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In
a

elegantă, lmpună- 
putulul Lonea II 

viguroasă pe care

ade- 
pre- 
încă 

cîmp

mina III Jieț. Fiecare 
cu depozite de mate- 

cu atelierele ei. Mine- 
și II le-a fost 'dat să

loc pe șantierul tineretului de Ia 
Livezenl festivitatea de înmînare a 
carnetelor de brigadieri unui- nu- 

tineri din municipiul Petroșani. I»-

E.M. Lu
zi, înain- 

fiecărui 

duce mi-

lungul 
de fire ce se țes într-o 
pînză de păianjen, ga- 
prindă soarele ori mă- 
picătură din neștiuta lut

Aspect 
peni. De 

te de
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Astăzi, 3 august, In 
festivități a clubului 
din Petroșani, are loc sesiu
nea tehnico-știmțifică, consa
crată Centenarului exploată
rii industriale a cărbunelui din 
Valea Jiului. Organizată de 
G.C.V.J. și Institutul de mine 
din Petroșani, în cadrul sesi
unii se vor face comunicări 
cu privire la rolul Văii Jiului

în economia țării șl al știin
ței în dezvoltarea tehnicii mi
niere. < 
susținute
Roman,
C.C.V.J.,
Aron Popa, rectorul Institutu
lui de mine, dr. Ing. Nicolae 
Lețu, dr. ing. Ion Marian, ing. 
Gheorghe Davidescu și alții.

Nu numai incinta minei Lonea II, 
ci întreagă această parte a orașului 
e dominată de silueta suplă, din be
ton și sticlă a turnului puțului de 
extracție cu instalație multioablu și 
schip. Alături, schelăria metalică a 
vechiului puț, reconstruită și ea In 
ultimii ani. Îngemănarea dintre tur
nurile celor două puțuri sintetizea
ză, într-un anumit grai trecutul, pre
zentul și viitorul acestei mine.

In înțelesul întreg al cuvîntulul, 
abia de acum înainte se poate vorbi 
despre mina Lonea ca despre o ex
ploatare minieră unitară. Este 
vărat, mina Lonea și-a însenis 
zența în mineritul Văii Jiului 
de acum un veac. Dar în acest
minier, care acoperă zona estică a 
bazinului nostru carbonifer, au e- 
xistat practic, trei minei Cîmpa I, 
Cimpa II șl 
cu puțul ei, 
rial lemnos, 
lor Cimpa I
trăiască acea dureroasă tragedie a 
închiderii și inundării de către 
pitaliști. Se părea că puțurile 
au încremenit pentru totdeauna, 
răsite de minerii plecați în cele 
tru zări să-șl caute pîinea, o pline

câ
tor 
pă- 
pa-

amara într-o țaTă 
șomaj, de crize.

Silueta masivă, 
toaj'e a turnului 
constituie replica
socialismul a dat-o acestor vremi. 
La vîrsta de 100 de ani, mina Lonea 
își trăiește adevărata maturitate. 
Producția ei, care depășește 8 100 
tone pe zi, situează mina Lonea în 
rîndul marilor exploatări miniere. 
Iar noul put e menit să centralizeze 
extracția acestei întregi producții la 
o singură gură de mină.-

Anul 1968. anul Centenarului mi
neritului Văii Jiului, va desăvîrșl 
această centralizare. Producția sec
toarelor II, III șl IV este de pe a- 
cum dirijată spre noul put.

La ordinea zilei se află săparea 
ultimilor metri de galerie la orizon
tul 400 m prin care se face legătura 
cu putui orb nr. 1. Această stră
pungere deschide drum producției 
sectorului l spre puțul cu schip și 
ortacii Iul Fiito Gherasim îșt fac pe 
deplin datoria. O altă brigadă de 
înaintări, cea condusă de 
sîf pregătește cea de a

De cum ajungi în incinta 
termocentralei Paroșeni te 
simți înconjurat de un anume 
freamăt produs de-a 
miilor 
uriașă 
ta să 
car o
energie.

In sala de comandă, liniște 
deplină. Vorbim, dar parcă ne 
e teamă să nu deranjăm per
fecțiunea cu care acționează 
becurile multicolore, manete
le, întrerupătoarele. Căci fie
care pulsație a uzinei este în
registrată aici în camera de 
comandă, prin nervii a mii 
de fire ce palpează cea mai 
neînsemnată mișcare a ener
giei. Părăsim camera de co
mandă, acest creier al uzinei.

și un zgomot-sacadat ne în
științează că sîntempe aproa
pe de sala turbinelor. Aici, a- 
burul, după ce a sorbit 
rea cărbunelui ostenește 
viață energiei electrice, 
cern pe lîngă cele trei 
puri de 50 MW, 
fiecare de la cîte

pute- 
dînd 
Tre- 
gru-

comandate 
un tablou 

și ne apropiem de colosul u- 
zinei, grupul de 150 MW. 
sala ele comandă termică
acestui grup, liniște. Becurile, 
pînă mai ieri veșnic neostenite, 
nu mai clipesc. Nedumirit mă 
adresez tovarășului Racovea- 
nu Constantin, inginer șef ad
junct cu automatizarea șl or
ganizarea științifică, și miste
rul se elucidează. Grupul de 
150 MW se află în reparație 
medie. Intr-adevăr, în Jurul

(Continuare în pag.

Molnar lo- 
doua stră-

a 3-a)

schimb, 
nerii în VREDNICIEI

I

cotidian la 
trei ori pe 

începerea 

trenulețul 
subteran.

J

Cnergeticienii din Paro
șeni au debutat pro
mițător în semestrul 

II al anului 1968. Planul de 
producție pe luna iulie a fost 
îndeplinit în proporție de 
113,4 la sută, realizîndu-se 
17 000 000 kWh peste sarci
na de plan. La producția 
marfă vîndută și încasată s-a 
obținut un plus de 3 960 000 
lei. Toate secțiile întreprin
derii, dar mai ales secția de 
reparații, au contribuit 
plin la obținerea 
zultate.

colectivului de .aici, pentru 
organizarea superioară a 
producției și a muncii. Ast
fel, indicatorii, producția glo
bală și marfă .au fost înde
pliniți în proporție' de 102, 
respectiv, 101,9 la.sută,-iar 
la productivitatea muncii a 
fost obținut un spor de 2,2 
la sută. S-au produs peste 
plan 0,9 tone fire de’niătase 
și 5,5 tone sulfura de car
bon. Printre cei care au
dus un aport deosebit la 
realizarea și depășirea pla
nului, amintim pe Traian 
Stoica, maistru la secția sul- 
fură de carbon, Năsălean

acestor
din
re-

3-

ti

A

I

Realizările 
luna Iulie

F.F.A.
peni, confirmă

în 
către 

Lu-

obținute 
de 

Viscoza 
preocuparea

lui am observat o agitație or
donată. Mișcîndu-se într-o' 
parte șl alta, podul rulant 
scoate la Iveală măruntaiele 
acestui grup. Manea Petru, 
specialist în automatizări, Ba- 
lașko Wilmoș, tehnician, Sta- 
matescu Constantin, șeful e- 
chipel specializate în acționări 
electrice, Dîmperiu Romulus, 
om cu experiență în verifica
rea circuitelor de la distanță, 
sînt adunați în jurul acestui 
colos. Se fac constatări, se 
pun diagnostice și, bineînțeles 
se prescriu rețete care ti voit 
reda grupului de 150 MW să
nătatea de 
Reparațiile 
termina la 11 august 
terminate cu trei zile mal 
vreme.

Și-n vreme ce privesc 
cești oameni, gîndul mă poar
tă cu ani în urmă; în anul 
1953 cînd a fost pusă prima 
piatră la temelia acestei ter
mocentrale, în 1956 cînd pri
ma turbină intrată în funcție 
era cea mai mare din țară, 
în 1962 cînd grupul de 150 
MW a început să pulseze în 
conductori energie, sînge ne
văzut și atît de necesar vie
ții de toate zilele a industriei. 
Și tot gîndul a fost acela care 
mi-a adus în față două cifre 
semnificative în care se poa
te măsura hărnic'a celor de 
Ia I.E.C. Paroșeni.. In anul 
1956, termocentrala a produs 
179028.MWh, iar în primele 
șase luni ale anului, 1968 pes
te un milion- MWh. Cum alt
fel s-ar' putea măsura evolu
ția hărniciei celor de la ter
mocentrala Paroșeni ?

care are nevoie, 
planificate a

VOT

Inmînarea insignelor 
și carnetelor de brigadieri

Astăzi are 
Bumbeștl — 
insignelor și 
măr de 116 
cepînd de luni, 5 august, pe șantier urmează să 
sosească a patra serie de brigadieri (tineri din 
Deva, Orăștie șl alte orașe ale județului).

Invitație ta Geoagin
H Duminică dimineață, 4 august', comisia munJcl-*

’ * • ■ *•-----1 ------ '----- " o ex-
tineril 
Comi- 
87

râ pală de turism pentru tineret organizează 
H cursie de o zi la băile Geoagiu pentru 
Idin orașul Petroșani. înscrierile se fac la 

tetul municipal U.T.C. Costul excursiei —

A

In mijlocul 
țăranilor cooperatori

lei.

dinde cultură
de instructorul Alexandru 

recent în localitatea Săla- 
fața unei numeroase asis- 

„Dragu-mi în

(i

Se zice că, In complexul 
proces de educație, multilate-- 
rală a tinerei. generații, expli
cațiile date copiilor asupra a 
ceea ce e bjne și ce e rău tre
buie' să se afle într-un per
fect „aliaj" cu o comportare 
(din partea adulților) confor
mă principiilor la care se face 
apel deseori în convorbirile 
etice. De la cea 
gedă vîrstă, copiilor, 
multe alte precepte
le este destinată și biblica in
terdicție „Să nu furi"! Și co
piii, în măsură mai mare sau 
mai
unei dovezi flagrante de ho-

mai fra- 
printre 

morale,

mică, pînă Ia apariția

Jurnal

în ju- 
cu 

copiii s-au aflat în- 
adunați ciorchine, 
lor! Nu pot să 
lîngă înghețată și

întoarcă privirea altun- 
— știind 

în donița 
sortimente, 
(1 leu și 

Să 
dă

ție, încearcă să țină seama de 
sfaturile părintești. Mulți din
tre el nicicînd poate nu ar în- 

, Cerga .să. se abată, de la .cele 
i învățate, dacă măruntele dar 
1 tristele hoții, săritoare-n ochi, 
' nu le-ar răsturna convingerile. 
1 (Un exemplu ț cît a fost (și mal 

este!) vara de mare,
, Irul tarabelor ambulante 
i înghețată, 

totdeauna 
E deliciul 

, -treacă pe 
i să...
1 deva 1 Am urmărit 

că de multe ori, 
' metalică sînt două

de prețuri diferite
0,75 lei) de înghețată —

' văd dacă copiilor li se 
1 restul de 25 bani, cînd cum- 2 
1 pără înghețată mai ieftină. 2

N-am observat niciodată, dar < 
, absolut niciodată, vreo vîn- \ 
, zătoare întinzînd restul copii- ) 
i lor. Și-n ochii acestora apărea S 
> „paloarea" neîncrederii în ce- ’ 
' le pretinse acasă, dovada că și \ 
1 maturii contravin de la regu- t 
' lă fiindu-le evidentă. \

Și-atunci ? Această duplici- S 
, late a comportării unor adulți ) 
i ce Influențe, ne întrebăm, va 
i avea asupra 
i țeni ? Oare
1 înghețată (și cîți ca ele !) au 
' spus vreodată copiilor lor: 
' „Să nu furi" ?.

viitorilor cetă- 
vînzătoarele de

V. T.

Artiștii amatori de Ia Casa
Hațeg, îndrumați 
Chiriță, s-au deplasat 
șui de Sus, unde, în
tențe, au prezentat spectacolul 
sat să joc".

De bune și unanime aprecieri s-au bucurat 
soliștii de muzică populară Sofia Mestecănean, 
Lucia Farcaș, Ana Munteanu, Virgil Grozoni șl 
Silviu Răzvan. In conformitate cu programul de 
spectacole pe luna august, artiștii amatori hațe- 
gani urmează să prezinte acest concert-specta- 
col și-n alic localități din județ»

(Continuare în pag. 3-a)

îi

de

Finala

atin-
for-

R. SELEJAN

Excursii duminicale

din Codul penal,

(Continuare în pag. a 3-a)

DURECI,

V. TEODORESCU

STAT BHUTAN
(Continuare in pag. a 3-a)

© La ora 10,30, popicăria din Petrila găzdu
iește meciurile reprezentativelor județene ale 
sportului cu bila.

Concurs „Cine știe, răspunde"

între 
și ae- 

vechea 
o linie

I.
căpitan de miliție

„Cupei Minerul"

după-amiază, începînd de la ora 17, 
muzică ușoară „Atlas”, a Casei de 
Petroșani, va- prezenta un frumos 
cîntece în fața minerilor din Ani-

Strungarul Guia 
Mircea, din secția 
mecanică a URUM 
Petroșani, surprins 
într-o poziție ca
racteristică de ur
mărire a mersului 
mașinii la care 
realizează lucrări 
de înaltă calificare.

