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@ Rezervele în utilizarea timpului de lucru pot 
ii mai mult valorificate.

de o gospodină : Kovacs Iuliana. Scrisoarea 
.La Uricani pling flo- 

De ce ? Pentru că nu sini Îngrijite, 
scuarurile de Hori nu sini plivite, >

Foto : Cocîrlă Mihai

Vizita
are un caracter revelator: a- 
batajul este cel știai de noi si 
totuși altul, oamenii, sini a-

noile măsuri o cale sigură spre re
zolvarea problemei cererilor de lo
cuințe, problemă acută în Valea Jiu
lui, ceea ce va contribui Ia perma
nentizarea cadrelor exploatărilor 
noastre miniere, la obținerea în a- 
cest fel a unor realizări și mai în
semnate în creșterea producției de 
cărbune.

modernă. Noile car- 
construi vor cuprinde

câtmdsm

.botezu- 
luni, 22 iulie, 

de la o isustinere la 
iăcut in marș, fără

astăzi 
im- 
su- 

iar transformările

Setul de • brigadă,' minerul 
Szabo Carol (Corci baci, cum

muncii acestora (re- 
superioară, gabarit 
prielnic aerajului),

CtNTENAM

■La sesiune au mai 
ca invitați, cadre de con- 
întreprinderi, instituții șl 
obștești.
a ascultat Raportul pri-

Receptiv la rioul cu impli
cații utile, colectivul de ingi
neri și tehnicieni al minei 
Petrila a adăugați recent boga
tului său palmares o realiza
re la conturarea căreia au a- 
vul ultimul cuvîht competen
ta, pasiunea, culexzanta :' Înlo
cuirea la abatajuTirontal 16— 
17 vest al sectoraijui IV, a 
susținerii In lemn 'cu susține
rea metalică mecanizată.

Data memorabila a 
iui focului' 
Trecerea 
alta s-a 
oprire...

ZILEI DE AS- 
se menține in

variabil, mai 
Vor cădea a-

@ Adevăratele cauze ale nepredării la timp 
obiectivelor de către T.C.M.M.

In cinstea sărbătoririi Centenarului mineritului în 
Valea Jiului, în holul Casei de cultură din Petroșani 
s-a deschis o expoziție de fotografii artistice a mem
brilor cercurilor foto din Petroșani și Lupeni. Cele 80 
de exponate redau aspecte din viața și munca locuito
rilor Văii Jiului, peisaje industriale, colțuri din natură.

Lucrările sînt semnate de fotoamatorii Balasco 
Gheorghe, Vînătoru Ioan, Fritsch Eduard, Dengel 
Hansgeorg de la cercul foto din Petroșani și de Fissgu» 
Siegfried, Mikloș Iosif, Bocșa Iosif, Tellman Iosif, 
Semsei Andor de la cercul foto din Lupeni.

zeaza : , 
susținere 
favorabile 
tehnico-economic, 
aspectul 
muncii în 
reducerea 
sumului de material 
diminuarea efortului 
minerilor, îmbunătățirea gra-

noastre se 
din temelie, 
oferă locu-

Victor BUTNARU, 
miner șef de brigadă 

Lupeni

Problemă majoră la I. F. Petroșani: rentabili 
zarea tuturor sortimentelor producției.

Mîine dimineață, 110 eleve 
de la școlile din cadrul rau- 
nicipului Petroșani pleacă. în 
tabără la-Săcel — Flațecy.

Elevele vor avea ocazia să 
petreacă în mod plăcu't zilele 
vacanței în frumosul castel de 
aici, să facă excursii în îm
prejurimi.

Tot mîine, elevul Cenar Mi
hai de la Școala generală nr. 
1 Petrila va pleca într-o tabă
ră internațională în Franța. 
Prilej de cunoaștere, de lega
re a noi prietenii cu elevi din 
alte țări.

încă 15 tineri de la depoul 
șl revizia de vagoane C.F.R. 
Petroșani și de la mina Vulcan 
și-au exprimat' dorința ca în 
perioada cît se află în con
cediu ■ de odihnă să lucreze 
voluntar pe șantierul tineretu
lui Bumbești — Livezeni. Ince- 
pînd de luni, 29 iulie a. c. ti
nerii se află pe acest șantier 
unde vor lucra pînă la sfîrșl- 
tul săptămînii.

De-a lungul a cî/iva ani, Sn reportajele noas
tre despre noua localitate minieră apărută in 
anii noștri pe harta Văii Jirului, denumeam Uri- 
caniul ORAȘ AL FLORILOR, Si n-am exagerat 
de loc. De pe balcoanele blocurilor, pe arterele 
noului oraș, mai peste tot, îțri zimbeau florile, î(i 
incfntau privirea. De ce vorbim la trecut? Ade
vărul e că există și acuma flori și pe balcoane, 
și pe străzile orașului. Si poate chiar mai multe 
și mai frumoase decît în anii trecufi. Și totuși...

La

tovarășii 
directorul 

Țigăreanu, 
contabilul șef, să nu rămînă cu con
vingerea că prin „argumentele" lor 
au pus lucrurile la punct, ne permi
tem unele reflecții atît pe marginea 
„activității creatoare" a T.A.P.L. cît 
și a inerției care din păcate se mai 
menține :

Conducerea T.A.P.L. ne scrie că

■Am 
mă 
[iei Publice Lpcalq Pștroșani să ne 
răspundă ce măsuri s-au întreprins 
pentru remedierea 'deficiențelor sem
nalate tn articolul „Cînd va fi de
pășită inerția în alimentația publică 
din Valea Jiului", apărut în Stea
gul roșu nr. 5 793 din 11 iunie 1968. 
Din răspunsul primit (răspuns redac
tat după o îndelungată și laborioasă 
compunere, din 11 iunie pînă în 10 
iulie a. c.) nu reiese că au fost în
sușite cît de cît observațiile critice 
din articolul amintit. Dimpotrivă, a- 
bordind un ton de polemică din ca
re nu se desprinde decît strădania 
de a scoate justificări și din „pia
tră seacă" răspunsul conducerii 
T.A.P.L. încearcă să ne convingă că 
nici nu poate fi vorba de inerție în 
alimentația publică. Întreaga activi
tate a T.A.P.L. ar purta culorile roz 
ale inițiativei creatoare care poate fi 
întîlnită la fiecare pas etc. Pentru ca 
semnatarii 
Constantin 
T.A.P.L. și

An de an, orașele 
transformă, sînt reclădite 
Oamenilor muncii li se 
ințe care răspund unor tot mai eres- 
cînde exigențe. Toate acestea denotă 
grija permanentă a partidului șf gu
vernului pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Prin construirea unor locuințe 
ieftine, după cum s-a hotărit în re
centa ședință a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri, din 23 iulie a.c., va fi solu
ționată o problemă socială de mare 
însemnătate. Se va asigura atît ac
celerarea ritmului de construire cît 
și diversificarea locuințelor și astfel 
un număr -cît mai mare de oameni 
ai muncii vor putea beneficia de lo
cuințe la prețuri accesibile sau cu 
chirii mici..

In opera de construire a unui fond 
locativ corespunzător cerințelor ac
tuale, prin grija partidului și guver
nului se ține cont și de îmbinarea 
necesităților populației cu o concep-

Reparațiile capitale efectua
te la secția de fabricare a me
zelurilor aparținînd I.R.I.C. Pe
troșani, au contribuit la îmbu
nătățirea condițiilor de mun
că, de preparare și păstrare a 
celor 27 sortimente ce se pro
duc aici. A fost mărită consi
derabil sala de fabricație, s-a 
montat un cazan de fierbere

(ie urbanistică 
fiere ce se vor 
în ansamblul lor unități comerciale, 
școlî, grădinițe, unități prestatoare 
de servicii pentru populația din car
tierul respectiv, oferind astfel tot 
mai bune condiții de locuit și de 
trai oamenilor muncii.

Măsurile întreprinse de conduce
rea de partid șl de stat au fost pri
mite cu multă satisfacție de către 
minerii din Lupeni. Noi vedem fn

Pe șantierul tinerelului de 
la Bumbești — Livezeni se fil
mează. Un membru al cineclu- 
bului Amafilm din Lupeni, se 
află de cîteva zile pe acest 
șantier in mijlocul constructo
rilor. Peliculele cineclubului 
vor constitui peste ani de zile, 
mărturii ale entuziasmului ti
nerilor constructori care in- 

frumoase pagini de glo
rie pe valea tumultuosului Jiu.

IN CURSUL 
TĂZI, vremea < 
stabilă cu cer 
mult acoperit, 
verse de ploaie.

Feminitatea tocmai de aceea are farmec 
Fiindcă este plină de vigoare.
Deși vă iubesc tandru și plin de duioșie 
Invidios de-a pururi pe voi o să rămin 
Cei mai destoinici bărbați sînt femeile 
Pe cuvint

Ce reflectă un răspuns

îmbunătățirea muncii cu masele și 
atragerea acestora la conducerea tre
burilor de stat și obștești; realiza
rea sarcinilor din planul acțiunilor 
patriotice pentru gospodărirea și în
frumusețarea localităților, prezentat 
de tovarășul LAZĂR DAVID, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
paitid, președintele Consiliului popu
lar municipal. In urma dezbaterilor 
ce au avut loc pe marginea rapor
tului, sesiunea a elaborat o hotărîre 
privind îmbunătățirea activității în 
domeniul analizat.

In continuare, sesiunea a trecut 
Ia completarea comisiilor perma
nente.

dului de securitate și a corn 
fortului 
zistentă 
micșorat 
posibilități de organizare și de 
conducere mai bune și mai o- 
perative. Și apoi, oamenii sînt 
nevoifi, în intimitatea acestor 
utilaje ultramoderne, să tindă 
spre un" nivel'superior de pre
gătire profesională, să-și fră- 
mînte mintea mai mult, să se 
Imbogă/ească sufletește...".

Aflăm că în zilele premer
gătoare hotăritoarei schimbări, 
șeful de sector, inginerul Pă- 
curaru Arghir, a efectuat in
structajul separat a! fiecărui 
schimb asupra caracteristicilor 
și manipulării corectă a utila
jului^ Si mai luăm cunoștință 
de faptul că in trimestrul IV 
al acestui an, un alt abataj al 
sectorului il va urma - pe pri
mul. Un alt episod al bătăliei 
în marș al noului.

Ieri , după-amiază, în sala clubu
lui C.C.V.J. a avut loc cea de-a 
XXII-a sesiune a Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani. La se
siune au participat deputății Consi
liului popular municipal și din sa
tele Surduc, Livezeni, Dîlja Mică, a- 
filiate la Petroșani, în urma reorga
nizării administrativ-teritoriale a tă
rii. Deputății acestor sate vor face 
parte și vor activa în Consiliul popu
lar municipal, 
luat parte, 
ducere din 
organizații

Sesiunea
vind preocuparea Comitetului execu
tiv al Consiliului popular privind

în toate țările 
au luptat 
indepen- 

. La 8 februarie 
arma în mînă gui- 
Mbalia, înflăcărată 

împotriva colonialiștilor 
subjugat țara. In aminti- 

ziua în care s-a prăbușit, ră- 
a gloanțele dușmane, a fost 

sărbătoarea femeii guine-

Blondă sau brună,' cu pielea albă, 
neagră sau galbenă femeia a trecut 
prin secole' ca tovarășa nedespărțită 
a bărbatului, părtașe în lupta conti
nuă ' împotriva unor practici sociale 
sau credințe religioase ' care o în
cleștau în servitute, învingînd une
ori sau fiind învifisă de ele, dar me
reu neobosită pentru cucerirea drep
tului său 'de emancipare materială 
sau spirituală. In cea mai mare par
te a .lumii lupta s-a 'încheiat cu vic
toria ei. Femeia africană însă se a- 
flă abia la început de drum.

înțeleaptă și mîndră, femeia afri
cană cu dinți sclipitori și trup șer
puitor ca de trestie, c&pătă astăzi, 
cînd întreg continentul se' trezește 
la luptă, o nouă dimensiune a valo
rii sale, cucerindu-și, prin sacriticiu 
și muncă un loc. de frunte printre.

a specialităților. Printre noile 
construcții se numără o sală 
de preparare a specialităților 
și o magazie de depozitare a 
produselor finite. In vederea 
păstrării igienei, injectarea fo
carelor cu motorină se face 
în prezent din exterior.

