mulțime ce mani-

propierea orașului. In total, men
ționează agențiile de presă, peste 
140 de rachete și obuze au fost lan
sate asupra bazei militare de la Da 
Nang și a împrejurimilor ei.

Tot înspre miezul nopții, aproape 
simultan cu bombardamentele efec
tuate la Da Nang, alte obuze erau 
lansate de patrioți asupra majorită
ții districtelor militare din provin
cia vecină, Quang Ngai. 
atinse sediul administrativ 
cifei și cartierul general al 
doua divizii saigoneze.

. După trei ore de bombardament 
patrioții au I atacat clădirea stației 
de radio de la Quang Ngai.

Au fost 
al provin- 
celel de-a

★

SAIGON. — Agenția Associated 
Press anunță că generalul Robert F. 
Worley, comandantul adjunct al ce
lei de-a 7-a unități aeriene a S.U.A., 
a fost ucis marți pe cînd se afla 
într-o misiune de recunoaștere dea
supra teritoriului sud-vietnamez. A- 
genția citată precizează că avionul 
în oare se afla Worley a fost do- 
borît de artileria F.N.E. la aproxi
mativ 105 km de localitatea Da 
Nang. Acesta este al treilea general 
american ucis de la începutul inters 
venției S.U.A. în Vietnamul de sud.

telor progresiste prin asasinate, in
timidarea celor ce se pronunță pen- 

■ tru schimbări cu un caracter demo
cratic. Numeroase crime și asasinate 
politice sînt puse pe seama acestor 
organizații, împreună cu reprimarea 
sîngeroasă a țăranilor 
nesc să-și ridice glasul 
tine o reformă agrară.

Cine sînt misterioșii
acționează sub egida acestor organi-

oare - îndrăz- 
pentru a ob-

teroriști care

REPORTAJ PE GLOB
festa - pe aceeași stradă, doborînd 
500 de oameni).

.O situație similară există în,- Gua
temala. După aprecierile revistei bri
tanice „The Economist", în această 
tară „aproximativ 3 000 de oameni 
au fost uciși în acte de violentă în 
ultimii doi sau trei ani". In Guate
mala acționează cîteva organizații 
teroriste de tristă faimă cum ar fi 
„Mano Blanca" (Mîna albă), „Nueva 
Organization anticomunista" (MOA), 
precum și o serie de grupuri consti
tuite de mari latifundiari pe proprie
tățile lor. Scopul lor este de a îm
piedica prin forță și -teroare expri
marea oricăror puncte de vedere 
democratice și liberale, slăbirea for-

zații și cine
țează ? „Incepînd cu Mano Blanca 
și Noua, scrie „Economist", ele se 
bucură de un sprijin crescînd din 
partea oficialităților. Ele sînt apro
vizionate de către armată... și se 
bucură de sprijinul- .efectiv ai unor 
înalți oameni de stat". însăși minis
trul de interne guatemalez, Hector 
Mansilla Pinto, a recunoscut că a- 
ceste 
grup 
civile 
trolul
descriind felul cum acționează Mano 
Blanca, relevă un alt aspect semni
ficativ : „In mod frecvent, teroriștii 
se folosesc de legitimații de poli-

îi înarmează și finan-

organizații „sînt opera unul 
de militari îmbrăcați în haine 
care lucrează direct sub con- 
armatei". Ziarul „Le Monde",

a
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Cules de trandafiri

încheierea lucrărilor

poziția Prezidiului C.C. al P.C. 
Cehoslovacia și hotărîrile C.C. 
P.C.C. în legătură cu scrisoarea 
lor cinci partide comuniste și mun
citorești.

Prezidiul C.C. al Frontului Națio
nal Slovac, se arată în comunicat, 
a constatat că oamenii muncii din 
Slovacia au exprimat încrederea de
plină în conducerea' Cehoslovaciei 
și o sprijină în atitudinea ei prin
cipială și chibzuită în îndeplinirea 
sarcinilor istorice legate de conti
nua dezvoltare socialistă a vieții 
contemporane și viitorul țării.

■Prezidiul C.C. al Frontului Națio
nal Slovac cheamă pe membrii tu
turor partidelor politice și organi
zațiile Frontului Național Slovac ca, 
în spiritul unității și coeziunii, să 
intensifice eforturile în vederea în
deplinirii programului de acțiune al 
P.C. din Cehoslovacia. și, în spiritul 
internaționalismului proletar, să în
tărească relațiile "de prietenie 
popoarele 
vie li ce și 
liste.

cu 
frățești ale Uniunii So
aie celorlalte țări socia

sesiunii Comitetului
de Eliberare
al 0. U. A.