In arhitectura 
modernă a noilor 
blocuri turn, date 
de curtnd în folo
sință în Petroșani, 
se îmbină în mod 
armonios utilul cu 
plăcutul.

N. SBUCHEA

GHEARELE SINGURĂTĂȚII
@ Unui bătrîn i s-a furat, de către 
propriile-i fiice, credința în răsplata 
omeniei ® Azvîrlit în iadul pămîu- 
tean al singurătății, Otvos Bela din 

își cere dreptul legal de a 
și ajutat materialicește

Vulcan
îngrijit 
moral!

viata! Oricît n-am dori, dezastrul sufletesc al acestora 
ge
U,

apogeul. Și, dacă mai au... 
își cer juridic drepturile...

Pentru oamenii muncii dornici de a petrece în 
mod plăcut ziua liberă de la sfîpșitul săptămînii, 
Filiala din Petroșani a O.N.T. organizează dumi- 
nică dimineața excursii la Călan băi, Sibiu, Tîrgu 
Jiu, Tismana.

Prilej de recreere după o săptămînă de muncă.

șa-1
există încă în lume unii oa
meni care au ajuns fără voia 

lor într-o cruntă și implacabilă sin
gurătate. Unii — după cum susținea 
publicistul Mihai Stoian într-o an
chetă socială — fiindcă n-au pe ni
meni, dar absolut pe nimeni, alții 
— pentru c-au fost azvîrliți de înseși 
familiile lor, de rude și copii, in
tr-un infern care poartă numele de 
singurătate. In ghearele ascuțite, 
dureros de ascuțite și încîrligate ale 
acestei singurătăți, mulți bătrîni cu 
părul nins , de ani, care-au trăit o 
viață cu convingerea că între ei și 
copiii lor s-a stabilit demult o co
muniune reală, trainică,, se zbat în
vinși, neputincioși, decepționați. Și-l 
groaznică această singurătate I Nici 
o scrisoare, nici un sprijin mate
rial, nici un pachet, nici o vizită, 
nici o mîngîiere filială, nici un semn 
de la cei dragi. Dacă statul nostru 
socialist a asigurat și asigură vîrstei 
senectuții — prin căminele de bă
trîni — mulțumirea materială, răs
plata morală așteptată de Ia copil, 
este în multe cazuri totalmente ab
sentă. Cînd însă ambele satisfacții 
la care au dreptul bătrînii din par
tea copiilor lipsesc cu desăvîrșire,

n ziua de 29 iulie, în fața com- 
|| pletului de judecată de la 
“ Judecătoria municipală Petro

șani, un bătrîn de 65 de ani, Otvos 
Bela din Vulcan asista la interoga
rea celor trei fiice ale sale, care re- 
fuză să-i acorde un cît de mic spri
jin material.

Bătrîn neputincios, cu un. picior 
amprțtat din cauza reumatismului 
cronic, O. Bela a fost ințial - trimis, 
mai precis... catapultat, de la Vul-

can la Tg. Mureș (locul domiciliului 
uneia dintre fiice) pentru ca apoi 
toate trei să-l părăsească definitiv. 
De ce? Pentru că-i un bătrîn lipsit 
de... utilitate practică, pentru că 
le-a devenit dintr-o dată străin, pen
tru că are deja în buzunar... pașa
portul pentru „lumea de dincolo" și, 
mai devreme sau mai tîrziu...! Oare, 
într-un străfund al inimilor aces
tor trei fiice nu mai există un dram 
de • respect pentru acela care le-a 
dat viață, pentru acela care le-a 
condus pașii pînă la vîrsta cînd se 
pot bucura de fericirea zilelor de 
azi ? In condiții foarte grele, O. Beta 
s-a străduit să dea fiicelor o edu
cație, să le asigure o „brățară de 
aur", să le pregătească pentru un 
viitor ferit de griji. Și-acum, drept 
răsplată pentru toate acestea, îi în
torc spatele, refuză cu încăpățînare 
să-l îngrijească!

Conform art. 486

MICUL

VREMEA
Ieri, temperatura maximă 

aerului a oscilat între plus 
grade la Petroșani șl plus 
grade la Paring. Minimele 
fost de plus 7 grade 
pectiv, plus 6 grade.

zilei de
instabilă,

a
23
15
au

și, res-

astăzi :
cu cer

In cursul
Vreme ușor 
variabil. Vînt slab din sectorul 
sudic.

In partea estică, a Munților Hima
laya, între R.P. Chineză și India, se 
află un mic stat denumit Bhutan 
(Druk-Yul). El se;întinde pe o su
prafață de 46 600 kmp, și are o po
pulație de 800 000 de locuitori. Bhu- 
tanul a obținut independența în anul 
1907. Din 1910 el a fost reprezen
tat în relațiile sale externe de An
glia, iar apoi, din 1949 aceste func
ții au fost preluate de India, potri
vit unui tratat încheiat între cele 
două țări.

Teritoriu muntos cu altitudinea 
maximă de 7 314 m (vîrful Chomo- 
Lhari), Bhutanul are un climat tro
pical de munte cu influențe muso- 
nice. Vegetația formată din păduri 
tropicale și 
3 500 m.

In 1960, o 
la frontiera
capitală Paro dura șase zile. Anul 
trecut, ea putea fi efectuată cu je- 
purile numai în șase ore pe șoseaua 
construită de armata indiană, iar 
din primăvara acestui an — numai

în 30 de minute, deoarece 
Hashirara (Bengalul de vest) 
roportul construit recent în 
capitală Paro s-a deschis 
aeriană regulată.

Construirea- noii capitale a
nului, Timfu, a absorbit aproape în

Bhuta-

Baza principală a economiei țării 
o constituie agricultura.

Fondurile necesare pentru dez
voltarea tării sînt puse la dispoziție 
de guvernul indian. Noul buget pre
vede cheltuieli 
milioane dolari 
mai

conifere urcă pînă la

călătorie pe măgar, de 
indiană pînă la vechea

P e glob
mult decît 

ale Bhutanului.
a circulat moneda

în Valoare de 8 
anual — de 8 ori 

veniturile proprii 
Pînă acum, în Bhu- 

indiană — 
o dată cu

micul venit al acestui 
verde, îngustă, a fost 

de șosele, cabluri de te-

@ Duminică, ora 9, la clubul din Lonea va a- 
vea loc un concurs „Cine știe, răspunde" cu 
tema : Centenarul exploatării industriale a căr
bunelui în Valea Jiului.

@ Mîine 
lormația de 
cultură din 
program 
noasa.

și mîine, are loc faza finală a înlrece- 
sportive organizate în cinstea Zilei mine- 
și a Centenarului cărbunelui. Participă se-

rilor
rului
lecționatele sindicale miniere din județele Cluj, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș și Tulce3.

Sîmbată, la ora 9, pe stadionul Jiul din Pe
troșani are loc festivitatea de deschidere. In 
continuare, se desfășoară întrecerile de atletism, 
handbal și volei.

iț

întregime 
stat. Valea 
întretăiată 
lefon și fire electrice. La Timfu, cu
rentul electric a fost introdus la 
începutul anului 1967. Tot atunci a 
fost deschis și primul cinematograf. 
Alături de el se află noul „dzong" 
masiv — o construcție care repre
zintă o îmbinare între stilul palate
lor și cel al mănăstirilor — pe care 
regele l-a ridicat ca un simbol al 
străduinței guvernului său spre mo
dernizare, respectînd în același timp 
vechile tradiții.

1966, în șco-
16 000 de 

a 
înfăptuirea primului plan
Invățămîntul este gratuit, 
manualele și rechizitele 

Bhutanul intenționează să

tan
rupia, dar anul acesta, 
deschiderea primei bănci din țară, 
se intenționează să se bată o mone
dă proprie.

La sfîrșitul anului
Iile Bhutanului studiau 
copii față de 2 000 în 1961, cînd 
început 
cincinal.
inclusiv 
școlare,
efectueze modificări în sistemul de 
învățămînt care în forma lui actuală 
nu asigură o pregătire profesională 
și nu contribuie la lichidarea lipsei 
de muncitori calificați.
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BUCURIE
F zi de sărbătoare și Valea o coprinde, 

O-ntimpină minerii in praguri sau la ort. 

E-o bucurie mare pe chipuri și s-aprinde 

De cîntecul lor zarea, și-n inimă 1! port.

Și nu-i o bucurie de fiecare zi,

O știe bine șl ortacul harnic, faur

Că rod bogat aduc mineri; de Ia Jii, 

In augustul acesta cu stele mari de aur.

Ioan CH1RAȘ
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OMULUI NOU
Omule nou I
I(i string miinile prietenește, 
mîinile care au zămislit 
noile dimensiuni ale luminii, 
care-au împodobit 
fruntea patriei 
și-au sculptat cu migală 
verticala țișnltă de Ia rădăcina florii 
către inima galaxiei, 
care-au scos 
din amorțeală 
strunele vrăjite ale inimilor.
De aceea, OMULE, 
iți string miinile prietenește.

Corvin ALEXE

Deva

CU PTOR
Pădurea
și-a despletit părul, 
păzind de lumină capul 
bătrîntilui munte 
ce-i doarme în poală, 
încărcate de spice, 
holdele 
se ceartă cu vfntul 
ce le pune la zoală, 
cind din piepturi 
a și început 
laptele să picure 
așteptind 
nou născutul.
Nu știu sărmanei»' 
că naș 
Ic e secera 
și-i de-abia 
începutul.

R, BRADEANU

Glasul muni el ui
O ehemare tainică i-a În

demnat pe oamenii din tim
puri de demult spre piscu
rile cele mai Înalte și spre 
adincurile pămintului.

Cu trudă au smuls oame
nii cele necesare traiului, de 
Ia bogatul dar totodată 7gtr- 
citul pămlnl. Dar cea mai a- 
prigă și dlrză luptă au dus-o 
și o duc minerii. O luptă cu 
muntele, din care tot omul 
curajos iese Învingător.

Glasul muntelui este un

glas tainic pe care nu-1 ln- 
feleg decit cei care se iau 
Ia irlntă cu el iară frică. Fie 
că te cobori in adlncuri, fie 
că te urci spre culmi, tot cu 
muntele trebuie să dai piept- 
Nu le primește dacă nu ești 
vrednic a-l Înfrunta, nu pofi 
să-l infelegi dacă nu-1 cu
noști îndeajuns.

11 cunosc doar minerii 
care fi scormonesc mărunta
iele de secole, il c.unosa păs
torii cate pasa turmele pe

creslele-l însorite. Drumeții 
obosiți uita parcă orice tru
dă a drumului cfnd li admi
ră frumusețile..,

Mindrie port în sufle! cd 
sint copil al mun/ilor. Pa 
care nu-i voi uita niciodată. 
Pentru că munții au legen
dele și numele lor care tă- 
mln vil totdeauna, deși cei 
care i-au botezat s-au pier
dut in negura vremilor...

Ioan MIRION
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mari îm-

celor

ȘI SINCERITATE

de lucrări, ale

șl
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Septembrie, 
o 

receptiv, 
limbajului

un frunziș 
pentru ar-

11

Pop se 
un drum 
al Iui șl, 
va reuși 
pe mun-

Centenaru- 
— omagiu 
dau patriei

ncon jurătoare.
în

dalta
cu pensula și culorile, 

amatori au abordat, 
inspirate din munca

place 
o al- 
încă 

semnificațiilor majore

tăcerii
ale contabilei Paraschivescu 

— exprimă autenticitate șl

se 
însă 

caute 
miine

o' ardere 
sugerează 
vremii : 

de
timpuri 
care 
să-și 

ziua de

GllIiiiiliiiiiiîîflîIIIHîHlii

FANTEZIE

Culegerea de versuri a Casei ju
dețene de creație din Deva, („Pași 
prin vreme"), dovedește maturizarea 
continuă a colectivului de tineri 
creatori literari de aici, tendința de 
Integrare totală în ritmul contem-

Să creezi opere de artă, să imor
talizezi pe pînză munca și viața oa
menilor este o preocupare a celor 
îndrăgostiți de frumos și culoare.

Strabătînd bolul clubului din Lu
peni ești cuprins de un sentiment 
de măreție. Munca, talentul și fan
tezia artiștilor amatori a fost con
cretizată aici în adevărate opere de 
artă. Sînt expuse 80 
celor care și-au 
consacrat timpul li
ber muncii de crea
ție. Mineri, lăcă
tuși, tehnicieni, su
dori, tinichigii, e- 
levi au lăsat picha- 
merele, aparate
le de sudură, cio
canul , și 

schimbindu-le 
Tinerii artiști 
teme variate,
de zi cu zi, din viata cotidiană. Te 
incintă puritatea și îmbinarea armo
nioasă a culorilor ca și formele în
drăznețe din lucrări ca: Străbătînd 
adincurile, Anotimpuri, Tinerețe ele., 
creații ale elevului Ocroglici loan.