Deși se mai lucrează la a- 
menajarea unui laborator și

de onoare v-o spun l

w1.® ___...

ceeași și totuși alții... 
parcă mai mult spațiu 
lămpile fluorescente 
varsă lumina. Avem, 
un moment, senzația că grin
zile de ofel „Wanwersch", ar
ticulate și dantelate, ridică a- 
coperișul. Inalti și supli, stîl- 
pii hidraulici „Standmatik-Sa- 
gem", in rînduri perfect ali
niate, le susfin cu fidelitate. 
O mare parte din cărbunele 
pușcat căzuse direct pe trans
portorul blindat T.R.-3. Minerii 
lopătează mai pufin. De fapt, ei 
vor trebui să se obișnuiască 
cu mînuirea unor altfel de u- 
nelte și piese. Treptat, gestu
rile lor vor aîștlga în expre
sivitate.

Tinărul inginer miner- Bog
dan Bujor — „ghidul" nostru 
— plin de solicitudine, preci- 

Noua tehnologie de 
anticipează efecte 
atît sub aspectul 

cit- și sub 
social,' al ușurării 
subteran. . fată-le : 

considerabilă a con- 
lemnos, 
fizic al

De Ziua femeii africane
la Pretoria din toate colțurile țării, 
îmbrăcate în multicolorele costume 
naționale ale triburilor 
a adresa guvernului o 
care cereau desființarea 
apartheid cu draconicele 
siale, egalitatea raselor, 
democratic, 
tiate, lovite ’și arestate, dar 
nea lor n-a rămas fără ecou 
Africă în continuă fierbere.

Femeia africană evoluează 
din coordonatele destinului său 
placabil de roabă resemnată și 
pusă bărbatului, 
politice de pe continentul negru își 
pun pecetea asupra situației ei so
ciale. In Mali, Mauritania, Guineea, 
Congo (Kinshasa) și Congo (Brazza
ville) au apărut centre de pregătire 
profesională destinate în exclusivi
tate femeilor. Un mare accent se pu
ne încă pe tragerea lor spre primele 
trepte ale culturii: în Mauritania, 
de pildă, țara cu numeroase triburi

lor, pentru 
petiție în 
politicii de 
ei legi ra- 
un regim 

Au fost atunci împrăș- 
■și arestate, 
■rămas fără

alte dependințe secția de fa
bricare a mezelurilor a rein
trat în funcțiune. Condițiile de 
muncă și igienă mult îmbună
tățite au creat celor 32 de lu
crători, conduși de maistrul 
Nepu Nicolae, posibilitatea să 
producă mezeluri mai multe și 
de calitate.

se filmează !

misa
poartă următorul titlu r, 
iile...". De ce ? Pentru că nu sînt îngrijite. Pe
luzele, scuarurile de flori nu sini plivite, cură
țate de buruieni, iar . pînă n-au început ploile, 
care... har domnului au redat vitalitatea acestor 
vegetalii, au stat triste, ofilite, fără să se îndure 
nimeni să Ie ude. Așa și arborii ornamentali. 
Acum, apă au destulă. Plouă și la Uricani. Dar 
aceasta încă nu e totul. Oare gospodinele din 
blocurile Uricaniului, domnișoarele care se plim
bă seară de seară cu minijupe pe aleile ora
șului nu iubesc flojtle ? De ce nu se îngrijesa 
sel puțin de florile din fala blocurilor unde io- 
tcuiesa, de ce nu se străduiesc ca prin contribu
ția lor această tînără localitate minieră să de
vină, In cinstea sărbătorilor minierești din au
gust, mai frumoasă ca oricînd ? „De ce să le în
grijim dacă n-avem voie să le rupem? II" — 
Se întreabă unele, ne scrie corespondenta. In- 
'tr-adevăr, e o întrebare paradoxală care necesită 
răspuns: Pentru că RAȚIUNEA DE A FI A SPA
ȚIILOR VERZI, A COVOARELOR DE FLORI E 
ALTA domnișoarelor; și anume să servească un 
Scop comun, să descrețească frunțile, mai ales 
a minerilor ieșiti după opt ore din împărăția 
adîncurilor întunecoase,'să creeze în jur uri me
diu al frumosului, al prospețimii.

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a oscilat între plus 16 
grade la Petroșani și plus 8 
grade la Paring. Minimele au 
fost de plus 11 grade ' (Petro
șani) și plus 5 grade (Parîng).

1956, cîteva luni mai tîr- 
I august, 20 000 de femei 
membre ale Federației

solicitat cu cîtya timp. în. ur- pentru amenajarea unul local la 
conducerii. Trustului . Alimenta-, Gambrinus, încă din 1965 s-a întoc

mit un proiect care astăzi se află 
în studiu. Aceasta nu este inerție? 
In întreaga țară, încă din anul 1965 
a. început amenajarea de unități ale 
alimentației publice în punctele de 
mare afluență, construindu-se într-un 
scurt timp hanuri sau alte localuri 
adecvate cerințelor actuale. La noi, 
un local de acest fel se mai află 
încă în studiu. Cu alte cuvinte se 
studiază trei ani o lucrare care poate 
fi realizată într-o singură vară 1 

Se afirmă în conlinuare că „nu 
se poate vorbi de o șablonizare a 
listelor de meniu Ia unitățile 
T.A.P.L.". Că acestea diferă de la o 
unitate la , alta, în funcție de speci
ficul unităților. Care-i acest specific ? 
Ce deosebire există între, prepara
tele oferite la restaurantele „Straja" 
din Vulcan și „Cărbunele" din Lo- 
nea ? Prin ce e mai bogat sortimen
tul de preparate de la grădina „Parc" 
față de grădina „Constructorul" din 
Petroșani? Unde găsim specificul lo
cal sub altă denumire decît „miti
tei și grătar" ? In lista de meniu de 
la restaurantul „Cina" din Lupeni fi
gurează un preparat denumit „frip
tură minerească" despre care însăși

acei ce făuresc noua istorie a Afri
cii negre.

Fiecare epocă istorică a avut fe
meile ei de mare valoare și fiecare 
popor își are o Ioana d'Arc. In Al
geria, Guineea, Mali, 
Africii eliberate, femeile 
cu vitejie și eroism pentru 
dența patriei lor. 
1956 a căzut cu 
neeza Cămara 
luptătoare 
care i-au 
rea ei 
pusă i 
decretată 
eze.

Tot ' în 
ziu, la 9 
Iricane, membre __
meilor din Africa de sud,

___ i fe-
au venit

i
ss® V - s

A

■
■ • ■' ■ ■ •' ■■.>'■ ,



2 STEAGUL ROȘU
MIERCURI 31 IULIE 1968

ucru po

In urma aplicării în practică a 
măsurilor stabilite, activitatea econo
mică la E.M. Vulcan 8-a îmbunătățit. 
Productivitatea muncii a fost reali
zată pe cele 6 luni în proporție de 
104,12 la sută iar pe cinci luni la 
prețul de Cost s-au obținut economi; 
suplimentare în valoare de 797 000 
Iei. Dintre sectoarele cu cele mal 
bune rezultate amintim sectorul II, 
care a depășit planul pe 6 luni cu 
7239 tone, sectorul I cu 2157 tone, 
sectorul 111 cu 1 634 tone, și sectorul 
IV cu 919 tone.

Cu toate măsurile luate, realiză
rile obținute pînă in prezent pe li
nia întăririi disciplinei în producție 
nu sînt încă la nivelul cerut, nu re
flectă întrufotul posibilitățile de 
cafe dispunem. Așa de exemplu, pe 
cele 6 luni din acest an, s-au înre
gistrat un număr de 2 813 om/zile
absente nemotîvat.e, 
învoiri și concedii fără 
cum și 27 656 om/zile 
cauză de boală.

Cel mal mare număr 
nemotivate de la serviciu le-au avut 
sectoarele II (434 om/zile), V (399 
om/zile) III (368 om/zile) șl sectorul 
VI (404 om/zile). Comitetele de 
partid pe sectoare, organizațiile de 
bază pe schimburi, grupele sindicale 
sl conducerile sectoarelor, nu acțio
nează cu suficientă tărie pentru re
ducerea numărului de absențe ne
motivate șl a învoirilor, nu manifes
tă o preocupare permanentă pentru 
respectarea șl aplicarea în viată a 
prevederilor Hotărîril C.C. al P.G.R. 
șl a Consiliului de Miniștri.

Nerealizarea ritmică a sarcinilor 
de plan este Influențată și de faptul 
ca disciplina tehnologică nu se res
pectă întotdeauna din care cauză au 
existat multe defecțiuni ale utilaje
lor și Instalațiilor electro-mecanice, 
au avut foc dese surpări în abataje 
mal ales în sectorul III, VI șl V,

Este (nedesar ca față de această 
problemă serviciul eleclro-mecanlc 
al mine! șl conducerea sectoarelor 
să acționeze cu mai multă autorita
te, să urmărească dacă personalul 
programat la reparații respectă 
pul planificat aferent acestora 
cum și calitatea reparațiilor.

Va trebui să se acorde mal 
lă atenție sectorului de transport 
pentru funcționarea permanentă a 
locomotivelor, pentru repararea șl 
utilizarea la întreaga capacitate a 
parcului rulant, asigurîndti-se în fe
lul acesta o deservire Tffmică cu va- 
gonete goale șl materiale a sectoa
relor de producție și investiții. De 
asemenea, o situație cu totul nefa
vorabilă este sl fluctuația salariat!- 
lor. Așa, de pildă, numai pe primele 
cinci luni ale anului au fost anga
jați un număr de 344 salariat! în 
timp ce 458 au plecat, din care 279

și 
a 

și 
se

crearea ccn- 
și viată pen-

a

2 699 om/zile 
plată pfe- 

absenle din

de absențe

tim- 
pre-

mul-

pentru absente nenlotivate și alte în
călcări ale disciplinei în munca.

Pentru reducerea fluctuației 
pentru a obține o permanentizare 
salarîaților în cadrul exploatării 
a sectoarelor, este necesar să
desfășoare o. muncă susținută și or
ganizată tu noii angajați, tar con
ducerea minei și a sectoarelor să ia 
loăte măsurile pentru 
dițiilor optime do lucru 
tru toți salariații.

In vederea utilizării complete 
timpului de lucru, întăririi discipli
nei în mundă, pe baza măsurilor 
stabilite în ședința biroului Comite
tului municipal de partid din 3 Iulie 
a.c., comitetul de partid al minei 
Vulcan, organizațiile de bază, Comi
tetul sindicatului șl Conducerea ex
ploatării, vor trebui să acorde toată 
atenția înlăturării deficiențelor sem
nalate pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de producție.

Ing. Duhiif.ru ALBESCU 
secretarul comitetului de partid 

E. M. Vulcan

întreprinderea forestieră Petroșani 
a fost planificată pentru anul 1963 
să lucreze cu dotați! de stai în va- 
l-.are de 802 mii lei, situație care 
este necorespunzătoare și cere mo
bilizarea întregului colectiv al în
treprinderii .noastre pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan, reducerea prețului de cost, va
lorificarea superioară a masei lem
noase și îmbunătățirea calității pro
duselor în vederea rentabilizării lor.

Realizările obținute pe primul se
mestru al acestui an, întăresc con
vingerea că măsurile pe care con
ducerea întreprinderii a început să 
Ie ia au dat rezultate mulțumitoare, 
deși nu au reușit să înlăture în în
tregime deficiențele.

Analizând îndeplinirea 
de beneficii și pierderi 
constata că pe trimestrul 
o pierdere planificată de 
s-a obținut o reducere
cu 258 453 lei. Pe trimestrul II în
treprinderea a înregistrat un benefi
ciu de 32 590 lei care 
pierderile
lei, la 343 319 Iei.