Alger au luat sfîr- 
celei de-a 13-a se-

ALGER. — La 
șit luni lucrările 
siuni a Comitetului de Eliberare al 
Organizației Unității Africane. Co
mitetul avea sarcina de a repartiza 
diverselor organizații ale mișcării 
de eliberare din Africa sprijinul ma
terial și financiar acordat de O.U.A. 
La încheierea lucrărilor, ministrul de 
externe algerian, Bouteflika, a de
clarat că rezultatele sesiunii „au 
fost pozitive".

Comitetul a recunoscut cîteva noi 
organizații ale mișcării de eliberare, 
printre care Partidul Unit al Poporu
lui din Insulele Seychelles, Partidul 
Popular din Guineea Ecuatorială și 
Organizația pentru autodeterminarea1 
și independența arhipelagului Insu
lelor Canare.

țiști pentru a-și ridica victimele de 
Ia domiciliu. Uneori ucid pe loc; al
teori cadavrele sînt găsite după săp- 
tămînî sau luni, păstrînd urmele tor
turilor, ale gloanțelor trase în cea
fă". Au fost uciși în acest mod frun
tași politici, progresiști, conducători 
ai mișcării sindicale și țărănești, zia
riști și poeți ca Victor Manuel Gu
tierrez, Castillo Flores. Otto Castillo 
etc.

In Honduras activează „Mancha 
Brava" — calificată de „Economist" 
ca o „gardă teroristă semioficială". 
Ca și în Guatemala, linia de de
marcație dintre această organizație 
și armată este adesea dificil de tra
sat. Activitatea ei este canalizată 
atît împotriva celor care se opun 
regimului cît și în vederea influen
țării alegătorilor cu prilejul diferi
telor confruntări electorale. Este 
semnificativ în acest sens sublinie
rea ■ făcută de revista britanică . „E- 
cohomist" care, cîtîmd' părerile unor- 
.observatori politici ipipa.rțlali, preci
zează că. „guvefțiul .nu ar fi putut 
obține o victorie, atî.t de concluden
tă în alegerile rițunjcipale din luna 
martie fără amenințarea și chiar fo
losirea violentei".

In, Salvador semnul „Mina Albă", 
aparținînd organizației „Mano Blan
ca Salvadorena", este tot mai des 
întîlnit în ultima vreme în scriso
rile de amenințare adresate diferi
telor personalități progresiste ale 
țării. Prima victimă ,a irganizației 
a fost un bine-Cunoscut medic gă
sit asasinat la 9 mai cu o „mînă

R. P. BULGARIA)

pe Valea Mariței.

Avion israehan
răpit m zbor

— Echipajul unui 
707”, . aparținînd eoni-

TEL AVIV. 
vion „Boeing 
paniei israeliene „El Al", care zbu
ra pe ruta Romă — Tel Aviv, a fost 
constrîns de un pasager în cursul, 
nopții de luni să aterizeze la Alger. 
La bordul avionului se aflau 38 de 
pasageri și cei 11 membri ai echipa
jului. Autoritățile israeliene au în
treprins pe lingă guvernul algerian 
demersurile necesare pentru a ob
ține restituirea avionului.

a-

GUAYAQUIL. — In Ecuador a 
fost creat un „Front al unității de 
clasă",- care reunește mai multe or
ganizații sindicale ecuadoriene. Fron
tul și-a înscris în program lupta 
pentru îmbunătățirea situației econo
mice și politice a oamenilor muncii, 
pentru drepturi sindicale, pentru în
făptuirea unei reforme agrare, pen
tru scăderea prețurilor, 
de președinte al Frontului 
Juan

Federației oameniloir muncii din pro
vincia Guayas.

NAUFRAGIU

Vasques, secr-etar

In funcția 
a fost ales 
general al

CALCUTTA. — Surprins de furtu
nă pe cînd traversa fluviul Tirștia, al 
cărui nivel crescuse considerabil în 
urma ploilor torențiale, un vas cu 
pasageri s-a scufundat la aproxima
tiv 300 km de Calcutta. Din cei 79 
de pasageri cate se aflau la bord, 
numai trei au putut fi salvați.