Pictura și gravura Minervei Pis 
îți îneîntă privirea prin Simplitatea 
dar și prin sinceritatea abordării 
subiectelor. Lucrările: Orășeni la 
odihnă, Bumbeștl — Livezeni, Buchet, 
alături de creațiile lui I-Icgedus La- 
zăr, Balaș loan, Bociu Gheorghe, 
se pot număra printre reușitele de
pline ale expoziției.

i val al Jiului, care

Mă Întreb: voi putea uita 
vreodată acea statuetă a lui, 
alba, înaltă cit săritura cres
tei unui
surprinde, sub forma unui cap 
de fetiță, fragil, neasemuit de 
pur și de gingaș, nașterea ți
nui strop din înșurubarea lim
pede a apei ?

Dacă ar fi 
tul cel mai 
ță, condiția 
l-am vizitat, 
însemna să „ 
sculptor autodidact,

să exprim, în sti- 
laconic cu pulin- 
omului pe care 
acasă recent, ar 

telegrafiez"; 
muncitor

trimise Ia București. Care însă nu 
mal soseau. In oraș se operau 
chezițit, arestări și trimiteri 
ocnă...

per-
la

Ciobanu
a 
scrinuri 

fost
prin

discretă, 
trecerea 

„Trosnesc 
nuc/tim- 
a duc" 

„aripa 
un 
și

poraneității. Sînt evidente, culorile 
bucuriei demne și ale mîndriei de a 
fi martorii acestui timp de 
pliniri.

In versuri de 
Radu
implacabilă 
uscat/vechi 
puri au 
(Ceasurile),
teafără, pornește 
rost", „între 
Calea lactee".

Poeziile lui Dan Constantinescu — 
rînd la cele 
— deși con- 

metaforizări 
integral de 

ales a

ne referim în primul 
Inspirate din Brâncuși, 
tin pe alocuri unele 
reușite, nu se desprind 
sfera influentelor (mai 
labișiene).

Ion I. Drăgănescu — cu Îmi 
șl Arborii — caută să-și sape 
bie proprie, dar nu realizează 
evidențierea 
ale existentei.

Notațiile lirice ale lui Eugen Evu 
trădează un temperament conden
sat, cu multe promisiuni (Ulcior de 
lut). In poezia Hunedoara, însă, nu 
reușește să eludeze caracterul dis
cursiv, de abordare concludentă a 
realului.

Privind Panorama orașului Lupeni, 
lucrată de elevul de 13 ani Rusu 
Aurel, rămîi surprins de maturitatea 
cu care a fost abordată tema și mai 
ales de îmbinarea armonioasă a cu
lorilor, la fel ca și în lucrările lăcă
tușului lanovelz Rudolf: Muncitoa
re și Termocentrala,

Pe aceeași linie se înscriu și alte 
lucrări in care,

orfăcie cu oamenii minei șl 
fără ei se simte sărac. Se de
duce aceasta din aspirațiile 
sale, unele deja atît de feri
cit împlinite: „Năzuiesc să 
obțin din consistența pastei, 
cu dalta și cu palmele, acele 
însușiri care să vorbească 
despre viața minerilor, despre 
bucuriile și sufcrințeJe lor, 
despre atracția exercitată asu- 
pră-le de orizonturile din a- 
dînc...".

In simulacrul de atelier („vi
sez un atelier cu multă lumi-

cu mai puține mij
loace de exprima- 

.re, dar cu o mare 
profunzime psiho
logică se redau su
biecte inspirate din 
minunatul nostru 
folclor, ca și în 
portretele stilizate 
puternic din alte 
lucrări.

Poarta sărutului —Masa 
picturi 
Dezira 
un înalt grad de înțelegere a rea
lității î

Chiar dacă, în anumite lucrări 
sint vizibile unele stîngăcii, este 
meritorie totuși preocuparea, dărui
rea cu care artiștii amatori din Lu
peni au lucrat. Prin muncă perseve
rentă și îndrumare, slîtlgăciile vor 
ti depășite cu timpul.

Expoziția a fost deschisă In cins
tea Zilei minerului și a 
lui industriei carbonifere 
adus celor care zi de zi 
tot mai mult cărbune.

P. MUNTEAN U

proeminent!.
„Maestrul" ia cu grijă 

pe pervazul ferestrei și-mi 
rată o machetă din ghips, 
dimensiuni mai mici, care

de 
a- 
de 
re

prezintă tot un cap de miner, 
de data aceasta cu cască pe 
care c prinsă lampa electrică, 
scrutînd parcă zările înlr-o a- 
liludine de avînt relevată, cu 
economie de 
clinarea bine 
mazului.

l’rivirea-mi

mijloace, de în- 
chibzuilă a gru-

cade, apoi, pe

UNi ARTIST AUTEi TIC

căsătorit, 
Comploxitâtea 

sale este, însă, 
a se preta unei 
circumstanță și 
că o descriere

la sectorul investiții al minei 
Potrila, 38 de ani, 
cu doi copii, 
personalității 
departe de 
formulări de 
mă îndoiesc
succintă ar putea să o redea 
integral. Esențial este 
Schmidt Ladislau are harul 
a însufleți amestecurile 
rnîntului, așa cum sevele
chid taina care învie mugu
rii...

Do etnd so știe s-a prins In

ce 
de 

pă
lii-

nă și spațiu"), strimt, cu aer . 
stătut, în care se stingheresc 
una pe alta lucrările, usten
silele, vopselele, tronează un 
cap de miner executat în 
ghips, cu pălăria ridicată în 
partea din față, cu sprincenele 
mari, stufoase, îndreptate în 
sus, sugerînd unghiul ghid i- 
lui deschis larg, nasul acvilin, 
mustăți pe oală, bărbie mică, 
apropiată de piept. Chipul e- 
mană bunătatea, simultan cu 
dîrzenia reliefată de pomeții

un basorelief din ghips plat1- 
nat care reda îmbăierea sub 
duș a trei mineri. Sint sur
prins de intimitatea care se 
degajă (unul dintre ei spală 
pe spate pe un altul cate, cu 
brațul arcuit deasupra ciașie- 
tului, ține podul palmei În
dreptat spre chipul năpădit de 

. o bucurie mare, primind nă
vala stropilor ca pe o binecu- 
vîntare), de .plasarea in cadru, 
de armonia ansamblului iscata 
din jocul de unghiuri.

Traian Eilimon vine cu 
de versuri (Dor, Cintec 
bori și Poet la mare) proaspete, plă
cute, pe alocuri bătute de vîntul 
eminescian — mai ales în ritmică 
— dar care poartă, totuși, pecetea 
personalității sale (Tot îarmecul ve- 
rilor/fără dor c năiing...).

Țesătura de mătase a versurilor 
lui (Meditație pe un imprimeu) 
Constantin Gheorghe Naidin cuprin
de rodul de dragoste al toamnei, 
dezvelit cu multă sensibilitate.

Încercările poetice ale lui Anton 
Grecii (Șoferii mei nebuni, De do
rul meu. Pămintule bun, Dacă pleci) 
arată că se găsesc încă în faza asi
milărilor, nu încheagă un contur 
propriu, nu duc lipsă de locuri co
mune.

Poeziile lui Augustin Jula (Nun
țile, Migrează materia, Mirificul 
zbor, Ora genetică și Miorița) fră- 
mîntă teme majore, cu adinei sem
nificații, reușesc să redea atmosfera 
specifică a realității parcurse, legă
tura puternică cu tradiția (Ghem de 
istorie și de pămînt/ rostogolesc 
bătrinii pină-n marginea mea...).

Și Iosif Lupnlescu știe să citească, 
în Cartea sîintă Patru — Roți, lite-

rele de lumină ale trecutului nea
mului.

Chiar dacă este prezent cu o sin
gură poezie (Geometriile și-au îm
pins liniile), Iv. Martinovici se dove
dește un creator matur, capabil de 
revelații.

Victor Nița (Doina,
Dacă... și Euridice) se dovedește, 
dată mai mult, un spirit 
un minuitor iscusit al 1 
poetic.

In Autobiografie, Vasile 
arată preocupat de a-și afla 
care să fie al lui și numai 
pe alocuri, dovedește că 
(Fiecare piatră coborind de 
Ic / îmi trece peste chip / și dacă 
mă uit într-o apă / în adîncuri o- 
glindesc orașe).

Alkis Sebastianos Vlahos (Brân- 
ctiși și Pietrele) este preocupat de 
redarea unei realități semnificative, 
însă prea arată că l-a citit de curînd 
pe Mihai Sorescu I

Poeziile lui Maniu Stan (Te caut, 
Fîntîna, Cintec de seară și Vara Ia 
munte), sensibile conținind valori 
certe, închid culegerea de versuri 
„Pași prin vreme", în întimpinarea 
căreia merită să ieșim cu încredere,

Traian MOLLER

Secvență din „Vicontele plătește polița".

ț
Coproducția franco-hispano- 

italiană, cu Kerwin Mathews, 
Silvia Sorrente, Fernando Key, 
Franco Fabrizi este un film de 
aventuri în culori.

In timp ce petrece o va
canță in Spania, pe renumita 
plajă de la Marbella, Clint de 
la Roche, ppreclit, „Viconte
le" este înștiințat ca la Paris

„Caut ca tot ce fac 
te 
să
pe
Ic

un sens, fiecare 
aibă un rost". Mă 

afirmația nu es- 
admirind verita- 
mineritului Văi' 
prin alăturarea

să poar- 
amariunt 
conving

care reușește să 
în lemn traiectoria 
pornită din ochiul 

și terminată în

deplin că 
fără temei, 

bila frescă a 
Jiului, creată
a 52 plăci de ceramică.

Un om 
daltuiască 
zborului, 
creatorului
vițiul unei aripi, cealaltă ari
pă forțînd veșnic bucla spre 
lot mai amețitoare înălțimi, 
nu este un om obișnuit...

Am căutat să înfățișez, doar 
în treacăt, lucrările finisate ce 
impresionează în mod deose
bit și pe care le găsesc opor
tune unui vernisaj. © con
fruntare cu opinia oamenilor 
cărora ele sc adresează nu 
poate suferi, cred, aminare.)

Cenaclul artiștilor plastici 
din Petroșani, l-ar putea oare, 
sprijini ?

In momentul de fată, pe ma- 
sa-i de lucru se află un bloc 
de argilă, în care un alt chip 
de miner, într-una din zilele 
sau nopțile care vin, va prin
de viață...

Sculptorul Schmidt Ladislau 
mai are, încă, atîtea de spus.

Ioua de hei zile. Șanțurile, 
erau pline de glod, de mur
dăria adusă de apele din par

tea de sus a orașului. La Mina vest,
un mare număr de muncitori mineri, 
în haine zdrențuite, nespălați, rie- 
mincați de multe zile, în ploaia ce 
cădea măruntă și deasă, uzi pină la 
piele, așteptau răspunsul Direcției 
minelor ia cererea lor 
concedierile și a nu se

Lingă sala de 
mîndru și țanțoș, 
misar Popescu, însărcinat de 
fectură cu menținerea
Cu vina usturătoare de bou lovea, 
In treacăt cite un muncitor, care-i

de a se opri 
închide mina, 
apel umbla 
domnul cc-

Pre-
ordinel.

eatr-x-: .-.vicr-Tr'

privea apoi parcă mai crud. înjura, 
blestema, amenința: „vă arătăm noi 
drepturi I Vă dăm noi vouă grevă..." 
Muncitorii, calmi, fumind în liniște, 
așteptau cu dîrzenie delegațiile tri
mise pentru rezolvarea cererilor 
lor.

La clțiva pași de curtea minei, 
curgea cu un zgomot înfiorător șl 
jalnic Jiul, care, umflat de puhoaie, 
ducea cu el tot ce întîtnea in cale; 
trunchiuri de copaci, case, grajduri.

Deodată, un tipăt a străbătut mul
țimea,

— Ajutori... se Îneacă, săriții... 
uite-l colo!... s-a adresat oamenilor 
o bătrînică uscățivă, arătind înspre 
Jiu.

— Uite-l — a strigat si un gardian 
cu capișonul de ploaie -ii mintalei 
dat pe spate.

— Săriți oameni, scăpați copilul 
din valuri... au adăugat alții.