Din aceste date se poale constata 
că măsurile; luate pe linia organi
zării științifice a producției, pe linia 
introducerii tehnologiei noi in ex
ploatarea pădurilor, au contribuit la 
Îmbunătățirea situației însă nu au 
reușit să înlăture în întregime efec
tele influenței negative a relor 3 
sortimente care nu sînt încă renta
bile, și anume : lemnul de foc esen
ță tare si lemnul de foc esență moâ- 
le a cărui preț do cost a fost depă
șit cu 12,15 lei/mst, cheresteaua de 
fag, traversele normale, lemnul ro- 
fund de rășinoase, mangalul de

TUTUROR

î fidelilor materiale printr-o judicioa
să urmărire a respectării normelor 
de consum, prin fișe limită, buna gos
podărire a carburanților șl lubrefl- 
anților șl respectarea graficelor de 
reparații curente și mijlocii ale uti
lajelor ; extinderea la toate parche
tele în 1969 a muncii cu plata în 
acord global ceea ce va stimula ex
ploatarea în termen si valorificarea 
superioară a masei lemnoase; do
tarea cu încă 
brațe frontale 
modernizarea 
introducerea
Damfos va contribui la mecanizarea 
încărcatului, fază care executată în 
condiții manuale necesită multă for
ța de muncă; darea în folosință a 
depozitului final Uricani va contri
bui 
de 
din 
rea
zîndu-se astfel o creștere a indice
lui de utilizare a acesteia pentru 
materialul provenit din cadrul sec
toarelor Cîmpu Iui Neag și Lupeni 
cu cel puțin I la sută ; întărirea a- 
sî'tentei tehnice din partea persona
lului tehnico-ingineresc și economic 
din întreprindere pe linia îmbună
tățirii sortării și a 
normele de consum 
ma studiului privind 
tuielilor, materiale.

Urmărind aplicarea în practică a 
acestor măsuri si imbunătățindu-le 
pe parcurs, activitatea întreprinderii 
forestiere Petroșani se va 
fășura, in anul 1969, tării 
ta stal.

Pe picior
greșit...

trei încărcătoare cu 
de tip I.F.R.O.N. șl 
celor existente prin 
servodirectiei de tip

planului 
se poate

1 față de 
624 862 lei 
a acesteia Eawszsssraisar

t
la mecanizarea întregului proces 
încărcat-descărcat și manipulat 
acest depozit si Ia îmbunătătl- 
sortarii masei lemnoase, reali-

micșorează
pe semestru de Ia 592 862

bocșa, lemnul dc rășinoase pentru 
celuloză și pastă mecanică, lemnul 
rotund de fag pentru traverse și 
cherestea.

Fată de această situație, în fața 
colectivului de lucrători. ai între
prinderii forestiere Petroșani Stă 
sarcina deosebit de importanta de 
a amplifica și îmbunătăți 
privitoare la rentabilizarea 
sortimentelor.

Dintre căile de urmat în 
rentabilizării întreprinderii
amintite: extinderea metodei de ex
ploatare în trunchiuri lungi la toate 
parchetele, care va contribui ia mă
rirea indicelui de utilizare a masei 
lemnoase, Ia valorificarea mai su
perioară a acesteia, la exploatarea

măsurile
tuturor

vederea 
pot fi

in termen și la creșterea greutăților 
pe mst. la lemnul de foc; prelungi
rea drumurilor auto Voevbdu, Va
lea de Pești și Lolaia și construirea 
drumului de coastă Surupata — Sto- 
lojoaia și Valea de Brazi, măsură 
prin care se va reduce distanța de 
scos' apropiat și ca urmare prețul de 
cost va fi mai .mic ; înlocuirea rețe
lei de funiculate de Ia Stolojoaia 
care este mare consumatoare de for
ță de muncă și materiale; la întoc
mirea proceselor tehnologice pentru 
parchetele anului 1969, a căror ex
ploatare va începe în toamna aces
tui an, se vor căuta celd mal opti
me soluții cu privire la mecaniza
rea tuturor fazelor care se pretează 
la lucrul mecanizat ; reducerea chel-

In cadrul instructajului de 
protecția muncii, muncitorilor 
de la sectorul de transport al 
t-.M. Lupenl li se amintește 
de nenumărate ori de artico
lul 237 din N.T.S., care inter
zice cuplarea vagonelelor in 
mers. In același timp le sini 
aduse la cunoștință noțiunile 
privind măsurile de siguranță 
ce trebuie luate la fiecare 
de muncă.

Cu toate că semnează 
de instructaj, 
nic tablourile 
cunoștinlează

loc

fișa 
zii- 
fn- 

cum 

iO T i
cu toate că 
sugestive fi 
de telul

încadrării în 
stabilite in ur- 
reducerea rbel-

cite unul 
atotștiutor, 
remușcare 
menite să

putea des- 
dotatii de

BĂDICA 
directorul I. F. Petroșani

Ing. N.

automat 
semnifi-

ziua de

LA I. E. C

trebuie să lucreze, 
mai viteaz, mat 
inculcă fără nici o 
prescripțiile N.T.S.
imniedice accidentale.

Dar ulciorul Încălcărilor 
normelor de protec/ia muncii 
nu merge de multe ori la țin
tind. .. Cazul lui Poidăn Ioan. 
cUplălor fă circuitul 
de la suprufață, este 
catfv.

Fiind de serviciu In
29 iunie, in schimbul 11, după 
ce-a privit in stingă și-n 
dreapta pentru a se asigura 
că nu poate II văzut de nici 
un șef, a Început să cupleze 
vagonetele, acestea fiind in 
mers, era deci pe picior greșit. 
Ca un lacul, a alunecat șl a 
căzut, piciorul sting liindu-i 
prins Intre lampoanele a două 
vagonete, producindu-i contu
zie la gleznă. Ca urmare, pen
tru încălcarea flagrantă a 
N.T.S., Poidan loan a fost sanc
ționa!.

activitatea 
a produc- 
continuată

începută în anul 1967, 
de organizare științifică 
țiel și a muncii a fost 
în semestrul I 1968.

încă din primele luni 
s-a completat colectivul de lucru în- 
tocmindu-se un plan de acțiune care 
prin cele 126 măsuri aflate în stu
diu, urmărește găsirea căilor de 
creștere continuă a productivității 
muncii, obținerea unei producții cu 
costuri cît mal scăzute șî atingerea 
unei

O 
dată
Colectivul de automatist! șl al sec
ției dc reparații au rezultate deo
sebite. Ei an executat, șt pus în 
funcțiune, cu 7 luni înainte de ter
men, peste 10 acționări electrice

rentabilități cît mal mari, 
atenție deosebită a fost acor- 

mecănlzăril și" automatizării.

CĂRȚI TEHNICE APĂRUTE ÎH LIBRARII

proiectant de mașini și utilaje
Lucrarea tratează metodele raționale de proiectare a ce

lor mai îrecvenle organe do mașini și utilaje Intîlnife în 
proiectare ca: nituri, axe, rulmenți, șuruburi, lagăre, trans
misii, angrenaje, recipienți cilindrici de presiune etc folo- 
sindu-se prezentarea comparativă de soluții „greșite" șl „co
recte".

Exemplele și procedeele de calcul date urmăresc dez
voltarea gîndirii tehnice a proiectanților și orientarea în 
alegerea soluțiilor juste. Noțiunile de rezistență a materia
lelor și organe de mașini, considerate cunoscute, nu sînt 
tratate.

Se fac trimiteri la standardele de bază. Numeroase date 
uzuale sînt prezentate în anexele lucrării.

Lucrarea se adresează tehnicienilor proiectanți din insti
tutele de proiectări și uzinele constructoare de mașini, uti
laje, aparate și instalații.

(Traducere din 1. rusă).

industriale și de reducere a prețului de cost al proce- 
termicc industriale. Sînt indicate căile de utilizare co- 
a legilor arderii combustibililor, aerodinamicii, schim- 
de căldură și masă, cum și a relațiilor dintre indlca-

în organizarea științifică
a producției
Șl a muncii
mai sînt multe
de făcut

la distantă, au acordatcomandate
șl pus în funcțiune regulatoarele de 
temperatură de la cazanele 1, 2 și 3, 
au realizat semnalizări și blocaje în 
vederea măririi siguranței de func
ționare.

Prin aplicarea studiului privind 
mecanizarea operației de scoatere șl 
Introducere a bilelor la mori, prin 
montarea unul pod po platforma de

depozitare, etc. s-au rezolvat pro
bleme ce pretindeau un volum mare 
de muncă. Rezolvarea cu competen
tă a multor probleme 
lectivul șl le-a propus, 
întreprinderea să 
frumoase iu acest

Astfel,
depășita cu 6 274 000 lei iar produc
tivitatea

pe care co
rt făcut ca 

obțină rezultate 
semestru.

globală a fost

Jei/salariat. S-a realizat un nivel al 
cheltuielilor materiale de producție 
de 218,75 Iei/MWh, respectiv 43,24 
lei/Gcal față de planificatul de 
220,16 lei/MWb, respectiv 44,35 
lei/Gcal.

Cu toate realizările obținute tre
buie să arătăm că mal sînt și une
le aspecte negative în activitatea de 
organizare științifică. Astfel studiile 
ce s-au propus pentru rezolvare în 
această perioadă n-au fost realizate 
integral sau într-o măsură cores
punzătoare. Nu în suficientă măsură 
s-a căutat înnoirea metodelor de 
lucru, de conducere, de organizare 
în general a activității întreprinde
rii. In această direcție s-a tot aș
teptat venirea unor propuneri sau 
dispoziții de sus.,. Ori ca întreprin
dere etalon, consider, că avem dato
ria »ă căutăm noi forme, să le ex
perimentăm sl să Ie propunem pen
tru generalizare.

Aceste probleme vor trebui să 
stea iu viitor în atenția colectivului 
de organizare științifică ce este ho
tărît să-șl aducă contribuția la re
zolvarea ei în modul cel mai cores
punzător.

ale nepredărîî la timp
a obiectivelor de către

In prima jumătate a anului 1968, 
T.C.M.M. Valea Jiului 
cinile de plan anuale, 
ciar, pentru activitatea 
STAN IOAN, inspector

,,Din 90 de obiective pe care tre- 
,bufă să le predea în primul semes
tru, grupul de șantiere a term'nflt șl 
predat beneficiarului doar 26. Nu 
există șantier din cadrul grupului 
unde să nu fio restanțe. Astfel, șan
tierul nr. f a predat doar trei obi
ective din 29 cile avea planificate, 
șantierul nr. 2: 16 din 30; șantierul 
nr. 3: 6 din
unul din șase planificate. Cele mai 
mari
de investiții pot fi întilnite la lotul 
Bărbătonl al șantierului nr. 4, care

12) șantierul nr. 4:

producția

muncii a crescut cu 20 254

Iu urma Ia lucrările
C. RACOVEANU

Inginer șef adjunct cu organizarea 
științifică la I.E.C. Paroșeni

rămlnerl

Impunătoare cetate a luminii șl energiei i TERMOCENTRALA PAROȘENI.

t.c.m.m
Gruptil de șantiere 

a realizat doar 40,6 Ia sută din sar- 
Ce înseamnă aceasta pentru beneîi- 
acestuia ? Răspunsul 
la Banca de investiții.

ni-1

de"

dă tov.

plan cte

,,Sintem deficitari lă ma- 
cherestea, cărămidă, Iar' ci-

are o restantă fată
I 166'000 loi".

Cauzele impasului de la T.ct.M.M. 
sînt multe. Tovarășa ingineră Ti
mofei Silvia, șofa serviciului; teh
nic de Ia grup ne-a relatat [urmă
toarele : 
leriaie :
mentul e pentru noi problemă uro- 
blemelor. Iti Ioc de citeva vagoane 
la care avem dreptul abia primim 
de Ia Turda cite o cisternă de ci
ment. De asemenea, ducem lipsă de 
efectiv, mal ales de munc'tctl neca- 
lificați. Pe toate șant'erele noastre 
se simte nevoia de maiștri. Fluctua
ția e foarte mare. In 6 luni au fost 
anaajati 870 oameni și au plecat 
369”.

Cauzele amintite creează st 
greutăți destul de mari Grupului 
șantiere Valea Jiului. Dar... Nu 
cbstea sini singurele neajunsuri 
persistă' la T.C.M.M. Indisciplina 
producție pe șantierele 
apare ca ceva obișnuit, 
se explică faptul că în 
la șantierele din Valea
T.C.M.M. București s-au

ore-om învoiri și concedii fără 
15 820 ore-om absente neme- 
lar felul cum este folosit 
de lucru pe șantiere nu poa-

ele 
de 
fl
ee 
de

acestui grup 
Numai așa 

scmes-trirl I, 
Jiului ale 
înregistrat

In lucrare sînt examinate măsurile de economisire a 
combustibilului, de mărire a productivității instalațiilor ter
mice 
selor 
recta 
buliii
lorii economici ai funcționării instalațiilor. Se dau exemple 
de raționalizare a instalațiilor de. focare, a instalațiilor dc us
care, a cuptoarelor industriale, a instalațiilor de vaporizare, 
a schimbătoarelor de căldură, a rețelelor termice.