Noi incidente rasiale
NEW YORK. — Incidente rasiale 

au izbucnit în Coney Island, cartier 
newyorkez locuit în majoritate de 
negri și portoricani. Cîteva 
ma.nifestanți au fost atacați 
ție și au răspuns aruncînd

sute de 
de poli- 
cu pie-

albă" imprimată pe o carte de vi
zită pusă alături de cadavrul său. 
A urmat un adevărat val de violen
te menite 
tară a
tuit, în

a marca „prezența" în 
noii organizații și a constl- 
același timp, un avertisment.

Riposta
violenței, 
Americii

în cele 
Centra- 
mișcare

In fața ofensivei 
mai multe țări ale 
le, s-.a dezvoltat o puternică 
de opoziție. Ea a mers de la orga
nizarea unor mișcări de protest și 
pînă la lupta armată de partizani, 
în cadrul căreia populația acestor 
republici caută să răspundă teroris
mului extremei drepte. In Nicaragua 
a luat ființă mișcarea de guerilă 
„Sandino" după numele celebrului 
luptător Cezar Sandino, care în 
1934, după șapte ani de lupte ne-’ 
încetate, a teușit să înfrîngăj trupele 
Infanteriei marine a S.U.A. In Gua
temala, mișcarea de partizani, re
prezentată de organizația Forțele 
Armate Revoluționare, și-a extins" 
influența asupra unor regiuni întregi, 
trecînd Ia contraatac împotriva te
rorismului. Chiar și în Honduras au 
fost constituite grupuri care se o- 
pun cu arma în mînă terorii 
După cum declară

. curilor progresiste 
trală, ori care ar 
durate, terorismul

albe.
cer-

Cen-
reprezentații 
din America 
fi suferințele în-: 
va trebui înfrînt.

I. SOCACIU

în ISTANBUL. — Două auto- 
încărcate cu călători s-au

slide pînă cînd au sosit în-țre și 
tăriri polițienești.

Ciocniri între populația de culoare 
și poliție au avut loc și în localită
țile Benton Flarbor (Michigan), Ak
ron (Ohio) și Jackson (Michigan).

Demonstrațiile au fost organizate 
în semn de protest împotriva discri
minării în domeniul închirierilor de 
locuințe, educației și angajărilor în 
servicii.

®
buze 
ciocnit pe șoseau dintre Anka
ra și Istanbul. Accidentul 
soldat cu 10 morți și 60 
răniți.

sa
de

fe-© BRASILIA. — Politia 
deraia a Braziliei a dezmințit 
luni șlirea că ar fi fost ares
tat criminalul nazist Josef 
Menge/e. Politia a stabilii cd 
persoana arestată in statul Pa
rana nu este în mod categoric 
Mengele.

0 dezmințire a guvernului belgian
BRUXELLES. Un purtător • de 

cnvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Belgiei a declarat că nici 
un avion transportînd arme la bord 
n-a părăsit aeroportul din Bruxelles 
în direcția Nigeriei de la data de 
13 iulie, cînd un aparat belgian cu 
arme destinate guvernului nigerian 
s-a prăbușit în apropiere de Lagos.

Această dezmințire a apărut ta 
urina unei informații înserate în 
presa belgiană, potrivit căreia un 
avion de tipul „Boelng", aparținînd 
societății olandeze „Transavia", ar 
fi decolat de la Bruxelles cu încăr
cătură de arine și muniții cu desti
nația Nigeria.

NIGERIA

Cele două părți se străduiesc 
să aplaneze divergențele dintre ele

LAGOS. — Guvernul federal ni
gerian a hotărît să trimită încă trei 
reprezentanți la convorbirile preli
minare de Ia Niamey, s-a anunțat 
luni Ia Lagos.

Observatorii politici consideră că 
această „întărire" a delegației nige- 
rierie are menirea să dea discuțiilor 
din capitala Nigerului aparența unei 
„conferințe de pace- în miniatură". 
Cele două părți se străduiesc să a-

planeze diveigențele dintre ele pen
tru a facilita lucrările conferinței, 
ce urmează să aibă loc săptămîna 
viitoare la Addis Abeba.

In momentul de față, remarcă co
mentatorii politici, cele două părți 
au ajuns la convingerea că o pre
lungire a convorbirilor actuale nu 
ester oportună și că se impune gă
sirea unei soluții urgente.
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