Muncitorii, cu la o comandă, au 
dat buzna spre malul Jiului, privind 
înspăimîntati valurile spumoase și 
turbate care acopereau mica vietate 
ce se lupta cu ghearele mortii. Mi
nerul Gavrilă, lată a patru copii și-a 
dezbrăcat intr-o clipită sumanul, 
șl-a azvîrlit bocancii și s-a aruncat 
în valurile Jiului, înottnd voinicește 
înspre înecat. Mulțimea, încreme
nită, urmărea lupta cu moartea a 
bravului miner pe care apele sălba
tice îl duceau spre viitoarea unde 
copilul apăruse un moment Ia supra
față, 
tuturor Toată această 
apele nemiloase ale 
terminal la capătul 
unde, cu trupul stors 
guiț, baci Gavrilă aducea 
corpul plăpind al unui copii. L-a a- 
șezat ușor pe iarbă apoi a 
tnurinurind încet :

— L-am scăpat...
Apoi a leșinat. Ortacii l-au 

i îndată în ajutor. Unii îi făceau 
J, pirație artificială, îl masau, alții au 

plecat să aducă furgonul salvării.
— Cine o fi, al cui e copilul ? —• 

Vicontele află că ij se întreba mulțimea nedumerită. Fe- 
adversarul X

ca apoi sa dispară d'n văzul 
luptă cu 

Jiului s-a 
.știurțului" 

și vlă- 
pe brațe

oftat

sărit
res-

a fost comisă spargerea unei 
banei. însărcinat cu ancheta
rea cazului, 
Marco Demaygne, 
său, se alia la Paris în mo-, 
meniul spargerii. La aceasta 
se adaugă propunerea unui 
oarecare Ricco — Barone, n 
care se interesează de spar- k 
gere și-i propune iui Clint o 
mare sumă in schimbul vino- 
valului. N

Tania, o tlnărli Care petre- X 
cuse o noapte cu directorul ra 
băncii, dispaie misterios în- » 
tr-un accident de automobil. »

Despre desfășurarea în con- » 
tinuare a acțiunii filmului, veți \ 
afla amănunte vizionindu-1 la v 
cinematograful „7 Noiembrie" £, 
Petroșani, intre 2 și 6 august. t&gzgzi!!&sz3gz&&gz!g&gp^^

\ meia cu mina uscățivă a scos însă 
l brusc un alt strigăt.
X — E domnișorul Costel, copilul 
' domnului comisar Popescu. 11 cu- 
) nosc, că-i sînt spălătoreasă...

Minerii au înlemnit! Se priveau 
întrebători...

Intre timp Gavrilă își revenise, a 
răsuflat ușurat și adine.

® u trecut trei zile. Ploaia înce- 
lase. Jiul sc retrăsese In 
matca lui dar orașul parcă 

era bătut de ciuma. In colonie, uli
țele erau pustii... Din cind în cînd, 
cite o umbră grăbită străbălea stra
da după alimente și... știri. Se aș
tepta încă răspunsul grin delegațiile

Sîîrșitui agentului W4C

...Și alta din „Șfirșituî agentului ,W. i G".

casaS5 înserase de mult. In 
minerului Gavrilă din strada 
Vasile Alecsandri era jale 

mare. Fiul său cel mare, un tînăr 
vagonetar gemea de durere în ur
ma bătăii căpătate la Siguranță pe 
motiv că ar (I fost Instigator 
grevă. Ana, fiica de 14 ani, îșl 
schilodise un picior Ia adunatul căr
bunelui de la „știurt". Mezinul, Iile, 
era bolnav de scarlatină. Maria, so
lie și mamă, era și ea suferindă. Iar

la

POVESTIRE
el, bac! Gavrila, cu capul între mtl- 
ni, își blestema soarta.

— Ne prăpădim cu 
fac cu copiii ? Parcă 
oameni...

Deodată, o bătaie
ușă i-a curmat șirul monologului.

— Vezi cine-l ? — i-a zis Gavrilă, 
Măriei. Femeia s-a ridicat mai mult 
speriată și a deschis ușa. In prag, vioi 
și zlmbilor, comisarul Popescu stă
tea cu țigara în coltul gurii și cu 
mina pe portplslol.

— Bucuroși de oaspeți ?
Gavrilă s-a ridicat încet șl greoi 

în timp ce Maria îșl ascundea fata 
cu coltul năframei.

— Bucuroși, domnule comisar. 
Poftiți intrat! și luațf loc.

Co'misarul a aruncat restul țigă
rii. încă aprinsă, și-a strigat către 
cei doi gardieni:

— La cea mai mică mișcare tra
geți fără milă. Apoi către Gavrilă, 
sever :

— Ce-at făcut, nenorocitule ? Mi
rat și surprins Gavrilă a replicat 
domol.

— Nu înțeleg nimic, domnule co
misar ?

— A, nu înțelegi ? Tmbracăte. N-af 
voie să vorbești nimic, nici chiar 
cu soția la, că altfel te nenorocesc 
în bătaie ! Ai înțeles ?

Baci Gavrilă și-a privit soția, și-a 
ridicat sumanul, apoi șapca.

— Dar... domnule comisar ?
— Nici un dar, lasă că-ti dăm no! 

„dar”. Haide!
I-a arătat ușa, Iar gardienii l-au 

făcut loc. Maria, gemind de durere, 
s-a apropiat cu capul plecat.

• Unde mi-I duceți, domnule co
misar ? N-avem ce mtnca, totl îs 
betegi. Nu uitali că v-a salvat co
pilul.

— N-am uitat. Șl pentru asta uite, 
te răsplătesc!

I-a dat o palmă peste gura. L-au 
împins apoi spre ușă pe Gavrilă, 
unde cei doi gardieni i-au șl pus că
tușele. Maria, apropiindu-se de ei, 
s-a aplecat în genunchi și în ho
hote de plins l-a implorat pe co
misar.

Ave(i milă, domnule comisar, 
avem patru copii, o om bun, n-a 
făcut nimănui nici un rău... Unde 
mi-I duceți?

Să-l învățăm să înoate mai re
pede.

Și, pe cind comisarul ieșea, Ma
ria silrșită de durere a căzut leși
nată.

zile... Ce mă 
noi n-am ti

putornlcă In
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O upă vreo trei săptămînl, la
MW Morga dintr-un oraș de pe 

Jiu a fost adus un cadavru 
al unui necunoscut,..

ION GOGA—DELAJIU

de
re

de

E o parodie a filmelor de 
spionaj, în care autorii opun 
clasicului erou al genului un 
simplu contabil, un antierou, 
care condus de bunul simț șl 
ajutat de... un cățel, desco
peră o vastă rețea de spionaj. 
Domnului Foustka, contabil la 
o agenție străină din' Praga, 1 
se încredințează misiunea 
a descoperi o complicată 
tea de spionaj.

Eroul principal, condus
cățelul său, pătrunde cu stln- 
gătie într-o lume pe care nici 
nu o bănuia pînă atunci. Dă 
de urma agentului, trimis la 
Praga pentru a sustrage de pe 
mâsa unui hotel o schiță în 
care se găsește un microfilm 
cu planurile militare secrete 
privitoare la planeta Venus.

Despre urmărirea care are 
Ioc veți afla amănunte vizio- 
nînd filmul, care va fi pre
zentat la cinematograful „Re
publica" Petroșani in perioada 
2—-6 august 1908.
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STEAGUL ROȘU

Obstacole în drumul

ziarului

în fata chioșcu- 
presei din uni-

interesat, Ia mi-

Prima zi a lunii august. Pe Ungă 
alte treburi cu care ne aflam în lo
calitățile municipiului, cîtiva repor
teri ne-am oprit și 
rilor de difuzare a 
tătile industriale.

La ora 11 ne-am
na Vulcan, dacă presa locală a. a- 
juns în posesia difuzorilor. Răspun
sul : nu I La oficiul P.T.T.R. din lo
calitate, responsabila cu difuzarea 
presei, ne informează că au sosit 
ziarele dar... Ia mină nu vor ajun
ge decit In jurul orei două, deoa
rece oficiul nu dispune de nici un 
mijloc pentru a transporta ziarele 
la întreprinderi.

Dec! oamenii așteaptă presa. Zia
rele au venit, dar... stau, se odih
nesc 3 ore la oficiul P.T.T.R., fără 
ca personalul plătit pentru a asigura 
ca presa să ajungă Ia timp în mîna 
cititorilor să se sinchisească.

Un alt reporter al ziarului s-a 
oprit tot Ia ora 11 Ia chioșcul de 
difuzare a presei de la mina Lonea. 
Ziarul „Steagul 
că. Mai tîrziu, 
s-a interesat Ia 
viduali dacă au
mit același răspuns: 
primit ziarele. Dovadă 
de Ia oficiul P.T.T.R. Vulcan e pre
zentă și Ia Petrila. Ziarele stau ore 
in șir, întîrzie să ajungă Ia oameni, 
iar factorii răspunzători „vegetează" 
fără să întreprindă nici o măsură. 
Ce altă explicație ne-ar putea da 
tovarășii de la P.T.T.R. în condițiile 
cînd ziarul „Steagul roșu" a fost 
expediat din Petroșani Ia ora 8,55, 
iar Ia ora 11 încă nu a ajuns la ex
ploatările miniere.

Și acum, despre încă o surpriză, 
tot la mina Lonea. Ne-am oprit la 
ora 16 în fala chioșcului de difu-

de 1 august, salariații minei 
abonați la „Steagul roșu", 
vitregiți de dreptul de a citi 
apariției ziarul la care sînt 
din cauza superficialității ce-

roșu" nu venise în- 
în jurul orei două 
cîtiva 

primit

ca 
a- 
la 

șe- 
de

Pe marginea sensors
TELEVIZIUNE

lor sosite la redacție
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AAPARUT

nr. 4 (iulie^august) 1968

rubrica Arllcolb-coruunicări, revista publi- 
„Prcmovarea ideii unirii naționale în miș

carea socialistă din România", de Constantin 
Căzanișteami și Marin Florescu; „Izvoare docu
mentare ale Rezistentei franceze", de Henri Mi
chel (Franța); „Sprijinul acordat de România re- 
iugiatilor polonezi în anii celui de-al doilea răz
boi mondial", de dr. Aurei Loghin și Dumitru 
Tutu; „Mărturii finlandeze privind războiul din 
1877—1878 împotriva imperiului oloman și Ro
mânia", do Gheorghe Matei; „Specificul cunoaș
terii istorice în opera lui A. D. Xenopol", de 
Elena PopovicJ.

Articolele: „Cu privire la obiectul șl carac
terul științei politice", de Ovidiu Trăsnea; „Na-

tiunea — concept și realitate socială”, de 
Almășan; „Momente din istoria politică 
rănismului (1880—1926)", de Z. Ornea și 
de opinii în jurul problemei orientării 
mice a României (1884—1910)", de Olga Constan- 
tinescu fac obiectul rubricii Discuții.

Rubrica Evocări reproduce articolul lui Lu- 
cretiu Pătrășcanu : „Ion a Babei — deputat clă- 
caș în Divanul ad-hoc al Moldovei" și medalioa
ne privind viata și activitatea Iul N. D. Cocea, 
Dr. Dumitru Bagdasar, Zamfir C.
Alexandru (Alecu) Constantinescu.

Revista mal cuprinde rubricile i 
note bibliografice, fișier bibliografic

Cornel 
a tă- 

,,Lupta 
econo-

Arbore-Ralll,

RCcenzll
și informații.

Pădurea de pini aflata in apropierea Institutului de mine din Petroșani,

abonați indi- 
ziarul. A pri- 
nu, nu s-au 
că meteahna

zare a presei de Ia mina Lonea în- 
trebînd de ziarul „Steagul roșu". 
Fiind socotiți, probabil, abonați din 
rîndul salariaților minei, am primit 
un răspuns „edificator":

— Ziarele au venit, tovarășe, dar 
nu Ie împărtim deoarece n-am pri
mit tabelele de la sectoare... Adică, 
în ziua 
Lonea, 
au fost 
în ziua 
abonați
lor care răspund de difuzarea pre
sei care n-au întocmit tabelele cu 
abonați!. Nu-1 vorba oare de uu e- 
aremplu cras de Indolentă, de Ires
ponsabilitate fată de cititorii presei ?

In fine, socotim că exemplele sînt 
suficiente pentru a demonstra că în 
drumul ziarelor spre cititor! persistă 
tncă obstacole... vechi: dezinteresul, 
inerția celor chemați să asigure 
ziarele să ajungă la oameni. Și 
cest dezinteres pleacă chiar de 
tovarășul Slăvuteanu Constantin, 
ful secției de difuzare a presei
pe lingă oficiul P.T.T.R. Petroșani, 
care lasă ca procesul de difuzare a 
ziarelor in localitățile municipiului 
să se desfășoare de Ia sine. Pînă 
cînd vom aștepta intervenția hotă- 
rîtă a tov. Bălan Marin, dirigintele 
poștei, pentru a pune capăt acestor 
anomalii care t-au fost aduse în re
petate rîndurl la cunoștință ? Dar e- 
xemplul de Ia mina Lonea denotă 
încă un fapt: că nici secretarii or
ganizațiilor de partid nu și-au pus 
încă cu toții Ia inimă modul cum se 
asigură difuzarea ziarelor,
pătruns încă importanta pe care o 
reprezintă presa în informarea, 
carea și ridicarea gradului de 
lizatie al oamenilor.

nu au

edu- 
civi-

17.30 Lumea copiilor.
18,00 Stadion — emisiune de 

actualitate sportivă.
18.30 Mult e dulce șl frumoa

să — emisiune de limbă 
română.
Pentru tineretul școlar. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Tele-enciclopedla.
Vom reveni... peste șase 
luni.
Film serial „Răzbună
torii".
Emisiune muzical-distrac- 
tivă.
Varietăți filmate. 
Telejurnalul de noapte. 
Incheiderea emisiunii.