Lucrarea este destinată termotehnicieniior din întreprin
derile industriale, ca îndreptar în acțiunea de mărire a in
dicilor tehnico-economici ai instalațiilor. Poate fi utilă de a- 
semenea studenților în specialități

Pcrspccflrcic
te HTCtăliîc,

realizării pionului lucrărilor
■ trlmcslrul III ia mina Mia

corespunzătoare.

Protecția împotriva

lucrarea tratează 
xecuției, exploatării și

Cuprins : Mijloace

cal cuiului, 
instalațiilor

proiectării, e- 
de proiecție, 
împotriva ac- 
Protecția prin

problemele 
verificării 
principale de protecție 

cidenteior; Protecția prin legare la pămint ; 
legare la nul ; Protecția prin dirijarea și egalizarea poten
țialelor ; Protecția prin izolare, suplimentară ; Protecția prin 
separare do rețeaua comună dc alimentare cu energie elec
trică ; Protecția prin deconectare automată a sectorului de
fect ; Prize de pămint ; Proiecția împotriva tensiunilor de 
atingere în cazul folosirii utilajelor electrice portative și 
bile ; Protecția împotriva tensiunilor de atingere și de 
la instalațiile de curent continuu.

Cartea se adresează inginerilor și tehnicienilor care 
iectează și exploatează instalații dc protecție împotriva 
siunilor de atingere și de pas. în toate întreprinderile in
dustriale.

Asigurarea continuității lucrului 
in abatajele existente, precum șl pu
nerea în funcțiune de noi abataje, 
avînd în vedere dinamica de creș
tere a planului de extracție al căr
bunelui la mina Dîlja, necesită un 
volum sporit de lucrări de pregăti
re. Planul pe 1968 prevede realizarea 
unul volum de lucrări de pregătire 
echivalent cu 8 340 ml din 
5 265 ml. in steril, 3 075 ml. în 
bune.

Aceste lucrări
ducția 
că un 
tiri la 
ridicat
terminat po de o parte de faptul că 
în 1968 se prevede intrarea în ex
ploatare a stratelor subțiri, iar do 
de altă parte din cauză că stratul 3 
prezintă subțiori în profunzime ceea 
re necesită un volum sporit de lu
crări de pregătire.

in semestrul I a.c., nu s-a putut 
realiza volumul de lucrări de pregă-

pericolu- 
lucrările 
a zăcă-

la întoc-

mo- 
pas

pro- 
fen -

care
cfir-

pro- 
mdi-

raportate la 
planificată în anul 1968, 
indice de 17,8 ml. de prega- 
1 000 tone extrase. Nivelul 
al acestui indicator este de-

lire, preconizat prin preliminarul a- 
nual din cauze multiple printre care 
lipsă de efective, întîrzierea lucrări
lor organizate pe bază de programe 
speciale pentru prevenirea 
lui viiturilor de apă din 
vechi, tectonica complicată 
mîntului etc.

Față de această situație,
mirea programului preliminar pentru 
trimestrul III 1968, s-au analizat ne
cesitățile de . executare a lucrărilor 
de pregătire, în vederea asigurării 
rezprvei de cărbune planificate.

Din analiză a reieșit că este nece
sar să se sporească, fată de preve
derile planului pentru trimestrul TIt 
1968, volumul lucrărilor de. pregăti
re. Ca urmare, față de 9 309 ml. pre- 
văzuți în preliminarul anual pentru 
trimestrul Uf, prin replanificare, a- 
cest volum a fost sporit la 10 473 
mc.

Dintre lucrările de pregătire mal 
importante prevăzute a se executa 
in cursul trimestrului Ui 1968 amin-

sc va extrage în trl-

actuale, datorită lip
im se pot plasa toa-

iese: pregătirea stratului 3, blocul 
L între orizonturile 525—565, în ve
derea. asigurării continuității lucrări
lor de exploatare; pregătirea stra
tului 3, blocul 3, între orizonturile 
490—565 pentru asigurarea rezervei 
de cărbune ce 
mestrul I 1969.

In condițiile 
sei de efective,
te lucrările prevăzute a se executa, 
fapt care ar atrage după sine noi în- 
lirzieri. Pentru a preintîmplna o ast
fel de situație, ne-am propus o se
rie de măsuri în vederea îmbunătă
țirii activității și asigurarea îndepli
nirii planului de lucrări de pregătire 
prevăzut în preliminarul trimestru
lui III.

Brigăzile care se plasează Ia lu
crări de pregătire se vor organiza 
în așa fel incit să se obțină crește
rea vitezei medii de avansare 
la 59 ml pe lună, cît am realizat 
trimestrul II, la 65 ml pe lună.

Pentru asigurarea contiibiilă|ii

de
în

în

de îa lucrările de 
vor fl
ales cu

dotate cu 
materiale

deosebită

lucru a brigăzilor 
pregătiri acestea 
cele necesare, mai 
șl vagonete goale.

Vom acorda o atenție 
întocmirii din timp a programelor 
speciale de lucru în zonele cu lu
crări vechi șl pericol de viituri de 
ape.

Pentru obținerea unor viteze spo
rite de avansare, se vor introduce 
Ia țoale lucrările de pregătire, unde 
este posibil, mașini de încărcat.

Viitorul apropiat ai minei Dîlja 
este hotărît de realizarea planului 
lucrărilor de pregătire, De aceea 
colectivul exploatării noastre va de
pune întreaga sa capacitate șl stăru
ință, în vederea realizării Integrale 
a volumului de lucrări miniere de 
pregătire prevăzute în preliminarul 
trimestrului III 1968.

Ing. Octavian SURDU 
șeful Exploatării miniere Dîlja

20 124 
plată, 
tivate. 
timpul 
te mulțumi pe nimeni. Pentru argu
mentarea acestei afirmații vom reda 
o parte a 
întilnit 
nr. 1.

Ora 
minat.
Pe șantier însă e liniște... Și Ia ora 
13,25 unii muncitori continuau sa 
doarmă. I-ani trezit. S-au recoman
dat : Bosneanu Gheorghe, Lasiău .Si
gismund, Tunăreanu Smaranda, 
Szeko Maria. T-am întrebat pînă la 
ce oră au pauză și 
pînă la ora 13. Deși 
minute după pauză, 
de deranj, parcă ar 
do vreun drept. Au 
n-avem ce face I Așadar, alte punc
te de lucru duc lipsă de efective, iar 
el n-au ce face. Curioasă treabă! Dar 
nici ceilalți muncitori nu începuseră 
lucrul. Din motive pe care îi vom 
lăsa să le arate singuri.

Gyorfi Iosif, șeful line! echipe de 
lucrători necalificați. „Nu putem lu
cra din cauza ploii. Mal 
cauza pelerinelor și 
Dacă am avea îa Tot o magazie un
de să ținem hainele 
n-ar fi o problemă ploaia 
măruntă. Dar așa...'. Muncitorii Do- 
ja Vladislav, Gyorii Moise șl alții 
dacă au nevoie do pelerină ori în 
cazul defectării unei scule trebuie 
să lase lucru și să plece tocmai la 
magazia din Petrila. Astfel șl pen
tru schimbarea unei banale cozi de 
lopată se pierd ore ! Iar zidarii 
Vieru Virgil, Stoica Alexandru, fie
rar betonistul Frumușelu Constantin 
șl multi alții așteaptă după mate
riale. Cînd o Var, nu-1 ciment, cînd 
e ciment, nu-1 nisip. Iar cînd sînt 
materiale, lipsește asistenta tehnică 
șl... pofta de lucru ! Situația e vala
bilă și la alte formații de lucru din 
cadrul grupului ca cele de la mina 
Bărbăteni, Incinta vest a minei Uri
cani, incinta minei Paroșeni etc.

P. B.

la
aspectelor pe care le-am 
lotul Dîlja ai șantierului

13.
E timpul reînceperii lucrului.

Pauza de masă s-a ter-

ei au răspuns : 
trecuseră 25 do 
păreau Intrigați 
fi fost frustati 

ripostat! tot

bine -zis din 
a cizmelor.

de protecție, 
aceasta

Duhiif.ru
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Pe urmele scrisorilor 
primite de la cititori

T. F„ LUPENI. Regretăm că nu 
ne-ați dat numele dv. complet, pen
tru a vă cere Ia fața locului lămu
riri suplimentare. Sesizarea pe care 
ați intitulat-o „încercări" aduce a- 
cuzații grave acelei persoane cu pre
numele de Liliana. Numai cu pre
numele femeii vizate, nu putem s-o 
Identificăm pe teren. Vă rugăm să 
reveniți cel puțin cu un exemplu 
concret și cu numele adevărat al 
„Lilianei" pentru a ne da posibili
tatea să analizăm cazul respectiv. 
O vom face cu bunăvoință. Dar 
scrietl-ne sub numele dv. întreg, 
real.

POPA MIHAIL, LUPENI. După de
mersurile pe care le-am făcut Ia ce
rerea dv., situația s-a clarificat. Po
prirea pe salariu a fost justificată, 
în anul 1967 ați achitat taxele Ia 
LC.O. pentru șase luni abia în ziua 
de 29 decembrie (î 1). Înainte de e 
achita dv. suma, actele pentru po
prire au fost înaintate pentru nepla
ta taxelor pe trimestrul trei. Evident, 
sama vi s-a reținut pe nedrept- și 
urmează să fie virată în contul I.C.O. 
Echivalentul sumei ce vi s-a reți
nut, minus majorările care sînt per
fect legale, vor constitui un credit 
pentru dv. la T.C.O. în cadrul căruia 
vă vor fi achitate taxele pentru vi
itoarele șase luni. In concluzie, nu 
veți pierde decît majorările. Ve-ți cîș- 
tlga în schimb... experiență. Pentru 
a evita asemenea încurcături neplă
cute, în viitor să achitați cu regu
laritate taxele la I.C.O.

O invitație profund umană '

Una din marile cuceriri ale medi
cine! moderne este rezolvarea trans
fuzie! de sînge de Ia un om la al
tul.

Pînă acum cîteva decenii, sule de 
mii de oameni mureau anual din ca
uză că această metodă nu era pusă 
la punct, iar încercările de a trans
fuza sînge de la un om sănătos la 
altul care avea nevoie urgentă de 
sînge se soldau, în 90 Ia sută din 
cazuri, cu moartea bolnavului. Ar 
ceasta deoarece nu se descoperise 
faptul că populația globului pămîn- 
tesc, indiferent de sex, vîrstă sau 
culoarea pielii, se împarte în patru 
grupe sanguine plus două grupe Rh 
sl că numaî oamenii, care apaTtln a- 
celuiașî grup sanguin pot dona sau 
primi sfngele altora.

hi urma acestei descoperiri șt n 
cerințelor impuse de salvarea vieții 
oamenilor s-au organizat stafiile de 
recoltare și conservare a sîngelul.

$î Ia noi în țară, au fost înfiin
țate din anul t949 în toate centrele 
muncitorești mai importante, ase
menea statii. S-a procedat astfel toc
mai pentru că în aceste centre cu 
populație densă datorită categoriilor 
de muncă grea se pot ivi mai des 
accidente care periclitează viața oa
menilor iar existenta S.R.C.S. consti
tuie garanția intervenției Imediate 
și eficace a organelor medicale.

S.R.C.S. Petroșani a recoltat anul 
trecut 36 700 flacoane de sînge șt,

socotind cîte 3—4 flacoane de un 
om, Tezultă. că cel puțin 9 000—10-000 
de oameni au fost salvați.

Stația de recoltare și conservare 
a sîngelui din Petroșani este o uni
tate care se situează la nivelul ce
lor mal bune centre hematologice 
din țară, datorită produselor vitale 
și de înaltă calitate pe «are le pre
pară.: masă eritrocitară resusoen- 
dată ; plasmă nativă ; plasmă defi- 
brinată; seruri hemotest; pelicule 
de fibrină. Aceste produse sînt ne
cesare Ia șocuri hemoragiee, arsuri 
grave, operații pe sistemul nervos, 
hemoragii masive Ia accidente s! în 
maternități, hemoragii capilare etc.

Menționăm că Aviasanui de la 
Deva transportă regulat cu avioane 
sanitare aceste produse în toate col? 
țurile țării, acolo unde urgența re
clamă aceste produse.