19,00
19,30
19,50

20,00
21,00

21,10

22,00

I. D.
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Selecționata Congoului va întoarce
vizita fotbaliștilor de la Jiul !

CINE EȘTI DUM
NEATA, „ȘEFULE"?

din 
de- 
de 
de

și depozitează măr- 
cere operativitale. 
ale lucrătoarelor a- 
această cerință. At- 

se lucrează este 
Intrăm

ROADE Radio

In fața unui public numeros, s-a 
consumat joi dupa-amiază, pe sta
dionul Jiul din Petroșani, încă un 
episod fotbalistic din preajma înce
perii noului 
1968—1969.

Autorii lui 
Zamfir (Stan) 
Pop (Georgescu), Mihai (Stoker) — 
Georgescu (Ionescu), Sandu — Pe- 
ronescu, Libardi, Octavian Popescu, 
Naidin (Achini).

A. 
Plrvulescu, 
Marin — Gh. 
Savancea II 
Dobai. (Toate 
nit Ia pauză).

Fluierul de
Șleian Aron îi găsește la 
jucătorii de la Petroșani. Faza de 
atac dezlănțuită de ei în primul mi
nut de joc la sfîrșit cu o centrare 
a lui Peronescu, rămasă fără rezultat.

Urmează o perioadă de studiu si 
tatonări „politicoase", caracterizată 
printr-un joc „neîncălzit", anost, in 
care mingea se lasă purtată de la 
o poartă la alta fără prea multă 
convingere și hotărîre. Consemnăm, 
totuși, în această parte a meciului, 
o ușoară dominare teritorială a e- 
chipei Jiul, concretizată tn înscrie
rea a două goluri. In min. 21 Sandu 
deschide scorul transformed o lovi
tură liberă acordată de arbitru de 
la aproximativ 25 de metri de poar
ta apărată de Forgaci. Gol „noro
cos", deoarece, Înainte de a poposi 
în plasă, balonul a fost atins de 
portarul oaspeților. Golul al doilea 
„cade" în min. 34 clnd Naidin, prin
tr-un șut puternic de la 14—15 me
tri de poarta cugireniloF stabilește 
scorul final al meciului: 2—0 pen
tru Jiul.

De Ia oaspeți, In putinele șl „paș
nicele" lor zvîcniri pe contraatac, 
se remarcă rapidul extrem stingă — 
Dobai. Solicitarea lui intensă se va 
reflecta în partea a doua a întîlni- 
rii cînd forța de pătrundere a îna
intării cugirene va scădea conside
rabil.

Repriza a doua nu aduce prea 
mult inedit în spectacol și nici în 
numărul de goluri Înscrise, Jocul își 
micșorează „aria legitimă de desfă- 
șurare", căpătînd un sens unic : spre 
poarta oaspeților. Duelul dintre îna
intașii de la Jiul și apărarea celor 
din Cugir nu ne va da câștig de 
cauză, deși prilejurile de majorare 
a scorului ne-au surîs cu nemiluita. 
Am văzut deschideri reușite, driblin
guri subtile, din păcate, pe fondul 
undi dominări sterile și ineficace, 
în care „numerele" pentru galerie 
au căpătat pondere și însemnătate.

In această atmosferă de asalturi 
continui dar fără rezultat Ia poartă 
echipei din Cugir ia sfîrșit meciul 
13 scorul amintit.

In pragul noului sezon fotbalistic, 
sintem datori să-i pretindem echipei 
noastre (și în jocurile amicale) mal 
multă personalitate, încredințați fi
indcă ea își va arăta din plin roa
dele în competiția oficială cK,e se 
apropie.

catnpionat republican

au fost echipele : Jiul:
— Talpai, GeorgevicJ,

S. Cugir: ForgacI — Dinea, 
Neamtu (Savancea I), 

Ioan, Ivan — Tamaș, 
(Ghergheli), 
înlocuirile

Început al

Srnadea, 
au surve-

arbitrului 
minge pe

I. BERCEA

Joi, înainte de începerea meciului 
de pregătire Jiul —■ A. S. Cugir, 
l-am provocat pe prof. Mircea Pascu, 
secretarul clubului Jiul la o discu- 
tie-fulger privind viitorul program 
de meciuri, din luna august, al e- 
chipei Jiul.

— După cum am aflai, duminică, 
Jiul va întîlni, intr-un meci de 
„Ziua minerului", apreciata formație 
iugoslavă Spartak Subotita.

— Ce noutăți puteți furniza citi
torilor noștri privind „cartea de 
zită" a oaspeților iugoslavi ?

— Echipa din Subotita este o 
nă reprezentantă a fotbalului 
tara vecină. E o echipă tînără
matură, în rîndul căreia evoluează 
patru internaționali A. După cîte 
am fost informați, partenerii Jiului 
vor alinia, Ia Petroșani, cea mai bu
nă „garnitură" a lor. Credem că a- 
cest ultim examen dificil înaintea 
startului oîicial în noul campionat, 
în afară de faptul că va edifica de
plin conducerea tehnică a echipei 
asupra formei momentane a titula
rilor și rezervelor, va iace și o bu
nă propagandă fotbalului. Așteptăm 
Un meci de calitate și, bineînțeles, 
o victorie a fotbaliștilor noștri.

— După aceea ?
— Miercuri sau joi, un ultim 

meci-școaiă, la Petroșani, cu o e- 
chipă de categorie inicrioară, nede- 
semnală incă, iar duminica viitoa
re intrăm în iocul „bătăliei puncte
lor", la Arad, cu Vagonul.

— In afara
nat, din etapa a Il-a și a IlI-a, aca
să cu' „U" Craiova și-n deplasare 
la Bacău, ce alte meciuri vor sus
ține jiuliștii tn luna august ?

— Spectatorilor, înilăcăraților noș
tri admiralori Ic pregătim o surpri
ză plăcută ! Spre siîrșilul lunii, după 
20
ospitalierele noastre gazde de acum

meciurilor de campio-

congolezi. Selec- 
Brazzaville va 
probabilitățile, 
țară. I-am vă-

o lună, fotbaliștii 
ționala Congoului — 
susține, după țoale 
trei meciuri Ia noi in
zut la ei acasă, am iniormal cititorii 
la timp despre maniera de joc și 
tehnica individuală a „maeștrilor" 
balonului rotund din Congo, rămîne 
ca spectalorii noștri să se convingă 
personal, văzîndu-i Ia lucru pe a- 
cești... „brazilieni" africani. Altceva 
— meciuri de antrenament cu echipe 

județ, la mijlocul săptămînilor.

Intrebarea din titlul de mai sus 
pornește de la o sesizare sosită la 
redacție. Mergînd pe firul el, am 
ajuns Ia depozitul nr. 2 al G.L.F. din 
Lupeni. Aici domnește o vie agita
ție. Din vagoanele C.F.R. sau 
autocamioane sînt descărcate și 
pozitate zilnic mii de kilograme 
legume și fructe. C-îteva zeci
manipulanți, în majoritate femei, des
carcă, sortează 
furile. Aici se 
Miinile harnice 
sigură din plin
mosfera în care 
însă de-a dreptul penibilă.
în vorbă cu una din lucrătoarele de 
aici — Țurlea Ileana. Imediat ce 
afla scopul vizitei noastre tresare 
îngrozită și se uită în jur:

— Să nu ne audă șeful, că mă 
dă afară din serviciu...

După ce o asigurăm că nu se va 
întîmpla așa ceva, femeia prinde 
glas și începe să se destăinuie:

— Strigă la noi ca Ia niște ani
male. Folosește cuvinte pe care m? 
rușinez să vi le spun...

In jurul nostru se adună instanta
neii alte cîteva femei, unele mai 
tinere, altele mai în vlrstă. Și acu
zațiile împotriva comportării nedem
ne a șefului ne asaltează din toate 
părțile :

— Ne instruiește cum să vorbim 
cu cei veniti în control.

— La toate întrebările trebuie să 
răspundem că lucrurile merg strună.,.

— Ne șl lovește...
Canalizăm discuția spre o femeie 

intre două virste — Năstase Maria:
— Vin cu regularitate la servi

ciu și deseori lucrez, la cererea șe-

TEODORESCU

Fotbalistul SANDU 
văzul de proi. Mircea Pascu.

străpungeri

fulul de dimineața pînă seara. A- 
vem o familie grea. Ultimul copii 
a împlinit abia 10 luni. Uneori am 
încercat să cer șefului 
doar cele 8 ore legale. Am fost re
pezită în mod brutal: „Dacă nu-ți 
convine, te trimit acasă!". Reținem, 
la despărțire, o undă de scepticism 
la interlocutoarele- noastre: „Oare 
ce se va întîmpla acum cu noi" ?, 
„Nu credem 
cu nimic...", 
ponoasele..." 
Maria).

Să fie așa ? Pentru a ne convinge 
îl invităm Ia o discuție pe șeful de
pozitului — Sanda Dumitru. Nu-1 
contestăm meritele. E energic, des
curcăreț și bun gospodar. Ii repro
șăm doar atitudinea de o flagrantă 
contradicție cu normele eticii omu
lui civilizat. Imediat ne cere fapte, 
dovezi, cu un ton întepat. I le pre
zentăm. concrete. Tonul l se în
moaie subit. Evită să-și confirme a- 
titudinea, întrebindu-ne cine e auto
rul sesizării. Trece apoi, imediat, de 
Ia un subiect la altul...

La repetarea solicitării noastre de 
a-și auloapreoia atitudinea scena se 
repetă. Discuția, evident, devine inu
tilă. Și fiindcă „șeful" este obsedat, 
probabil, de întrebarea cine e auto
rul sesizării îi răspundem: Omul. 
Omul cu personalitatea sa. Omul 
care pretinde semenilor săi să nu-1 
lezeze demnitatea, să nu-i desconsi
dere mîndria de a fi util societății
— prin munca pe care o prestează
— și de a-și cîștiga o piinb în mod 
cinstit.

Iată de ce ne asociem întrutotul 
celui care întreabă pe bună dreptate 
„Cine ești dumneata, „șefule" ? Și 
ne exprimăm totodată convingerea 
că tovarășii din conducerea C.L.F. 
Petroșani vor reuși să instaureze un 
climat de muncă sănătos în colec
tivul depozitului de la Lupeni.

ALE
să lucrez

că ne veți putea ajuta 
„Tot noi o să suferim 
(Ivan Adriana, Vîjulan

V. STRÂUȚ

august, ne vor întoarce vizita

(Urmate din pag. 1)

iere are 
duminică,

sportivii 
se 

august, 
TENIS 

Petrila j 
Stadio- 
ora II,

aceste întreceri, pe

@ In după-amiaza de 3 aug 
ora 16,30, pc stadionul Jiul din 
troșani, vor continua întrecerile 
atletism, handbal și volei.

@ Duminică, de ici ora 10, pe 
dionul din Petroșani vor eonii 
întrecerile de atletism, handbal 
valet.

© Festivitatea 
loc, pe același 
ora 14.

® Paralel cu
stadionul Jiul se vor desfășura și 
întrecerile de tir cu arcul, dotate, 
de asemenea, cu „Cupa Minerul". 
La aceste întreceri participa putei- 
nicOle formații A.S.A. Cluj, Cbnie<-ji<i 
Tg. Mureș și cele două echipe ale 
Văii Jiului, Spartac Petroșani șl 
Minerul Aninoasa. Concursul de tir

cu arcul Începe azi la ora 16 șl va 
continua inline dimineață de la 8.

© Consiliul orășenesc de educa
ție fizică și sport din Petrila orga
nizează, în cinstea Zilei minerului 
și a Centenarului mineritului, o com
petiție la care participă
din Petrila și Lonea. întrecerile 
vor desfășura duminică, 4 
după următorul program: 
DE MASĂ, ora 10, clubul 
ȘAH, ora 10, clubul Petrila; 
nul din Lonea găzduiește, la 
meciul de fotbal dintre sel 
lele sindicale de la E.M. Lc 
E.M. Petrila. Noul teren de 
de lingă clubul din Lonea 
inaugurat, la ora 10, cu mec 
lie o selecționata din localitate 
handbaiișlii din Petrila. Alături, 
arena de popice, se vor întrece 
lecționatele de popice ale explo 
rilor niinieic Lonea și Petrila.

VREDNICIEI
(Urmare din pag. 1)

Olimpia, răsucitoare, Ceaușu Mar
gareta, depănătoare Ia secția a 3-a, 
Sîrbu Nicolae, operator chimist, la 
secția preparatie chimică.

JS ndustria morăritului și panifi- 
catiei a reușit, în luna iulie,

® să depășească producția glo
bală, producția marfă și productivi
tatea muncii, cu 15,6,. 15,8, respec
tiv, 5,5 la șută. Au fost produse 
peste plan 144 tone pîine neagră, 
77 tone pîine intermediară, 199 tone 
făină neagră șl 152 tone făină albă.

Si I.T.L. Petroșani a îndeplinit 
și depășii planul de produc
ție pe luna iulie. Producția 

globală, producția marfa și produc
tivitatea muncii, au 
aici in 
pectiv,

Prin 
dentiat 
tie din 
te plan
lei, și cariera Sașa — izvor care a 
realizat 
gate de

realizate
106,2, jes-

s-au

fost
proporție de 102,7,
106,4 la sută.
activitatea depusă
îndeosebi secția de timplă- 

Petroșani, care a produs pes- 
mobilă în valoare de 136 000

un plus de 3 050 
carieră.

mc agre-

n1 luna Iulie, I.C.O. 
a realizat planul 
proprii și productivitatea mun- 
proportie de 103, respectiv, 

sută. Prin realizările obținute, 
de transport și sectorul I.C.O.

Petroșani 
producției

cii în
119 la 
secția
Vulcan s-au detașat de celelalte sec
toare. De menționat faptul că, în 
această perioadă au fost plantate 
80 000 flori, pc o suprafață de circa 
7 hectare, floricultorii Călușe.ru 
Constantin șt Crișan Nastasia, dove- 
dindu-și din plin iscusinja.

Iit

VALEA JIULUI

PETROȘANI

Intr-o sb- 
fi nepoli-

din suitorul de ae- 
orizonturile 500 și 
va îmbunătăți ae- 

condițiile de mun

unui fiu 
Care, da-

(Urmare din pag. 1)

pungere, care va face legătura intre 
transversala de la orizontul 582 și 
puțul de materiale Jieț. Pe această 
arteră, producția sectorului V va fi 
dirijată, prin magistralele subterane 
ale orizontului 400, spre noul pdț 
cu schip. $i, în sfîrșit, o altă im
portantă străpungere preconizată In 
acest an este cea 
raj Defer, între 
615 prin care se 
rajul și implicit
că în abatajele sectoarelor IV șl V.

Trei străpungeri care aduc aces
tei exploatări, la vîrsta de 100 de 
ani, un plus de vigoare, tinerele. 
Și toate la un loc imprimă produc
ției minei Lonea o puternică ascen
siune.

(Urmare din pag. 1)

instanța a obligat la ajutor mate
rial, în contribuție egală, pc 
trei fiice. Și cu asta, se pare 
cel puțin de ochii lumii dacă 
de frica legii, cele trei fiice se 
conforma cerințelor bătrînului.
buia însă să se ajungă pînă aici ? 
Nu, categoric nu. Nu de teama în
chisorii coreclionale (5 luni pînă la 
2 ani) ar fi trebuit să i se acorde 
tot sprijinul unui părinte. Legile ne
scrise aJe umanității, buna cuviință 
și deosebitul respect filial trebuiau 
să le determine pe acestea în a 
nu-și azvîrli-n brațele chinuitoarei 
deznădejdi propriul tată. Cine le-a 
furat acestor fiice respectul obliga
toriu fată de tatăl bun care le-a în
drăgit șl le iubește și azi ? Soții 
sau... uitarea? Dar nici soții și, cu 
atit mai mult, nici uitarea n-au drep
tul să înlăture din inima 
dragostea față de părinți, 
că vreți, e sfîntă I

Cineva spunea cM a trăi 
cietate ca a noastră și a 
ticos, nerespedtuos față de sbnieni, 
de părinți e absurd. Adevărat. Și, 
după cum se știe, nu absurdul pla
nează asupra capetelor noastre.

Face cunoscut consumatorilor de energie electrică din 
raza orașului Petroșani, că pot anunța întreruperile de cu
rent electric șl cere remedierea lor la telefonul nr. 173? al 
Secției de distribuire a energiei electrice, unde este asigu
rat în permanență un serviciu prevăzut, cu personal compe
tent șl destinat intervențiilor solicitate de abonați.

e

i !i

DUMINICA 4 AUGUST
PROGRAMUL Iț

6,00 Buletin de știri; ( 
Melodiile dimineții; 7,00 1 
tineu folcloric muzical; 1 
Radiopublicitatei 7,50 Pagini 
din operete; 8,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei; 8,15 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Radiomagaziiiul 
femeilor; 9,30 Corul de copii 
al Radioteieviziun-ii; 9,45 Cîntă 
Cică Petrescu; 10,00 Ziua ma
rinei; 10,30 Ora satului; 11,00 
Buletin de știri; 11,10 Noi în
registrări cu orchestra de mu
zică populară „Trandafir de la 
Moldova" din Bîrlad; 11,3(1 
Valsuri celebre; 12,00 De toate 
pentru toii; 12,55 Cinci minute 
cu poezia; 13,00—17,30 Estra
da duminicală; 17,30 Varietăți 
muzicale; 18,00 Cîntece de pe
trecere și jocuri populare; 
13,15 Pagini celebre din opere; 
18,30 Din creația compozitoru
lui Gherase Dendrino; 19,00 
Selectiuni din opereta „Syl
via" de Kalman; 19,30 Concert 
de muzică populară; 20,00 Ra
diojurnal. Sport; 20,10 Recital. 
Millie Small; 20,30 Ziua mari
nei; 20,37 Teatru radiofoni-c: 
„Siciliana", comedie de Aurel 
Baranga; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Cîntă orchestra de estra
dă a Radioteleviziunii; 22,30 
Moment poetic; 22,40 Simfonia 
spaniolă de Edouard Lalo; 23,07 
In ritm de dans. Emisiune mu- 
zical-distractivă'i 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II:

6,65 
Ma-
7,30

6,00 Drag mi-e cin tecul si 
jocul; 6,30 Buletin de știri; 
6,35 Divertismente pentru fan
fară; 6,45 Radiopublicităte; 
7,00 Dansuri din operete; 7,15 
Muzică ușoară; 7,45 Buletin 
de știri; 7,55 Melodii inedite 
cu Robert Brobepg (Suedia); 
8,00 Piese folclorice de virtuo
zitate; 8,15 Teatru radiofonic 
pentru copii. „Secretul"; 9,66 
itinerar folcloric muzical; 9,30 
Buletin de știri; 9,33 Dansuri 
instrumentale; 9,51 Prelucrări 
corale; 10,00 Uverturi Ia ope
retele lui Johann Strauss; 10,15 
Soliști și orchestre; 10,45 A 
7-a artăi 11,00 Concertul ca
podoperelor; 12,40 Cîntăretl 
români pc scenele lumii: Fio- 
rica Cristoforeanu; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Orchestra de 
muzică populară a Radiotele
viziunii; 13,35 Concert de 
prînz; 14,30 Unda veselă; 15,00 
Avanpremiera estradei noctur
ne; 15,30 Caleidoscop muzical: 
16,00 Muzică ușoară; 16,30 
Cintece și jocuri populare; 
17,00 Buletin de știri; 17,05 
Piesb de virtuozitate; 
Orchestra Ray Coniff; 
Revista literară radio; 
Rapsodia a 11-a do
Negrea; 18,20 Cîntă Anda C3- 
lugăreanu și Dick Rivers; 18,40 
Muzică populară; 19,00 Buletin 
de știri; 19,05 Muzică de dans; 
20,00 Muzica de scenă; „Rd- 
samunda" de Schubert; 20,21 
Vă invităm la dans; 21,00 Ra
diojurnal. Sport; 21,10 Muzică 
ușoară; 22,10 Romanțe; 22,30 
Noutăți cu I. Camaleonti; 22,36 
Muzică de dans; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Panorama marilor 
orchestre simfonicei 24,00 Mu
zică de dans; 0,55—1,00 Buletin 
de știri.

17,15
17,30
18,00

Marțian

F E
DUMINICĂ 4 AUGUST

Noiembrie : 
polița; Re- 

agentului 
Intîlnire la

Minerul: Ce

ori Bucu- 
Reintoarce- 
VULCAN: 

LUPENI —

PETROȘANI — 7 
Vicontele piăteșțc 
publica: Sfîrșitul
W 4 C; PETRILA: 
ora 8; LONEA
rul începe la etajul HI; ANI- 
NOASA: De trei 
iești; PAROȘENI : 
rea lui Surcouf; 
Sfîntul la pîndă;
Muncitoresc: Sus miinile, dom
nilor politi$!i; Cultural: Păsă
rea timpurie; URICANI: Peii- 
tru cîtiva dolari In plus.
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DOSARULFestivalul MondialCuvîntarea rostită
AFACERIIal Tineretului
S.I.F.A.R
RAM1NE
DESCHIS

Ceho-

VIETNAMUL DE SUD
Ciocniri violente între patrioți
și amencano-saigonezi

manifestări 
tinerele de-

prima 
de a-

manifestare din ca-
con-

„Mis Festi-

și Studenților
mite: Vineri la amiază, Ale
xander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, a rostit o cuvîntare la pos
turile cehoslovace de radio. 
Alexander Dubcek a subliniat 
că delegația cehoslovacă a ple
cat la convorbirile care au a- 
vut loc între Prezidiul C.C. al 
P.C.C. și Biroul Politic al C.C. 
al P.C.U.S., bucurîndu-se de de
plina încredere a cetățenilor 
cehoslovaci și conștientă de 
importanța sarcinilor pe care 
trebuia să le soluționeze. V-am 
promis, a spus Al. Dubcek, a- 
dresîndu-se ascultătorilor, că 
ne vom situa ferm pe pozițiile 
politicii începute după ianua
rie, în cadrul căreia ne-am tra
sat sarcina de a crea în țara 
noastră o societate socialistă, 
profund democratică, echitabi
lă din punct de vedere social 
și ancorată în actualitate, o so
cietate în care să se îmbine 
strîns valorile socialiste cu va
lorile naționale, în care toți 
cetățenii să hotărască, suveran 
propria lor soartă, conform ex
perienței și conștiinței lor.

V-am promis, totodată, în 
spiritul împuternicirilor pe care 
ni le-ați dat, că vom rămîne 
ca și pînă acum credincioși 
prietenilor noștri și că nu vom 
trăda principiile internaționa
lismului proletar, ale colabo
rării și luptei comune a forțe
lor progresiste, în primul 
a forțelor socialismului.

Am făcut cu tovarășii 
vietici un schimb absolut 
chis de păreri într-un cerc 
de probleme ale relațiilor noas
tre. In convorbirile noastre 
ne-am condus în primul rînd 
după politica noastră elaborată 
de plenara din ianuarie și du
pă faptul că ducem convorbiri 
cu un partid comunist frățesc, 
dintr-o țară prietenă nouă, de 
care ne unesc profunde legă
turi internaționaliste.

Vă spun sincer că puteți fi 
pe deplin satisfăcu.ți. Ne-am 
îndeplinit promisiunile pe care 
vi le-am făcut și ne întoarcem 
cu aceeași convingere cu care 
am plecat la convorbiri. Vom 
merge consecvent pe calea pe 
care au pășit Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și întregul 
nostru popor în ianuarie anul 
acesta. Altă alternativă pentru 
popoarele , noastre și pentru 
oamenii muncii din țara noas
tră nu poate exista. Vorbind 
despre aceste rezultate îmbu
curătoare pentru noi, trebuie 
să spunem deschis și „ă. rele
văm bunăvoința și dorința 
prietenilor sovietici de a înțe
lege problemele noastre, de a 
ne respecta specificul, ca și 
dreptul inalienabil al fiecărui 
partid de a-și soluționa de sine 
stătător problemele sale.

Prietenii sovietic! s-au con
vins în cursul convorbirilor că

rînd

so- 
des- 
larg

tribuția noastră dorim să con
solidăm mișcarea socialistă, 
îndatorirea noastră internațio- 
nalistă este de a dovedi pe vii
tor în practică că nu ne vom 
abate niciodată de la calea so
cialismului, pe care îl sprijină 
majoritatea covîrșitoare a po
porului nostru, comuniști și 
necomuniști, întregul Front Na
țional.

Vorbitorul a arătat că cele 
două părți vor continua cola
borarea pe baza principiilor 
care trebuie să existe în rela
țiile dintre țările socialiste fră
țești și ale internaționalismului 
autentic, care includ unitatea 
și colaborarea, precum și res
pectarea suveranității de stat 
și a principiului că fiecare 
partid comunist își îndeplinește 
politica socialistă în țara sa 
spre binele poporului, în fața 
căruia poartă deplina răspun
dere. Cele două părți, a ară
tat Al. Dubcek, s-au declarat 
gata să întreprindă noi pași 
practici pentru consolidarea co
laborării reciproce în cadrul 
acordurilor C.A.E.R. și Trata
tului de la Varșovia. Partidul 
Comunist din Cehoslovacia nu 
a trădat niciodată aceste prin
cipii și le consideră și pe vii
tor o parte componentă a poli
ticii sale.