Realizările noastre nu ar fi fost 
posibile dacă nu ar fi existat oameni 
pătrunși de înalt simț de umanitate 
si solidaritate. Sînt donatorii care 
cu singele' lor salvează sute șl mii 
de oameni aflați în pericol. Zilnic 
sosesc scrisori de la oameni prin 
care se aduc mulțumiri și adîncă 
recunoștință pentru sîngele ce Ie?a 
fost donat, salvîndu-le viața.

De curînd cetățeanul Levițkl Mi
hai, donator al S.R.C.S. Petroșani, 
care a salvat cu sîngele Iul viața, 
unui miner, Toderici loan, originar 
din comuna Balșa, județul Hunedoa-

ra, a primit o scrisoare, din partea 
bolnavului. Iată textul scrisorii : 
„Stimate tovarășe Mihai, cu cele 
mai sincere sentimente de recunoș
tință vă rog a primi mii de mulțu
miri pentru’ binele ce mi-ați făcut, 
prin sîngele donat de dv. care ini-a 
salvat viața în 13 iulie a.c. într-o 
situație gravă. Sint profund recunos
cător și vă doresc din suflet multă 
sănătate dv. și întregii dv. familii 
Cu multă stimă șl recunoștință, To- 
derlcî loan, miner.

Asemenea scrisori ne vin foarte 
des pe adresa donatorilor. Despre 
ei vom mai vorbi cu alt prilej. In 
orice caz, ara dori ca și aceste cîteva 
rînduri despre Însemnătatea actului 
uman al donărilor de sînge, să tre
zească în concetățenii noștri sănătoși 
și viguroși, dorința do a se înscrie 
în rîndul donatorilor onorifici de 
sînge.

dr, Leonida MORARU

medic primar S.R.C.S. Petroșani
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(Urmare din pag. 1)

11 strigă ortacii) — mic de 
sta!, clar harnic nevoie marc 
— nu-i prea votbărel do felul 
său. insă cind e să pună la 
cântar strădania ortacilor, sirri- 
lăminlul care-i leagă unul 
de altul și pe toți de mină, se 
însuflețește subit : „Sintem ca 
o familie, știm cită nevoie e 
de cărbunele pe care-l scoa
tem de acolo, de la casa noas
tră din adine. Si nu-i mindrie 
mai mare pentru noi ca asta. 
Cind brigada merge lain, ne 
bucurăm cu toții iar dumini

ca urcăm pe munte cu femei 
și copii, la cabană, și petre
cem de minune...". Din spusele 
Iui deducem insă că tot mun- 
cp in abataj le aduce acea 
satisfacție deplină care ane
voie se poate exprima. „Cind 
sint nevoit să nu lucru o ?i- 
două, n-am poftă de mincare. 
nu dorm bine, parcă am ceva, 
sin! ca bolnav...". Din vorbă 
în vorbă ajungem și la o măr
turisire legală de mobilul de
mersului nostru : „Ortacii mei 
au primit cu bucurie vestea 
introducerii susținerii mecani
zate. Intervenind aminarca ne-

așteptată a sosirii acesteia, pe 
ei mereu îi batea gindul să 
știe: vine, nu vine... Am fost 
uimit — absolut nimeni n-a a- 
rălat vreo îndoială, vreo 
rezervă...".

Acum, după ce primele Ușii 
ale frontalului au fost extra
se sub protecția grinzilor de 
otel, ortacii lui Corci baci sînt 
pe de-a-ntregul mulțumiți. 
..Altă viață..." și tot ei adau
gă : „Sintem și noi în rînd cu 
lumea". Aluzie la frații lor 
lupeneni — la care au fost tri
miși în prealabil să se „docu
menteze" și care au așa ceva 
de ani de zile. „Si, apoi, acu' 
vine centenara' nostru Și tre
buie să-l cinstim și să-l ome
nim...".

Ce reflectă un răspuns

...dar năravul ba. spune un 
proverb românesc. Hoțea Gri- 
gore din Aninoasa (sir. Pro
gresului nr. 21 s-a transpus în 
postura de lup. Spre deose
bire de jivina ale cărei năra
vuri Ie-a împrumutat și caro 
își caută prada în pădure, 
„lupul“ din Aninoasa „opera" 
printre oameni, in diferite lo
calități ale Văii Jiului. EI 
nu-și schimba părul după ano
timpuri, ci iși travestea ocu
pațiile după împrejurări. Nă
ravul însă răittînea același ca 
al fiarei din codru : ademeni
rea șî răpirea pradei.

O dată își ademenise prada 
tn stația C.F.R. Petroșani. 
Cum ? Aflind că mai mulți tă
ietori do lemne vroiau să 
niece acasă în Maramureș s-a 
apropiat de ei și le-a propus 
un tîrq: să Ie facă el rost do 
mașină, iar ei să-l răsplă
tească cu cîteva sute de lei. 
Zis și făcut. A încasat suma 
ne care le-o pretinsese, i-a 
condus pe oameni pină în 
”iata Victoriei, le-a arătat un 
eamion ce staționa aici, spu- 
nîndu-Ie să-și urce bagajele și 
să-l aștepte că pleacă în cău
tarea șoferului. S-a dus și dus 
a fost.

„Lupul" de la Aninoasa iși 
schimbă părul destul de des. 
In anul trecut s-a travestit în 
instalator de curent electric

și Încasator de teren la sec
ția de distribuire a energiei 
electrice Valea Jiului (pe a- 
lunci secția l.R.F.H). După 
înșelarea mai multor cetățeni, 
excrocul a fost depistat de 
organele de miliție, trimis în 
judecată și condamnat la 6 
luni închisoare corecțională. 
Nici după ispășirea pedepsei 
nu s-a lepădat de vechiul nă
rav. Dimpotrivă. Și-a reluat 
cu o pasiune șî mai mare „o- 
cupația" de instalator de cu
rent electric. Ca să-i convinciă 
pe clienți că este într-adevăr 
electrician, a procurat un 
clește patent, bandă de izolat, 
dulii, sîrmă. La unul lăsa o 
dulie, Ia altul un bec. fn 
schimbul a 100 de lei sau mai 
mult, rămînînd ca lucrarea 
s-o „execute" peste cîteva 
zile. Pină în Lonea șî-a întins 
excrocul firul... afacerilor ne
curate. Dar avansul pe care 
l-a luat de Ia Patrichi Maria, 
100 lei, n-a mai apucat să șl-1 
în-ușească. S-a „electrocutat". 
Nu cu curent electric. A fost 
depistat și deferit justiției. 
Probabil, după „lecția" pe 
care o va primi acum. își va 
lepăda nu numai părul ci și 
năravul. E necesar. Doar nu 
se află în codru...

T. DURECI. 
căpitan miliție

(Urmare din pag. 1)

nomade, tot mal multe fete se în
dreaptă spre școală. La Nouakchott, 
capitala Mauritaniei, s-a Inaugurat 
în anii trecuțl un liceu (din pricina 
vîntulul pustiitor al deșertului cer
neala se usca în călimări, își amin
tește Învățătorul greutățile începu
tului), unde învață acum peste 150 
do fete. Iar în localitatea A'tor nu
mărul tinerelor școlarizate a cres
cut în cinci ani de Iă 52 la 460, ci
fră concludentă pentru a Ilustra 
procesul rapid de emancipare spiri
tuală a tinerel africane.

Concomitent cu formarea unei pă
turi de intelectuale, Inexistentă In 
trecut, apare în Africa șl femeia mi
litantă pe tărîm politic. Pentru pri
ma dată în istoria Kenyei, o femeie, 
Grace Oginga, conduce municipali
tatea unul oraș. In Congo (Kinsha
sa), o altă femeie, Sophie Lipan 
Kanza, a fost numită ministru pen
tru problemele sociale. In Uganda, 
Senegal, printre membrii parlamen
tului se numără și cite o femeie. In 
Guineea, secretarul de stat pentru 
problemele sociale este tot o femeie, 
Camara Loffo, una din cele mal

vechi militante pentru independența 
țării șl pentru formarea noului stat 
guineez.

Emanciparea materială și spiritua
lă a femeii africane nu este încă un 
fapt împlinit. Deplinei el Integrări în 
lumea secolului nostru i se opun 
practici și tradiții deosebit de puter
nice, mal ales în mediul rural. Să 
nu uităm că în multe din țările A- 
fricil (printre care Mali, Madagascar, 
Senegal), poligamia' mai reprezintă 
încă o instituție activă, condamnînd 
în continuare femeia la rolul de 
sclavă pentru bărbatul stăpîn.

Sint necesare încă multe eforturi 
pentru ca drumul început să fie stră
bătut pină la capăt și emanciparea 
femeii africane să devină o realitate.

Femeia Africii, adunînd parcă în 
trupul ei toată arșița soarelui, fe
meia nordului cu ochii de culoarea 
cerului oglindit îu adîncuti, femeia 
europeană vioaie, energică și inteli
gentă... Aceeași pretutindeni, în timp 
ca șl în spațiu, femeia ră'mîne tova
rășa nedespărțită a bărbatului în 
lupta comună spre neîntrerupta per
fecționare materială șl spirituală a 
societății umane.
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10,00 Tv. pentru specialiștii din 
industrie.

10.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru cei mici. Știți să 
desenați copii ?

18,00 Teiccron/ca economică.
18.30 Curs de limba germana 

(reluarea lecției a 3-a).
19,00 Pentru tineret. „Tinere 

speranțe".
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic 

Publicitate.
20,00 Maeștri ai circului.
20.15 Transfocator.
20,45 Avanpremiera.
21,00 Festivalul Mondial al 

Tineretului și Studenților 
de la Sofia. Concert in
ternational de estradă. 
Rezumatul filmat al prin
cipalelor manifestări.

22.50 Seară de romanțe. Con
ducerea muzicală Traian 
Tircolea.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

a! conducerii T.A.P.L.
la unele observații critice

(Urmare din pag. 1)

ospătarii ne-au spus în ziua de 26 
iulie a. c. că e de fapt o... friptură 
obișnuită.

Se mai afirmă în răspunsul 
T.A.P.L. că în urma schimbului de 
experiență de Ia Craiova, s-au luat 
măsuri pentru amenajarea unei cra
me pentru depozitarea băuturilor în 
strada M. Viteazul. Schimbul de ex
periență a avut loc în februarie. 
Crama Încă nu e deschisă. Pînă cînd 
să termine T.A.P.L. cu „luarea mă
surilor" fată că o unitate Gostat a 
deschis o asemenea cramă, pe a- 
ceeașl stradă, fără plan de măsuri șl 
fără să-I trebuiască un schimb de 
experiență. (Nu avem nimic împo
triva acestor schimburi de experien
ță, ele se dovedesc .întotdeauna fruc
tuoase dar știind că în ace! local n

existat șl Înainte vreme o cramă 
nu putem crede că ideea reamena- 
jării el se datorește vizitei la Cra
iova).

In răspunsul primit nu se amin
tește nimic despre personalul care 
prisosește Ia restaurantul „Minerul" 
din Petroșani. Nu se spune nimic nici 
despre faptul că Ia „Cafd-bar", la 
do! pași de restaurant, nu a fost 
încă „descoperită" deservirea la ma
să, deși aceasta e introdusă în pre
țul băuturilor. Majoritatea clientilor 
își plimbă cafehița de la bar pînă la 
masă. Aceasta să fie oare „inițiati
vă creatoare" ? Sau. nu e decît mo
nopolizarea deservirii In mina unu' 
singur barman? Conducerea T.A.P.L. 
Petroșani trebuie să mal mediteze 
încă serios asupra acestor aspecte 
din activitatea unităților sale.

INEMATOGRAF
JOI 1 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Praștia de aur; Repu
blica : Pescarul din Louisiana; 
PETRILA : Topkapi; LONEA 
— Minerul : Cerul începe Ia 
etajul III; 7 Noiembrie: 
Noaptea nunții In ploaie ; A-

NINOASA: Pentru cîțiva do
lari în plus; PAROȘENI: Fe
meile; VULCAN: Sfîntul la 
plndă; LUPENI — Muncito
resc: Sus mîinile, domnilor 
polițiști 1 ; Cultural: Pasărea 
timpurie ; URICANI: Dinastia 
neagră.