Sînt convins, a declarat Al. 
Dubcek, că pe baza rezultate
lor convorbirilor noastre avem 
nu numai deplina îndreptățire, 
dar și obligația de a privi în 
primul rînd înainte, de a ne 
concentra forțele asupra sar
cinilor cuprinse în programul 
de acțiune al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și pen
tru realizarea cărora s-au des
chis cu adevărat orizonturi noi 
în cadrul convorbirilor de la 
Cierna nad Tisou.

Referindu-se la întîlnirea ca
re va avea loc sîmbătă la Bra
tislava, Al. Dubcek a arătat că 
atenția va fi concentrată asu
pra intereselor comune 
partidelor comuniste și 
înțelege această întîlnire 
pas practic în interesul
naționalismului și mișcării co
muniste mondiale.

La scurt timp după întîlnirea 
de la Bratislava, vor avea loc 
convorbiri .cu prietenii noștri 
din Iugoslavia și România, a 
spus Al. Dubcek.

SOFIA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Ziua de vineri la Festivalul mon
dial al tineretului și studenților 
de la Sofia, a început in can
tonamentele delegațiilor cu ofe
rirea de buchete de" flori și da
ruri participantelor. Aceasta a 
fost prima 
drul numeroaselor acțiuni 
sacrate „Zilei tinerei fete". In 
diferite întreprinderi, instituții și 
gospodării colective au avut loc 
întîlniri între fetele din țara gaz
dă și cele din alte țări. Nume
roase formații feminine au pre
zentat concerte. Manifestările 
au luat sfîrșit în cunoscuta sală 
„Universiada" cu balul fetelor 
și concursul pentru 
val".

La toate aceste 
au fost prezente și 
legate ale țării noastre.

In cadrul Tribunei libere, vi
neri a început discutarea temei 
„Probleme ale tinerei persona
lități în societatea contempora
nă". In tot cursul zilei au conti
nuat seminariile pe probleme 
ca : reforma agrară în economia 
națională și rolul tineretului să
tesc ; drepturile politice și so
ciale ale fetelor și problema e- 
mancipării lor ; lupta tineretului 
împotriva diferitelor forme de 
rasism etc.

„Contribuția tinerilor ziariști la 
victoria poporului din Vietnam" 
a fost principala temă dezbătu
tă la întilnirea ziariștilor. Dis
cuții interesante au fost purtate 
și la întîlnirile cadrelor didacti
ce, esperantiștilor, filateliștilor și 
cineaștilor.

In cadru] programului studen
țesc s-a încheiat discutarea te-

mei „Colaborarea internațională 
— baza unității mișcării studen
țești".

In diferite săli de spectacol 
sau pe scenele amenajate în 
piețe și parcuri au continuat 
concursurile artistice. Mii de lo
cuitori ai orașului Sofia și par
ticipant! la festival au urmărit 
pe stadionul „V. Levski" 
zi a întrecerilor sportive 
tletism.

Seara, delegațiile din 
slovacia și Grecia au prezentat 
concerte de gală. In centrul mi
nier Pernik — situat în apropie
rea capitalei — ansamblul artis
tic al delegației române a pre
zentat un spectacol care s-a 
bucurat de un deosebit succes.

In Congo (B) situația 
se menține încordată

BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — In Republica Congo (Braz
zaville), situația se menține încordată. Postul de radio „Vo
cea Revoluției" a difuzat un nou comunicat oficial arătînd 
că „situația este gravă" și că „sprijinitori ai imperialismu
lui urmăresc să se folosească de neînțelegerile dintre tri
buri, pentru a prelua puterea".

Guvernul a luat măsuri speciale pentru asigurarea 
securității cetățenilor și menținerii ordinei. In tot cursul nop
ții de joi spre vineri, circulația a fost interzisă în cap’taia 
tării.

Pentru moment, situația este confuză. Dacă numai cu o 
zi în urmă toate știrile confirmau că președintele Massam- 
ba Debat deține în întregime controlul asupra situației — 
scrie corespondentul agenției France Presse — în prezent se 
pare că a intervenit o sciziune în sînul armatei. In ace
lași timp, agenția Reuter informează că în apropierea închi
sorii din Brazzaville au avut loc lupte violente. Cîteva de
tașamente ale armatei s-au răsculat, cerînd eliberarea unor 
deținuți politici. Din moment în moment situația ar putea 
deveni explozivă, scrie corespondentul agenției France 
Presse.

SAIGON 2 (Agerpres); — In 
ultimele 24 de ore, transmit 
agențiile de presă, s-a înre
gistrat o intensificare a lupte
lor între detașamentele F.N.E. 
și trupele americano-saigone- 
ze în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud. Astfel, în 
provincia Quang Nam, 
piere de Da Nang, au 
joi după-amiază, timp 
te trei ore, ciocniri
între unități ale diviziei I ae
ropurtate a S.U.A. și patrioți! 
sud-vietnamezi. In luptă au 
intervenit aviația și artileria

în apro- 
avut loc 
de pes- 
violente

americană, 
dure s-au 
litatea An 
30 de kilometri de Da Nang. 
In provincia Quang Ngai, ia 
70 kilometri sud de Da Nang, 
precum și în Delta fluviului 
Mekong, la 100 kilometri sud- 
vest de Saigon, tirul mortiere- 
lor forțelor patriotice a lovit 
în plin mai multe poziții de
ținute de trupele saigoneze. in 
urma acestor bombardamente, 
au fost înregistrate pierderi 
grele de partea saigoneză.

Puternice
cutremure
in riilplne

MANILA 2 (Agerpres). —
Insula Luzon, cea mal mare 

insulă din arhipelagul filipi- 
nez, și în special orașul Ma
nila, capitala tării, au fost 
zguduite vineri dimineața de 
trei cutremure de pămînt ex
trem de puternice, considerate 
ca cele mai mari din ultimii 
20 de ani. La Manila, în pri
mele ore ale dimineții, rela
tează corespondentul agenției 
France Presse, au fost scoase 
de sub dărâmături 75 de per
soane, iar lucrările de salvare 
continuă să se desfășoare pe 
scară largă. Autoritățile au 
adăugat pe lista victimelor 
încă 125 de răniți, dar se cre
de că peste 200 de persoane 
se află încă sub dărîmăturile 
unui bloc cu mai multe etaje 
din centrul orașului, care s-a 
prăbușit. Orașul apare complet 
distrus în urma cutremurului. 
Atmosfera este halucinantă. 
Mai multe clădiri au luat foc 
datorită, scurtcircuitelor pro
vocate ’de cutremur. Autorită
țile filipineze au luat măsuri 
urgente pentru ajutorarea vic
timelor. însuși președintele 
Ferdinand Marcos a sosit di
mineața la fața locului pentru 
coordonarea lucrărilor de sal
vare.

Cutremurul, care a durat 9 
minute, a atins gradul 7 
scara Richter, epicentrul 
situîndu-se la aproximativ 
km nord-est de Manila.

Ciocnirile cele mal 
desfășurat tn loca- 
Hoa, la aproximativ

ale 
că el 
ca un 
inter-

Poziția Nigeriei și Biafrei 
față de declarația Franței * » ♦

zentantul pentru probleme ex
terne al guvernului nigerian, 
Okoi Arikpo, drept „regretabi
lă și gravă". Este aproape si
gur, comentează observatorii 
politici, că, în cazul în care 
Franța va recunoaște de 
facto Biafra, guvernul de la 
Lagos va rupe relațiile diplo
matice cu Parisul, așa cum a 
făcut deja cu Tanzania, Gabon, 
Coasta de Fildeș și Zambia — 
țări care

♦

LAGOS 2
Guvernul 

cerut ambasadorului său la Pa
ris să obțină detalii suplimen
tare în legătură cu declarația 
de la 31 iulie a guvernului 
francez, privind „dreptul fiecă
rui popor din Nigeria de a dis
pune singur de soarta sa". De
clarația, interpretată în general 
drept o recunoaștere neoficială 
de către Franța a Biafrei, a 
fost apreciată de către repre-

(Agerpres). — 
federal nigerian a

au recunoscut Biafra.

drept o recunoaștere neoficia
lă de către Franța a Biafrei. 
„Guvernul biafrez, se spune în 
comunicat, speră că sprijinul 
adus de către poporul francez 
dreptului la autodeterminare al 
Biafrei va obliga Nigeria și a- 
liații săi să-și revizuiască po
zițiile și să renunțe la folosi
rea forței ca modalitate de re
glementare a conflictului". Co
municatul condamnă „politica 
de genocid practicată de Ni
geria", arătînd că scopurile re
voluției biafreze sînt „zdrobi
rea tiraniei, corupției și ex
ploatării unei mari populații 
de către o minoritate".

YORK 2 (Agerpres). 
din peste 50 de 
întruni la Paris 
septembrie unde

tări 
între 

vor 
inter-

Conferinfă pentru 
protejarea biosferei

NEW 
Savanti 
se vor 
4 și 13
participa la „Conferința 
guvernamentală privind bazele 
științifice în vederea folosirii 
raționale și conservarea re
surselor biosferei". Scopul con
ferinței este de a proteja ca
drul natural în care se dez
voltă viata.

S-a hotărît convocarea con
ferinței, deoarece progresul 
omenirii și creșterea populației 
au dat naștere unor tendințe 
destul de neliniștitoare, prin
tre care faptul că de Ia înce
putul acestui secol 
a ars mai 
decît în 
a trecut 
focului ; 
ar putea
oxigen mult mai 
poate fi 
plantele 
biologică 
vă chiar
puțin dezvoltate ale globului.

Conferința pregătită de Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru educație, știință și cultu
ră (U.N.E.S.C.O.). va avea ca 
teme: sănătatea, alimentele, 
biosfera și corelația om-natură.

omenirea 
mult combustibil 

toată perioada care 
de la descoperirea 

țările 
epuiza

Guvernul democrat-creștin 
nu a putut lua, nici după a 
treia dezbatere în Parlament 
o hotărîre în legătură cu ce
rerea deputatilor italieni de 
a se deschide o anchetă par
lamentară privind abuzurile să- 
vîrșite de serviciul national de 
contrainformatii — S.I.F.A.R. 
După părerea majorității 
parlamentare, numai o astfel de 
anchetă poate da răspuns în
tregului complex de probleme 
care sînt comentate pe larg 
deja de un an de zile. Mi- 

apărării, Gui, a a- 
va

nistrul 
nunjat că guvernul se 
pronunța ulterior dacă este 
sau nu

Noul 
fel, de 
situație 
ales că, 
ciul de 
ridicat atitea probleme înclt 
guvernul premierului Leone, 
prin recunoașteri parțiale, 
uneori contradictorii, a ridi
cat împotriva sa întregul 
parlament.

Dezbaterile din parlament 
au durat două zile, pe baza 
raportului prezentat de Co
misia guvernamentală de an
chetă. formată din generali 
— fapt ce a provocat din 
nou îndoieli și suspiciuni în 
rîndul deputatilor. In rapor
tul comisiei se afirmă că 
în primăvara și vara anului 
1964, în Italia nu a existat 
pericolul unei lovituri 
stat, cum afirmă opoziția, 
este recunoscut faptul icâ 
existat o serie de acțiuni 
gale care puteau lăsa impre
sia unor pregătiri pentru o 
lovitură de stat. Pentru a- 
ceste acțiuni ilegale comisia 
a învinuit pe comandantul 
de atunci al S.I.F.AR.-uIui, 
De Lorenzo. Lui i-ajost atri
buit planul privind decre
tarea stării excepționale in 
tară pe baza căreia au avut 
loc reuniuni militare ; secre
te, au fost pregătite liste de 
arestări, s-au luat măsuri

fn favoarea anchetei, 
cabinet s-a aflat, ast- 
la primul pas intr-o 
foarte neplăcută mai 
în legătură cu servi- 
contrainformatii, s-au

de 
dar
au 

ile-

CHILE: Incidente între 
muncitori agricoli și poliție

SANTIAGO DE CHILE 2 (Agerpres). — In cursul a două 
incidente violente care s-au produs miercuri și joi în Chile, 
o tînără a fost ucisă, șapte persoane au fost rănite, iar peste 
100 arestate. Primul incident s-a produs miercuri la ferma 
„San Miguel", situată la 80 kilometri nord de capitala chi
liana, unde 200 de muncitori agricoli s-au baricadat în casa 
proprietarului. Poliția a intervenit, recurgînd la care blin
date și gaze lacrimogene. Muncitorii agricoli au ripostat, dar 
au fost înfrînți după o ciocnire care a durat 30 de minute.

In urma acestei acțiuni a poliției, studenții Institutului 
pedagogic din Santiago de Chile au organizat o manifestație 
pe străzile capitalei în semn de solidaritate cu muncitorii 
agricoli de la ferma „San Miguel". Intre manifestanți și po
litie s-au produs incidente. Poliția a operat arestări în rîn
dul studenților.

Inundajîi catastrofale 
în Pakistanul de est

RAWALPINDI 2 (Agerpres).
Peste 6 milioane de oameni 

au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor provocate în regiu
nea orientală a Pakistanului de 
furtunile ce s-au abătut asupra 
acestei țări. Potrivit ultimelor 
știri transmise din Rawalpindi, 
aproximativ 200 de persoane 
și-au pierdut viața. Inundațiile 
au provocat mari daune mate-

riale. Numeroase clădiri au 
fost distruse, căile de comu
nicații au fost avariate. Terenu
rile arabile au fost inundate 
pe o suprafață de 
lioane acri.