MIERCURI 31 IULIE

1886 S-a născut astronomul Nicolae Coculeseu, fon
datorul Observatorului astronomic din București, (m. 1925).

@ 1876 — S-a născut matematicianul Anton Davidoglu- 
(m. 1958).

© 1957 — A intrat in funcțiune Reactorul atomic.
® 1920 — A fost creat Partidul Comunist din Marea 

Britanie.
® 1914 — A fost asasinat militantul socialist francez 

Jean Jaures (n. 3 IX 1859).
1849 — A murit poetul revoluționar maghiar Șandor 

Petoffi.
@ 1886 — A murii compozitorul Franz von Liszt (n 22 

X 1811).

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00
Program muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri; 5,50 Jurnal agrar; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată i 9,30 Teatru scurt. Festival 
de comedie ; „29° la umbră", come
die de Eugene Labicbe ; 10,15 Selec- 
țiuni din opereta „Sînge vienez" 
de Johann Strauss; 10,30 Melodii 
populare; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Ora specialistului. Știința con
ducerii întreprinderii; 11,35 Recital 
de operă Vasile Martinoiu ; 11,45
Sfatul medicului ; 12,00 Muzică ușoa
ră ; 12,30 fntilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic i 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,00 Melodii popu
lare cu Irina Micuț și Nicolae Călin; 
14,15 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 14,50 Noutăți de muzică 
ușoară de Danilo Sacchi; 15,00 Bu
letin de știri. Buletin meleo-rutier; 
15,05 Piese pentru vioară de Sarasa- 
te; 15.30 Consultație juridică; 15,40 
Muzică ușoară; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,20 
Orchestra de muzica populară „Du
nărea" din Oltenița, dirijor Constan
tin Preda ; 16,30 Corespondentă spe
cială ; 16,45 Muzică din opere; 17,15 
Antena tineretului: 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Tribuna radio; 18,15

JOI 1 AUGUST

Program pentru iubitorii de folclor ; 
18,40 Pagini din opere; 19,00 Radio- 
gazeta de seară ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 Bule
tin de știri ; 20,05 Carnet plastic; 
20,20 Emisiune de folclor; 20,35 Me
lodii de Gabriela Tomescu și Ion 
Radulescu ; 20,55 Noapte bună, co
pii ; 21,00 Muzică; 21,05 Scriitori 
la microfon : Al. Philippide ; 21,25 
Recundașteți interpreții ? — muzică 
ușoară; 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Cintă 
Denise Constanlinescu ; 22,30 Mo
ment poetic; 22,35 Metronom '68; 
23,35 Serenade de ieri și de azi; 
14,00 Buletin de știri ; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă. Buletine de știri șl 
meteo-rutiere la orele 1,00, 2,00 și 
4,00.

PROGRAMUL II

7,00 Melodii populare de pe întin
sul patriei; 8.30 Buletin de știri, Bu
letin meteo-rutier ; 7,40 Muzică ;
8,00 Cîntece populare; 8,10 Tot înain
te (emisiune pentru pionieri); 8,30 
Buletin de știri ; 9,00 Fragmente 
din opera „uakme" de Delibes i 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Melodii in

terpretate de Gloria Lasso și Gică 
Petrescu; 10,30 Vreau să știu (emi
siune de știință și tehnică pentru 
școlari); 10,55 Noutăți pentru iubi
torii de folclor; 11,15 Pagini alese 
din muzica de estradă; 12,00 Bule- 
lin de știri. Buletin meteorologic; 
12,10 Din folclorul muzical al po
poarelor ; 12,30 Muzică din operete;
13.15 De dor bade și de drag — 
cîntece populare; 13,30 Din țările 
socialistei 14,00 Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier; 14.08 Concert de 
prinz; 15,00 Muzică ușoară; 15,45 
Melodii populare; 16,00 Suita I pen
tru orchestră de Iuliu Mureșianu ;
16.15 Jocuri populare; 16,20 Sfatul 
medicului; 16,25 Fredonați cu neî; 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Emisiune de folclor; 
18,20 Muzică ușoară de Camelia 
Dăscălescu ; 18,30 Memoria pămin- 
tului românesc; 18,50 O melodie, 
doi interprets 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 O neuitată interpretă a 
cîntecului nostru popular : Maria 
Tănase. Prezintă Ion Sava (reluare);
19.30 Emisiune literară; 19,50 Duete 
din operele ; 20,45 Muzică populară; 
21,00 Buletin de știri) 21,45 Fonote
ca de aur: Nicolae Tomazoglu ;
22.30 Melodii românești interpretate
de soliști de peste hotare; 23,00
Radiojurnal ; 23,07 Muzică din ope
re ; 23,40 Coacerii Grossi opus 8 de 
Giuseppe Corelli ; 24,00 Meridiane 
melodii; 0,55 — 1,00 Buletin de ști
ri. Buletin meteo-rutier.

EXPLOATAREA DESCHIDERI 
DE HK NOI

cu sediul în Paroșeni, 
municipiul Petroșani 

ține concurs pentru ocuparea urmă» 
toarelor posturi : 

@ maiștri minieri
® maiștri electromecanici

Concursul se va ține la sediul E.D.M.N. din Paro.șeni, fn 
zilele de 5 și 6 august a. c.

Salarizarea în conformitate cu H.C.M. 1 116/1965.

Informații suplimentare se pol lua zilnic do la serviciul 
plan și. organizarea muncii al întreprinderii, telefon 1017.

Consiliul popular

ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR PROPRIE

TARILOR DF CLĂDIRI DOMICILIAT! PE RAZA ORA- 

ȘEI OR PETROȘANI fUPFNI. VUTCAN, PETRII A ȘI 

URICANI CA SINT OBHGATI SA SE PREZINTE IA 

SERVICIU E FINANCIARE AI F ORAȘELOR MENȚIO

NATE MAI SUS IN RAZA CĂRORA ESTE SITUAT 

IMOBU.UT PENTRU A RIDICA' ȘI COMPLETA DE

CLARAȚIILE DE IMPUNERE A VENTTURU.OR DIN 

ÎNCHIRIERI CARE SE VOR EFECTUA POTRIVIT 

LEGII NR 10/1968.

provizoriu

al municipiului 

Petroșani

Declarațiile asllel completate se vor depune Ia servi

ciile financiaro ale orașelor do domiciliu pînă la data de 

5 august 1968

Nedepunerea la termen a declarațiilor de impunere se 

sancționează potrivit legilor fiscale în vigoare.

hrtrtârindeitai
de locuințe și localuri

PETROȘANI

— ȘEF SERVICIU ELABORAREA DOCUMENTELOR LA 
CENTRALA I.L.L. PETROȘANI.

Condiții: Diplomă de inginer (arhitect) și 6 ani vechime.

— MAISTRU CONSTRUCTOR LA SECTORUL I.L.L. 
LUPENI.

Condiții: Diplomă de maistru.

- ADMINISTRATOR FOND LOCATIV PETROȘANI.

Condiții de angajare: Studii medii șl 3 ani vechime în 
funcții administrative sau 7 clase elementare și 6 ani 
vechime.

- ȘOFER LA SECTORUL I.L.L LUPENI.

Condiții: Carnet de conducere pentru vehicule de ca
tegoria B—C.

Informații suplimentare se pot lua de. la serviciul per
sonal al întreprinderii, str. Mihai Viteazul nr. 9, telefon 
1Î47.



STEAGUL ROȘU

Lucrările Corni
teiului celor 18
state pentru
dezarmare
de la Geneva

Populare
1948", se 
publicat

noastră fermă

30 (Agerpres). —
CTK transmite că în

din 30 iu-

In ultima vreme, în Repu
blica Populară Polonă, cu di
ferite prilejuri, în mod public, 
sînt prezentate denaturat po
zițiile României privind rela
țiile dintre țările socialiste, în
tărirea unității sistemului so
cialist mondial, normalizarea și 
dezvoltarea raporturilor dintre 
statele europene și asigurarea 
securității pe continentul nos
tru și în lunțe, recurgîndu-se 
în acest scop la calificări cu 
caracter jignitor.

In legătură cu aceasta, Gu
vernul român a adresat Guver
nului polonez o notă în care 
se spune :

Guvernul român este nevoit 
să constate cu profund regret 
că în Republica Populară Po
lonă au avut loc în ultimul 
timp manifestări de natură să 
afecteze bunele relații de prie
tenie și solidaritate dintre 
rile și popoarele noastre, 
toate că din partea română 
atras în mai multe rînduri 
tenția asupra caracterului dău
nător al unor asemenea mani
festări și s-a cerut să se la mă
suri pentru încetarea lor, în 
presă, la televiziune, în confe
rințe publice sînt puse în dis
cuție și denaturate aspecte ale 
politicii României socialiste. 
Intr-o recentă emisiune a pos
tului de televiziune din Var
șovia, consacrată tezelor Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez pentru Congresul al V-lea, 
participants — cadre de con
ducere din presa poloneză, in
clusiv un membru supleant al 
C.C. al P.M.U.P.. — recurgînd 
Ia insinuări și calificative de
nigratoare, au prezentat în mod 
tendențios și deformat și. au 
atacat politica externă a Româ
niei. Asemenea procedee, re- 
prezentînd acte de amestec în 
treburile interne ale altui stat, 
sînt cu totul inadmisibile în 
relațiile dintre țările socialis
te ; ele dăunează dezvoltării 
unor, raporturi de prietenie, 
încredere și respect reciproc, 
aduc prejudicii unității siste
mului mondial socialist și ser
vesc intereselor adversarilor 
socialismului.

Guvernul Republicii Socia-

tă-
Cn 
s-a 

a-

liste Romania protestează îm
potriva unor asemenea prac
tici profund dăunătoare și sub
liniază din nou necesitatea de 
a li se pune capăt definitiv.

In politica lor externă, Parti
dul 
nul 
nia, 
tale 
cauzei socialismului 
respectînd întru totul pozițiile 
stabilite în comun cu alte 
partide și state frățești, precum 
și angajamentele asumate. Con
siderăm totodată că este și ră- 
mîne dreptul imprescriptibil al 
fiecărui partid, al fiecărui stat 
de a-și elabora de sine stătă
tor politica internă și exter
nă, de a-și aduce contribuția 
sa proprie, specifică la dezvol
tarea și creșterea 
socialismului, la eforturile 
tru realizarea 
prieteniei și 
popoare.

Informarea 
publice asupra activității poli
tice a fiecărui partid comu
nist și stat socialist trebuie fă- 

părerea Guvernului 
mod corect, obiec- 

sursa autorizată a 
și statului respectiv, 
radioul, televiziunea

Comunist Român, Guver- 
Republicii Socialiste Româ- 
pornesc de la interesele vl- 
ale poporului român, ale 

și păcii,

telurilor 
colaborării

influentei 
pen- 

păcii, 
între

propriei opinii

rust și stat 
cută, după 
român, în 
tiv, din 
partidului 
iar presa, 
și alte mijloace de propagan
dă trebuie folosite în interesul 
întăririi prieteniei și solidari
tății frățești.

Subliniind încă o dată pozi
ția fermă a partidului și sta
tului nostru că în actuala si
tuație din mișcarea comunistă 
este necesar — ca o cerință 
din cele mai importante — să 
nu se întreprindă nimic, sub 
nici o formă, care să ducă la 
agravarea relațiilor reciproce, 
la adîncirea neînțelegerilor sl 
divergentelor, Guvernul român 
își exprimă convingerea că 
Guvernul R.P. Polone va lua 
măsurile ce se impun și că 
prietenia și colaborarea dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă 
se vor' dezvolta în continua
re, corespunzător intereselor 
popoarelor noastre, ale unită
ții țărilor socialiste, ale luptei 
pentru progres și pace.

Capitala Mexicului a 
fost pusă sub controlul 
armatei

CIUDAD DE MEXICO 30 (A- 
gerpres). — Guvernul mexican 
a ordonat marți subordonarea 
capitalei țării, Ciudad de Me
xico, controlului armatei, ca 
urmare a gravelor incidente 
petrecute In după-amiaza zilei 
de luni și pînă marți diminea
ța. Tulburările, considerate 
drept „cele mai grave ce au 
avut loc în ultimii ani în ca
pitala mexicană", s-au produs 
cînd un număr de cîteva mii 
de . studenți au manifestat pe 
principalele străzi ale orașului 
și în fața palatului prezidențial, 
cerînd să se pună capăt ac
țiunilor represive ale poliției. 
Manifestanta au fost atacați 
de forțele polițienești, care an 
folosit grenade cu gaze lacri
mogene. In cursul tulburărilor, 
potrivit unor cifre neoficiale, 
aproximativ 400 de persoane 
au fost rănite, dintre care 80 
se află în stare gravă.

In cursul serii de luni s-a 
anunțat că o fată de 17 ant, 
care a fost rănită, a decedat. 
Această știre a provocat rnînta 
studenților, care au ocupat clă
dirile mai multor școli situate 
în apropierea palatului prezi
dențial și au ridicat baricade 
pe străzi.

După cum anunță agențiile

occidentale de presă, In zorii 
zilei de marți detașamente ale 
forțelor armate mexicane puse 
sub comanda generalului Her
nandes au ocupat poziții în 
Piața Constituției. Apoi trupe
le, sprijinite de automobile 
blindate și tancuri, au distrus 
baricadele ridicate de studentl 
șl au pătruns în clădirile ocu
pate 
siliți 
deră 
nlri,

de aceștia, care au fost 
să se predea. Se consl- 
că în cursul acestor Cioc- 
s-au înregistrat numeroși

DIZOLVAREA CABINE 
TULUI IRAKIAN

Un articol din ziarul „Ruda Pravo
PRAGA 
Agenția 

ziarul „Rude Pravo 
lie a apărut un articol inti
tulat „Internaționalismul la 
răspîntie" sub semnătura lui 
Zdenek Bradac. Ar fi „o iluzie 
extrem de periculoasă" ideea 
că relațiile dintre partidele co
muniste „pot fi rezolvate cu 
succes prin metodele presiunii 
propagandistice, politice 
chiar 
venit 
nilor 
anul 
colul 
vo".

„Prin poziția 
în această problemă noi nu ne 
apărăm m*mai pe noi înșine, 
suveranitatea tării noastre, ci 
și interesele dezvoltării mai 
departe a internaționalismului, 
care se află din nou la o răs
pîntie. Nu încape îndoială că

sau 
militare, după cum a de- 
cunoscut în urma acțiu- 

față de Iugoslavia după 
spune în arti- 

de „Rude Pra-

SOFIA 
Agerpres, 
Cea de-a

30. Corespondentul 
Gh. leva, transmite : 
treia zi a Festivalu

lui Mondial al Tineretului și 
Studenților de, la Sofia a con
tinuat prin manifestări de so
lidaritate cu popoarele din An
gola, Mozambic, Guineea, Afri
ca de sud și sud-vest, care 
luptă împotriva colonialismu
lui, pentru independență națio
nală și progres social. La uni
versitate s-a ținut un miting 
de solidaritate cu poporul, ti
neretul și studenții din Cuba 
pentru apărarea suveranității 
ei, împotriva amenințărilor im
perialismului american.

Cantonamentul unde se află 
delegația țării noastre a găz
duit o adunare consacrată 
Laosului. In aceeași zi, de
legația română a primit vizita 
a numeroși tineri din Vietnam, 
Cipru și Japonia. Un emoțio
nant. prilej de. reafirmare a. 
solidarității cu lupta eroicu
lui popor vietnamez l-a con
stituit întîinirea cu reprezen
tanții tineretului din R.D. Viet
nam și din Vietnamul de sud, 
la care a participat și tovară
șul Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. 
Tran Van Tu, conducătorul 
delegației F.N.E. din Vietna
mul de sud, și Thanh Nam, 
conducătorul delegației tinere
tului din R.D. Vietnam, au 
mulțumit prin cuvinte căldu
roase pentru entuziasta pri
mire ce le-a fost făcută.

Marți a avut loc deschide
rea solemnă a concursurilor 
artistice internaționale. Tova
rășul Nicolae Mancas, repre
zentantul U.T.C. la F.M.T.D., a 
rostit un cuvînt de deschide
re.

Seara, Teatrul național „Ivan 
Vazov" a găzduit concertul de 
gală dat de tinerii soliști ai 
artei românești. Concertul s-a 
bucurat de un deosebit suc-

SAIGON 30 (Agerpres). A- 
gențiile de presă relatează că 
în mai multe regiuni din Viet
namul de sud, atît luni după- 
amiază cît și marți dimineața, 
au continuat lupte între for
țele patriotice și trupele ame- 
ricano-saigoneze. Astfel, coman
damentul militar american a 
anunțat că puternice detașa
mente ale F.N.E. au dezlăn
țuit luni două atacuri violente 
asupra pozițiilor americane si
tuate în r'egiunea Platourilor 
înalte, în apropiere de fosta 
capitală imperială, Hue. Lup
tele începute luni la amiază, 
la 11 km nord-vest de Hue,

toată ziua, iar 
anunță că ele 
nici marți diml- 
cunoscute exactsînt

suferite de partea 
și saigoneză. dar se 

că ele sînt deosebit 
de

au continuat 
ultimele știri 
nu au încetat 
neața. Nu 
pierderile 
americană 
apreciază
de qrele. Tot în apropiere 
Hue au avut loc lupte între 
unități ale celei de-a 101-a 
divizii de parașutiști ameri
cani și detașamente ale forțe
lor patriotice. Si la căderea 
nopții luptele au continuat la 
lumina rachetelor luminoase 
lansate de aviația americană.

De asemenea, tot în regiu
nea Platourilor înalte, la a-

proximativ 14 km sud-vest de 
Ban Me Thout, în provincia 
Darlac. unități de blindate ale 
celei de-a patra divizii de in
fanterie americană și de tru
pe aeropurtate au căzut sub 
focul artileriei și armelor au
tomate ale forțelor patriotice. 
Lupte violente s-au desfășurat 
timp de trei ore. Forțele F.N.E. 
au bombardat pe de altă parte 
pozițiile deținute de trupele 
saigoneze într-o altă regiune 
apropiată de capitala sud- 
vletnameză.

NIGERIA
Descoperirea unui complot 
antiguvernamental în Siria

BEIRUT 30 (Agerpres). A- 
gentia France Presse trans
mite din Beirut că, după 
anunțarea descoperirii unui 
complot antiguvernamental, 
autoritățile siriene au luat 
la Damasc măsuri de securi
tate excepționale. In punc-

tele strategice ale capitalei 
au fost postate importante 
unități 
200 de 
restate 
urmînd 
noul tribunal suprem înfiin
țat luni.

dacă presiunea propagandisti
că, politică sau militară asu
pra Cehoslovaciei ar fi încu
nunată de succes, aceasta ar 
duce la modificarea cursului 
politicii sale interne, ș! — în 
același timp — ar crea un pre
cedent pentru o reînviere a 
metodelor staliniste perimate 
și față de alte țări socialiste și 
partide comuniste. Acest suc
ces, subliniază autorul, s-ar 
putea transforma într-un punct 
de plecare al unor evenimente 
care prin rezultatul lor ar a- 
fecta autoritatea internaționa
lă a Uniunii Sovietice și a al
tor țări socialiste, ar aduce 
prejudicii extrem de mari parti
delor comuniste din țările ca
pitaliste".

.Solidaritatea și sprijinul ca
re sînt exprimate față de pro
cesul renașterii din Cehoslova
cia și fată de partidul său co
munist de către două țări so
cialiste — Iugoslavia și Româ
nia — precum și de către parti
dele comuniste din Italia, Fran
ța, Marea Britanie, Japonia și 
o serie de alte țări — se spune 
în articol — contribuie, nu 
numai la apărarea suveranită
ții Cehoslovaciei, ci și la apă
rarea intereselor mai largi ale 
internaționalismului, de dezvol
tarea mai departe- a țărilor so
cialiste și a mișcării comunis
te".

„Singura ieșire reală din si
tuația creată, care poate aduce 
succes mișcării comuniste în 
ansamblu, sînt convorbiri con
crete,. tovărășești de la egal la 
egal, întemeiate pe respectarea 
reciprocă a independentei și 
suveranității — subliniază „Ru
de Pravo".

Continuarea convor
birilor cehoslovace 
— sovietice

PRAGA 30 (Agerpres). — La 
30 iulie, în localitatea Cierna 
nad Tisou au continuat con
vorbirile dintre Prezidiul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și 
Biroul Politic al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

GENEVA 30 (Agerpres). — 
La ședința de marți a Co

mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a luat cuvîntul 
d-na Alva Myrdal, șeful dele
gației suedeze, care a propus 
să se treacă de îndată la re
dactarea unui proiect de tra
tat privind Interzicerea expe
riențelor nucleare subterane 
care, potrivit declarațiilor sa
le, nu trebuie să prezinte di
ficultăți de netrecut, tinînd 
seama de existența tratatelor 
privind interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă șl 
a neproliferării armelor nu
cleare.

In continuare a luat cuvîn- 
■tul delegatul Italiei. Roberto 
Caracciolo. care a enumerat 
principalele probleme urmînd 
să fie abordate de către re
prezentanții celor 18 slate. El 
a apreciat că înainte de toa
te ar trebui abordată proble
ma extinderii Tratatului de la 
Moscova din 1963 asupra ex
periențelor nucleare subterane. 
Roberto Caracciolo a recoman
dat comitetului examinarea 
măsurilor privind reducerea 
producție! de materiale fisio
nabile in scopuri militare, de
militarizarea fundului mărilor, 
studierea problemei armelor 
chimice și bacteriologice prin 
revizuirea protocolului de la 
Geneva din 1925.

Șeful delegației R.P. 
Henryk Jaroszek, a 
importanta încheierii tratatului 
de neproliferare a armelor 
nucleare. Referindu-se la mă
surile de dezarmare regională, 
el a amintit că țara sa a pre
zentat o propunere privind 
crearea unei zone denucleari- 
zate în Europa centrală și li
mitarea înarmărilor nucleare 
în această regiune a lumii.

de la

Polone, 
relevat

militare. Aproximativ 
persoane au fost a- 
în ultimele zile ele 
să fie judecate de

î

î

P. P. a Yemenului de sud
im- 

așa- 
Tru- 

de
asupra

răniți.

ADEN 80 (Agerpres). Agen
țiile de presă transmit că în 
regiunile Es-Said și Habileyn 
din Republica Populară a Ye
menului de sud continuă să 
aibă loc lupte între elemente 
disidente și trupele guverna
mentale. Pentru a doua zi con
secutiv, relevă agenția United 
Press International, postul de 
radio Aden a lansat membri
lor Frontului Național de Eli
berare (partidul politic aflat 
Ia conducerea tării) apelul de 
a lua armele și de a porni 
în regiunile respective pentru 
lichidarea rebeliunii. Postul de 
radio acuză Arabia Saudită de 
a fi pregătit acțiunile rebeli
lor care, după cum reiese 
dintr-un manifest dat publici
tății la Aden de autorități, 
doresc un nou guvern de coa
liție. Populația yemenită, subli
niază același post de radio, 
își manifestă, prin declarații 
și scrisori, sprijinul față de 
guvern și măsurile pe care le 
va adopta pentru lichidarea 
rebeliunii.

Referitor la intensitatea ac
țiunilor desfășurate de ele
mentele ostile regimului, mi
nistrul de externe sud-yeme- 
nit, Seif Ahmed Dhalai, a 
declarat la Sanaa, unde a so
sit luni într-o vizită oficială, 
că situația în zonele de luptă 
se, află sub controlul forțelor 
guvernamentale.

De la proclamarea indepen
denței, Ia 29 noiembrie 1967, 
în Yemenul de sud au' mai a-

vut Ioc două mișcări insurec
ționale, lichidate de forțele re
gimului.