Autoritățile au 
urgente pentru
populației din regiunea sinis
trată.

peste 2 mi-

luat măsuri 
ajutorarea

(Agerpres). — Postul 
„Vocea Biafrei" a di- 
comunicat al guver-

ABA 2 
de radio 
fuzat un 
nului biafrez, referitor îa de
clarația guvernului francez tn 
problema conflictului inter 
nigerian. Declarația a fost in
terpretată, după cum se știe,

CIUDAD DE MEXICO

45 000 de
demonstranți

CIUDAD DE MEXICO 2 
(Agerpres). — Marșul de 
protest inițiat de studenții 
mexicani pentru a protesta 
împotriva „violării autono
miei universitare de către 
forțele armate", s-a desfă
șurat joi seara într-o atmos
feră de calm. Cei peste 
45.000 de studenți au parcurs 
aproximativ 10 kilometri pe 
străzile capitalei mexicane, 
purtînd pancarte prin care 
erau enunțate nemulțumirile 
lor. In fruntea demonstranți
lor se afla rectorul Univer
sității din Ciudad de Mexico. 
Marșul, care a durat trei ore, 
s-a încheiat în orășelul uni
versitar.

Un grup de 1.000 de stu
denți, care au încercat să 
se alăture marșului, au fost 
dispersați de forțele de or
dine. Au fost operate mai 
multe arestări.

Producția mondială de Mrtlc
NEW YORK 2 (Agerpres). — 
In 1967, producția mondială 

de hîrtie a atins 119.336.000 to
ne. Această cifră se 
toate cele 84 de țări 
care produc hîrtie.

Producția Statelor
scăzut cu 1,2 milioane tone, a-

releră la 
din lume

Unite a

jungînd la 45.994,000 tone, 
locul doi s-a situat Canada, cu 
o producție de 11.457.000 tone, 
urmată de Japonia cu 9.949.000 
tone. Producția de hîrtie a Ja
poniei a cunoscut cea mai ma
re creștere în 1967, în compa
rație cu celelalte țări.

Pe

industrializate 
rezervele de 
repede decît 
de Soare și 
iar poluarea

înlocuit 
verzi, 

a solului este masi- 
și în regiunile mai

NOTA EXTERNA
I

lagăre de concentra- 
comisia afirmă că 
plan, în_ spatele că- 
găseau

Lorenzo
de fapt nu- 
și o serie de 
săi, era fn 
inofensiv.
tuturor gru-

Johnson împotriva companiilor 
care au sporit prețurile ia oțel

CIUDAD DE MEXICO 2 
gerpres). Un puternic cutremur 
de pămînt a fost resimțit vi
neri dimineața la ora 8,05 (ora 
locală) în capitala Mexicului, 
provocînd panică în rîndurile 
populației. Cutremurul, care a 
avut o durată între 3 și 5 mi
nute, a provocat întreruperea 
furnizării curentului electric în 
mai multe sectoare ale capita
lei. Numeroase clădiri din cen
trul orașului au suferit fisuri 
în ziduri, și geamurile multor 
case s-au spart. O clădire cu 
nouă etaje, construită în în
tregime din sticlă și aluminiu, 
a fost grav avariată, rămînînd 
în picioare numai structura 
din beton și aluminiu.

Autoritățile statului Minas 
Gerais au anunțat că la Rio de 
Janeiro au fost ucise trei per
soane și alte 60 rănite în cursul 
ciocnirilor care au avut loc în- 

o 
Demonstrația a 

în semn de . ro- 
brutalității poli-

Ministrul culturii și infor
mațiilor al Cehoslovaciei, Miro
slav Galuska, a plecat, în frun
tea unei delegații culturale, în- 
tr-o vizită în Mexic. In timpul vi
zitei va fi semnat un acord cul
tural între guvernele Cehoslova
ciei și Mexicului.

tre poliție și participanții ’c 
demonstrație.
fost organizată 
test împotriva 
ției.

La Tokio au început lu
crările sesiunii preliminare a ce
lei de-a XlV-a Conferințe împo
triva bombelor A și H organi
zată de Consiliul japonez împo
triva bombelor atomice și cu hi
drogen — Gensuikio. Constan
tin Vasiliu a adus participan- 
ților la Conferință un salut din 
partea Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din Re
publica Socialistă România.

In cursul vizitei sale de o 
zi la Bonn, ministrul italian al 
afacerilor externe, Giuseppe 
Medici, a avut convorbiri cu o- 
mologul său vest-german, Willy 
Brandt. Cu acest prilej a fost 
abordată problema adeziunii

In cursul

WASHINGTON 2 (Ager
pres). Președintele Johnson 
a aprobat joi seara o ordo
nanță a ministrului apărării, 
Clark Clifford, care cere tutu
ror serviciilor forțelor armate 
să transfere comenzile lor de 
oțel companiilor care refuză 
să urmeze mișcarea generală 
de sporire a preturilor cu 5 
la sută, inițiată miercuri de 
„Bethlehem Steel Corporation".

Johnson și-a făcut cunoscu
tă hotărîrea sa prin purtăto
rul său de cuvînt, după în
delungi consultări la care au 
participat ministrul apărării, 
Clifford, președintele Consiliu
lui consilierilor economici, 
Arthur Okun, care conduce, 
de asemenea, comisia pentru 
stabilizarea preturilor, și mi-

com-
„Re-
„In-

con- 
celor

nistrul de finanțe, Henrv 
Fowler.

Trei întreprinderi au urmat 
pînă în prezent exemplul 
panie: „Bethlehem":
public", „Pittsburgh" și 
land Steel”.

Președintele Johnson a 
vocat joi seara liderii
două partide din Conqres pen
tru a Ie expune situația. El 
a trimis, de asemenea, o scri
soare președintelui Camerei 
reprezentanților și liderului 
majorității din Senat pentru a 
sublinia din nou opoziția sa 
față de sporirea preturilor la 
oțel pe care a calificat-o 
miercuri la conferința sa de 
presă drept „nerezonabiiă" și 
contrară interesului național.

In scrisoarea sa, Johnson a

apreciat că sporirea generală 
a prețurilor la otel, hotărîtă 
de companiile siderurgice, re
prezintă un pericol serios în 
lupta antiinflaționistă și ame
nință direct balanța de plăți 
a Statelor Unite. El a arătat 
că dacă această sporire se va 
generaliza ea va costa pe con
sumatorii americani peste un 
miliard de dolari.

Președintele a subliniat că 
stabilitatea relativă a pretu
rilor la oțel constituie 
dintre punctele esențiale 
lupta împotriva creșterii 
tului vieții.

Deocamdată nu se poate 
vede în ce sens va acționa 
Congresul în urma consultări
lor de joi seara de la Casa 
Albă.

unul 
în 

cos-

pre-

Marii Britanii la Piața comună. 
Cei doi miniștri au arătat că 
cererea de aderare a Marii Bri
tanii la C.E.E. va continua să 
fie în atenția celor două gu
verne.

Greva deținuților politici 
de la închisorile venezueliene, 
declarată în semn de solidari
tate cu deținuții de la închisoa
rea de pe Insula Tacarigua, s-a 
încheiat cu victoria greviștilor. 
Ei au obținut promisiunea gu
vernului de a desființa acest la-

viat la Alger, după cum se știe, 
la 23 iulie de către trei mem
bri ai unei organizații de rezis
tență palestiniene. După ce re
levă „imposibilitatea disocierii 
complete a aspectelor legale ale 
acestei probleme de contextul 
ei politic", comunicatul dat pu
blicității Ia încheierea reuniunii 
anunță că guvernul se va opri 
asupra „unei soluții, adecvate, 
de îndată ce ancheta în c.urs va 
fi încheiată".

ploziei care s-a produs la uzina 
de muniții din Luanda, aparți- 
nînd colonialiștilor portughezi, 
au fost uciși 7 muncitori, iar alți 
23 au fost grav răniți. Agenția 
precizează că majoritatea victi
melor sînt negri.

In orașul Kennedale (sta
tul Texas), au explodat o

••V-
...j

<f 
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£1

cis-

$ Poliția milaneză a arestat 
joi 12 persoane acuzate de tra
fic cu cecuri turistice americane 
în valoare de 1,6 milioane do
lari. Șeful bandei, care se a- 
preciază că ar avea 100 de 
membri, este Marco Alache 
Campos din Lima. Șapte din cei 
arestați sînt cetățeni ai unor 
state din America Latină.

găr, unde se află întemnițate 
persoane acuzate de „activitate 
subversivă", fără să fi fost ju
decate. Comitetul de organiza
re a grevei a dat publicității 
o declarație în care subliniază 
necesitatea luptei pentru o am
nistie 
iitici.

generalâ a deținuților po-

♦
trunit
Houari Boumediene, pentru a 
lua în discuție problema avio
nului israelian „Boeing 707", de-

Cabinetul 
joi sub

algerian s-a în- 
președinția lui

re- 
de

ternă de combustibil și un 
zervor aparținînd unei stații 
benzină. Flăcările s-au ridicat 
la zeci de metri înălțime, iar 
incendiul a provocat rănirea a 
cel puțin 28 de persoane, din
tre care 6 se află în stare gra
vă. Unul dintre răniți este un 
redactor al televiziunii din Dal
las, Steve Pieringer, care filma 
incendiul și care a suferit arsuri 
foarte grave.

< Populația Statelor Unite 
s-a cifrat la 200.248.000 persoa
ne Ia 1 ianuarie 1968, ceea ce 
reprezintă o creștere de 2.138.000 
persoane față de 1 ianuarie 1967 
— a anunțat Biroul de statistică 
al S.U.A. In această perioadă 
s-au înregistrat 3.600.000 laș- 
teri, 443.000 imigrări și 1.900.000 
decese.

i

& Agenția portugheză de pre
să „Ani" anunță că în urma ex-

Șapte persoane și-au pier
dut viața ca urmare a unei alu
necări de teren care s-a produs 
în localitatea nepaleză Chagan, 
situată la 320 kilometri de Kat
mandu. Alunecarea de teren a 
provocat, de asemenea, piăbu- 
șirea a două poduri. In regiunea 
sinistrată, culturile a fost distru
se pe o întinsă suprafață.

pentru transportarea de ti nu
lilor in 
re. Dar 
Întregul 
tuia se 
mai De
colaboratori al 
ultimă instanță

Reprezentanții
pârilor parlamentare, cu ex
cepția democrat-creștinilor, 
s-au declarat nesatistăcutl de 
o astfel de interpretare. După 
Părerea lor, ea nu dă o ver
siune logică, acceptabilă si 
convingătoare, evenimentelor 
delicate din primăvara și 
vara anului 1964. De aceea, 
problemele cheie rămîn fn 
continuare fără răspuns. Co
misia nu a convins pe depu- 
tați că întreaga afacere a fost 
doar o aventură inofensivă 
a unui general ambițios, pes
te care acum se poate trece 
cu ușurință. Si aceasta cu 
atît mai mult cu cit există 
numeroase elemente care de
monstrează contrariul: decla
rația din 23 iulie a lui De 
Lorenzo că este fn măsură 
să dovedească în fata unei 
comisii că el nu este singu
rul vinovat ■, senzaționala 
declarație a senatorului Mer- 
zagora, din 21 iulie, care a- 
cuză o serie de 
mocrat-creștini; 
moarte a unuia 
mai puternici 
S.t.F.A.R.-ului, colonelul 
ca ; recentele schimbări 
cadre în comandamentul su
prem al politiei.

In afară de aceasta, depu- 
tatilor nu le-a fost pus Ia 
dispoziție nici un material 
doveditor al Comisiei guver
namentale de anchetă, ci doar 
concluziile sale. Deputății nu 
au avut de asemenea posi
bilitatea de a lua cunoștin
ță cu un alt raport despre 
aceeași problemă cel al ge
neralului Manes. Acest ra
port conține detalii precise 
și inacceptabile pentru gu
vern privind pregătirile 
vederea loviturii de stat. Mi
nistru) apărării a respins, de 
asemenea, cererea deputafilor 
de a li se pune la dispoziție 
raportul integral privind rezul
tatele anchetei făcute fn cadrul 
S.I.F.A.R.. tn legătură cu 
supravegherea vieții particu
lare a unor personalități ale 
vieții politice. economice, 
culturale.

Toate acestea au ridicat în 
cursul dezbaterilor parlamen
tare mari dificultăți quver- 
nului Leone. Ancheta parla
mentară este tn prezent a- 
mfnată, însă — potrivit ob
servatorilor de la Roma — 
datorită complexului de pro
bleme ridicate va fi foarte 
greu să fie evitată la relua
rea lucrărilor, în toamnă.

miniștri de- 
misterioasa 

dintre 
oameni

cei 
ai 

Roc- 
de

fn
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