CAIRO 30 (Agerpres). Potri
vit Informațiilor provenite din 
Aden, transmite agenția France 
Presse, situația din Republica 
Populară a Yemenului de sud 
pare să se înrăutățească în 
urma luptelor care continuă în 
regiunile de frontieră din nor
dul tării între forțele armate 
yemenite și grupuri ale unor 
triburi răsculate,

Știrile privind situația mili
tară a Yemenului de sud sînt 
totuși contradictorii. Autorită
țile guvernamentale sud-yeme- 
nite au declarat că trupele gu
vernamentale sînt în ofensivă, 
iar înfrîngerea triburilor răs
culate 
tiune 
parte, 
venite 
triburile răsculate dețin con
trolul asupra orașului Habilan, 
din imediata apropiere a qra- 
niței cu Republica Arabă Ye
men. De asemenea, se mențio-

■ nează că aviația guvernamen
tală ar fi intervenit, bombar- 
dînd pozițiile deținute de for
țele rebele în guvernoratul 
Awaiek, unde se desfășoară 
lupte violente. In același timp, 
în regiunea de munte Rafdan, 
la aproximativ 100 km de A- 
den, o unitate a forțelor gu
vernamentale s-ar afla încer
cuită de rebeli.

constituie numai o ches- 
de timp. Pe de altă 
în unele informații pro- 
din Aden se afirmă că

LAGOS 30 (Agerpres). For
țele federale nigeriene au 
ocupat orașul biafrez Ahoada. 
situat la 40 kilometri de Port 
Flarcourt — a anunțat postul 
de radio Nigeria. Ahoada ră
măsese ultima fortăreață 
portantă a biafrezilor în 
numita regiune a rîurilor. 
pele federale au preluat, 
asemenea controlul
unei căi ferate și a unei șo
sele la sud de orașul Awgu. 
In același timp, trupele fede
rale își continuă înaintarea 
spre Ihiala, urmărind să o- 
prească trecerea militarilor 
biafrezi de-a lungul fluviului 
Niger, spre centrul provinciei 
secesioniste.

Deși se află într-o situație 
militară din ce în ce mai qrea, 
trupele biafreze opun o rezis
tentă îndîrjită. Ele au încercat 
să ocupe orașul Amazi, aflat 
sub controlul federal, dar au 
fost respinse. Potrivit surselor 
federale, aproximativ 300 
soldați biafrezi au fost uciși 
în cursul luptelor ce au. avut 
loc în apropierea acestei loca
lități. Atacurile lansate 
biafrezi în împrejurimile por
tului Onitsha au fost, de a- 
semenea. respinse de forțele 
federale. Lupte qrele continuă 
să aibă loc în extremitatea 
nordică a reqiunii supranumite 
„inima Biafrei", unde este con
centrată cea mai mare parte 
a populației Ibo.

de

de

CURIER

același timp, fostul minis- 
al apărării și comandant 

al forțelor armate, genera- 
Ibrahim Abdel Rahman Al-

BAGDAD 30 (Agerpres). 
ședințele Republicii Irak, 
neralul Ahmed Hassan 
Bakr, a anunțat marți, în ca
drul unui discurs radiotelevizat, 
dizolvarea cabinetului instau
rat după lovitura de stat de 
la 17 iulie. Fostul premier, 
Abdel Razzak Al-Nayef, a fost 
constrîns să părăsească țara, 
la bordul unui avion militar. 
In 
tru 
șef 
Iul
Daoud, care se află în prezent 
în Iordania, a'fost _ eliminat 
din Consiliul comandamentului 
revoluției, autoritatea supremă 
în Irak după lovitura de stat.

După cum relatează agen
țiile de presă, cei doi oameni 
politici sînt acuzați „de a fi 
încercat să se opună procesu
lui de democratizare a regi
mului, ca șl oricăror hotărîri 
cu caracter revoluționar”.

Consiliul comandamentului 
revoluției a numit în funcția 
de comandant șef al forțelor 
armate pe președintele Ahmed 
Hassan AI-Bakr.
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@ Obiecte zburătoare au fost din nou observate în 
Argentina.

® „Echipajele obiectelor zburătoare neidentificate" 
au ales Țara de Foc pentru începerea cuceririi Pă
mîntului — declară F.

© Un fenomen extrem de
Sesma. 
derutant.

-4- Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut luni 
întrevederi cu ambasadorii Is
raelului și Algeriei la O.N.U. 
în legătură cu răpirea avionu
lui companiei aeriene israelie- 
ne „El-AI" și aterizarea lui for
țată la Alger. Israelul a cerut 
lui U Thant să folosească „bu
nele sale oficii pentru a obține 
restituirea avionului" și a indi
cat că ar putea aduce aceas
tă problemă in fața Consiliu
lui de Securitate.

-4- Tewfik Medani, trimisul 
special al președintelui Alge 
riei, Houari 
flat la Cairo, a avut o între
vedere cu 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Unite, Husseir El 
Chafei, căruia i-a remis un 
mesaj adresat de șeful statu-

Boumediene, a-

vicepreședintele

Iui algerian, președintelui Ga
mal Abdel Nasser. Prin acest 
mesaj, președintele R.A.U. este 
invitat să ia parte la reuniunea 
africană la nivel înalt ce ur
mează să aibă loc la Alger, 
la 15 septembrie.

-4- Guvernul federal al Bra
ziliei a hotărit luni să fixeze 
fostului președinte Janio Qua- 
dros, domiciliul forțat în ora
șul Corumba, în statul Matto 
Grosso, pe o perioadă de pa
tru luni. Guvernul a motivat 
că acesta ar fi încălcat decre
tul prin care i se interzicea să 
facă declarații politice.

-4- Președintele Johnson a 
semnat luni o lege care lăr
gește sfera sancțiunilor econo
mice aplicate de Statele Uni
te față de regimul rasist din 
Rhodesia. Noua lege afectea
ză, de asemenea, transferarea 
în Rhodesia a anumitor fon-

duri și a unor resurse financia
re din Statele Unite.

-4- De la centrul francez de 
cercetări din Landes a fost lan
sată in direcția Atlanticului c 
rachetă balistică cu rază lun
gă de acțiune. Lansarea, care 
s-a desfășurat în condiții sa
tisfăcătoare, se înscrie în pro
gramul francez destinat pune
rii la punct de rachete balis
tice strategice sol-sol.

-4- Poliția din Pasadena 
(statul California), a confir
mat oficial că Ia 3 iulie au 
fost trase două focuri de arma 
impotriva lui Saidallah Sirhan, 
fratele asasinului senatorului 
Robert Kennedy. Saidallah a 
declarat poliției că cele 
focuri de armă au fost
de un grup de oameni aflați 
în două vehicule, în timp 
îndrepta spre locuința sa din 
Pasadena.

două 
trase

ce se

-4- Recentele inundații care 
s-au abătut asupra mai mul
tor regiuni din Pakistanul de 
est au avut urmări catastro
fale. După cum a declarat 
Abdul Monem Khan, guver
natorul Pakistanului de est, 162 
de persoane și-au pierdut via
ța, iar peste 300.000 de case 
au fost distruse.

-4- Marile inundații care 
s-au produs vara aceasta în 
India, ca urmare a ploilor to
rențiale, au provocat moartea 
a 129 persoane, s-a anunțat 
la Delhi. Daunele materiale 
cauzate de inundații se cifrea
ză pînă în prezent la aproxi
mativ 22 milioane dolari. Sute 
de clădiri au fost distruse, nu
meroase persoane răminînd fă
ră adăpost.
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încheiat vizita 
in Kenya

NAIROBI 30 (Agerpres).
Președintele Somaliei, 

dirashid Aii Shermarke, 
încheiat vizita oficială de șase 
zile întreprinsă în Kenya. Co
municatul comun dat publici
tății . luni la Nairobi relevă 
sprijinul deplin pe care cele 
două țări îl acordă Organiza
ției Unității Africane și O.N.U. 
și condamnă politica de a- 
partheid practicată de regi
murile rasiste din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia. Re
feritor la situația din Nigeria, 
cele două țări își exprimă spe
ranța în realizarea în curînd. 
a unei soluții pașnice.

După cum se știe, în rela
țiile dintre Somalia, și Kenya 
există un diferend de frontie
ră, în care acționează ca medi
ator Zambia. în legătură 
aceasta, cele două țări 
căzut de acord să înceapă 
curînd tratative bilaterale, 
conformitate cu 
reuniunii de la Arusha, des
fășurată anul trecut, cînd So
malia a. dat asigurări că nu 
va folosi forța pentru alipirea 
provinciei kenvene locuite de 
somalezi —. obiectul diferen
dului.

Ab- 
și-a

cu 
au 
în 
în

rezultatele

BUENOS AIRES 30 (Ager
pres). — Obiecte zburătoare 
au fost din nou observate 
în Argentina, la Rosario și 
Mar del Plata, anunță pre
sa argentiniană.

La Rosario, oraș situat la 
350 km de Buenos Aires, mai 
multe persoane au urmărit 
timp de șapte minute evo
luția unui obiect bizar, de 
formă prelungă, cu o lungime 
de aproximativ 10 m. care 
difuza o lumină orbitoare de 
culoare roșie.. El se 
in direcții diferite cu 
viteză, 
servaț 
biliști, care se îndreptau spre 
oraș.

In apropiere de Mar del 
Plata, mai mulți pescari au 
observat o lumină puternică, 
portocalie deasupra mării, la 
2 km de coastă. Obiectul în 
formă rectangulară de apro
ximativ 50 m lungime și 5 m 
înălțime, intens luminat, pă
rea că se îndreaptă spre Mi
ramar, cînd, deodată, și-a 
schimbat direcția în sens con
trar și, ridieîndu-se vertiginos, 
a dispărut în cîteva secunde, 
lndepărtîndu-se, el lua o for
mă ovală.

MADRID 30 (Agerpres). — 
„Echipajele obiectelor zbu

rătoare neidentificate" au a- 
les Țara de Foc pentru înce
perea cuceririi Pămîntului. „In
vazia, începută acum cîteva 
săptămîni, va fi încheiată în 
1970" — a declarat Fernan
do Sesma, președintele „Aso
ciației prietenilor vizitatorilor 
din spațiul cosmic".

De altfel, într-o carte in
titulată „Extratereștrii 
vorbesc", același 
prezis, acum patru ani, 
Argentina ar fi țara oleasă 
de către vizitatorii din spa
țiul cosmic pentru cucerirea • 
Pămîntului. El d mers chiar 
mal departe, precizînd că 
primele debarcări vor fi ș- 
fectuate în cursul iernii anu- 

.lui 1968.
Președintele „Asociației 

prietenilor vizitatorilor din 
spațiul cosmic", înființată a- 
cum zece ani Ia Madrid, afir
mă că ■ el întreține contacte 
în mod regulat cu ființele 
extraterestre. Aceste . ființe, 

. afirmă el, „nu au decît in
tenții bune... Dacă ele ’ nu 
se -manifestă în mod deschis, 
aceasta este numai pentru

Fenomenul a 
de mai mulți

deplasa 
o mare 

fost ob- 
automo-

ne
Sesma a

că

că evită să ne alarmeze... Ele 
detestă războiul și violența".

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — In cadru) unui sim
pozion ținut de Comisia pen
tru știință și astronautică a 
Comerei Reprezentanților a 
S.U.A., un, grup de sovanți 
a cerut guvernului Statelor 
Unite să colaboreze cu gu
vernele altor țări pentru cer
cetarea fenomenului „extrem 
de derutant" al obiectelor 
zburătoare neidentificate.

Dr. James McDonald, pro
fesor de fizică la Universita
tea din Arizona, care a cer
cetat prezența acestor obiec
te în Australia, Noua Zee- 
landă, Tasmania și Statele 
Unite, a declarat că ele sînt 
un „fenomen global" și tre
buie cercetate pornind de 
pe această bază. El a arătat 
că în urma studierii intense 
a peste 300 de apariții, nu 
poate exclude posibilitatea 
ca ele să fie vehîcule de su
praveghere de pe alte pla
nete.

Dr. McDonald a spus, de 
asemenea, că există indicii, 
potrivit cărora, întreruperea 
curentului electric la New 
York în 1965 și cu alte oca
zii, ar putea avea o legătură 
cu apariția obiectelor zbu
rătoare neidentificate.

El a arătat că există o stra
nie coincidență : în timp ce 
asemenea obiecte erau vă
zute deasupra statului New 
York, un puternic șoc electric 
trecea prin substația de ia 
frontiera canadiană din a- 
propierea cascadei Niagara, 
acționînd asupra instalațiilor 
de siguranță și întrerupînd 
curentul electric la New 
York.

Dr. Allen Hynek a propus 
ca Congresul S.LLA. să cree
ze. o comisie care să cerce
teze în amănunțime ceeo ce 
el a numit „fenomenul ex
trem de derutant" al obiec
telor' zburătoare neidentifico- 
te. El a sugerat crearea unui 
centru internațional care să 
transmită informațiile privind 
aparițiile obiectelor către 
savanțiî interesați în această 

■ problemă.
Dr. Hynek a declarat că e- 

xistă prea multe rapoarte 
pentru a putea exclude posi
bilitatea originii extrateres
tre a acestor obiecte.
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