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randamen
șeful sectoruluitel or înalte

locativă cu 3,1 la sută, la 
în construcții cu 4,3 la su- 

23,2 la sută la construcții- 
De asemenea, au fost obti-

că în controalele 
a întîlnit deseori 
a disciplinei, ne- 
a timpului de 

sectorului
fi văzuți zilnic 
qșteptînd cito 

că... ridică nra-

toamnă, o dată cu deschiderea anu
lui de învățămînt, frumosul liceu 
să-și deschidă porțile pentru tinere
tul vulcănean, dornic de cultură.

tru perfectionarea mecanicilor de. 
ascensoare iar tov. Voicu Ilie, șeful 
sectorului I.L.L. Lupeni, al unui curs 
de calificare pentru tinichigii.
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pe scara

măsura hăinr- 
prlccpeni miniereșli 
noi valcn(e. Acolo

Adunarea generală a salariaților de la I.L.L. Petroșani

Desfășurată într-o atmosferă de lu- 
adunarea reprezentanților sala- 

de lo- 
a dez- 
de co- 

înfăp-

@ 0 zi de tabără 
la Săcel

® Avem nevoie <Ic 
monumente

Acolo, în abataj, ca nici unde 
în altă parte, 
clei și 
primește
toiul șe socotește in tone/posl, 
unitate, care, la fiecare icnite 
a pichamerului ori a transpor
torului, înseamnă belșug da 
cărbune, belșug de lumină. A- 
colo /os, în abatap strădaniile 
minerilor sfirșesc prin a con- 

' sfinți victoria asupra straiului 
negru de cărbune.

De luni dc zile, iordan 
Gheorghe cu minerii din bri
gada sa se străduiesc să a- 
dincească mai repede, ci! mai 
repede, albia torentului de căr
bune ce izvorăște din 
cametă nr. 3, blocul 
sectorul VI al minei 
Planul l-au realizat
lună. Mulțumirea însă nu le-a 
fost deplină. Au scos el ran
damente dv~V Și ~S done,’post', 
dar simțeau că pal urca mai 
sas ctl realizările pe scara ran
damentelor înalte, că sc poale 
mai mull. Brigadierul a 
de vorbă cu ortacii, cu 
tușii, cu maiștrii, care-l 
tau in fiecare zi. Și L.upu 
tnntin l, Pelcu Andrei, 

cală Nicolae
schimb, Mureșan loan — aju
tor miner, Gruief Mihai, Cri- 
șan Gheorghe — vagonetari, 
și to/i ceilalți din brigadă l-uu 
infeles.

Fără poticneli în organiza
rea lucrului, ajulindu-se umil 
pe celălalt la nevoie, 
jindu-se reciproc, au 
asaltul randamentului 
tone/posl.

Lucrînd după grafic,
lini cu s'rictefc timpul cuve-

abataiul 
\'ll din 
Vulcan, 

lună de

©

© 
©

Dragă tovarășe Chivu,
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viața, te felicităm. cu multă 

călduță și îți dorim din toată inima viață lungă și fericire I
Partidul, oamenii muncii dau o înaltă apreciere activității tale în

delungate în mișcarea revoluționară a clasei muncitoare, devotamentu
lui ou care te-ai dăruit luptei pentru cauza socialismului și a libertății 
poporului roman, aportului tău la propășirea patriei noastre sodfelistc. 
Intrînd în rîndurile partidului într-o perioadă de adînci frământări so
ciale, care a culminat cu marile bătălii de clasă ale ceferiștilor și pe
troliștilor din ianuarie-februarie 1933, înfruntind cu curaj greutățile 
muncii ilegale și regimul închisorilor, ai luat parte activă la lupta dusă 
de partidul nostru împotriva exploatării burghezo-moșierești, pentru 
eliberarea socială și națională a poporului, pentru victoria revoluției 
făurirea orinduirii socialiste.

In funcțiile de mare răspundere încredințate de pa.rlid, muncind 
pasiune comunistă și înalt simt al datoriei, ai adus o contribuție
seamă, alături de ceilalți conducătoii ai partidului și statului, la elabo
rarea politicii de construire a socialismului, la dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii, a întregii noastre societăți, la întărirea partidu
lui și a rolului său conducător, la dezvoltarea relațiilor cu țările so
cialiste, cu partidele comuniste și muncitorești frățești, la promovarea 
colaborării și înțelegerii între popoare.

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, al partidului și întregu
lui popor, îti urăm, scumpe tovarășe Chivu Stoica, multă 
de muncă rodnică pentru cauza partidului și a înfloririi 
tre socialiste !

și

cu 
de

u, 
riaților de la întreprinderea 
cuințe și localuri Petroșani 
bătut activitatea desfășurată 
lectivul întreprinderii pentru 
tuirea sarcinilor pe semestrul I, mă
surile care se impun a li întreprinse 
în vederea îndeplinirii integrale a 
prevederilor de plan anuale. In in
formarea prezentată de locțiitorul 
președintelui comitetului de direcție, 
ing. Iancu Ion, s-a relevat că pri
mul semestru al anului, a fost înche
iat cu tezullate îmbucurătoare, sar
cinile de plan fiind depășite la gos
podărie 
prestări 
tă, cu 
montaj.
nutc peste 900 mii lei economii la 
prețul de cost.

O dală cu trecerea in revistă a 
realizărilor, atît în informare, dar, 
mai ales în cuvîntul participanților 
la discuții, s-a accentuat asupra unor 
neajunsuri care influențează activi
tatea întreprinderii. In cuvîntul lor, 
tovarășii Dulepa Vladimir, contabil 
șef al I.L.L., Zubereț loan, șeful ser
viciului aprovizionare, Chioreanu Ia- 
cob, șeful sectorului I.L.L. Petrila. 
s-au referit Ia modul defectuos în

care se desfășoară aprovizionarea 
cu materiale, ceea ce a dus în li
nele cazuri la nerespectarea terme
nelor de execuție iar în altele la e- 
fectuarea unor lucrări, de slabă ca
litate, greutățile pe care le provoa
că lipsa de personal — tehnic, ad
ministrativ, financiar — calificat.

Ing. Galan Gheorghe, șeful servi
ciului tehnic, arăta 
pe care le-a făcut 
cazuri de încălcare 
folosirea integrală
lucru. Astfel, în incinta 
I.L.L. Petroșani pot 
numeroși muncitori 
2—3 orc pe motiv 
teriale.

Tov. Cîrstea loan,
I.L.L. Petroșani, și sudorul Todoro- 
vici loan au criticat conducerea în
treprinderii pentru că nu' a respec
tat prevederile contractului colectiv 
privind organizarea schimbului 
experiență între 
din 
lunare ale 
datelor

• ilor.
Cîteva din propunerile prezentate 

î.n adunare vizează ridicarea califi
cării. Tehnicianul Deak Francisc a 
sugerai deschiderea unui curs pen-

@ Televiziune — 
radio — filme

de 
sectoare, afișarea 

timp a situațiilor cu cîștigurile 
salariaților, respectarea 

fixate pentru plata salari-

„Concert nocturn1

sănătate, ani 
națiunii noas-

(Continuare In pag. a 2-a)

Depozit de materiale 
la mina Paroșeni

In incinta minei Paroșeni au fost 
terminate lucrările Ia hala descope
rită și cheiul de depozitare din ca
drul depozitului de materiale, re
cent construit cu o capacitate pro
iectată de depozitare de 1000 tone.

Pentru mecanizarea operațiilor de 
încărcare-descărcarc, depozitul a 
fost dotat cu o macara pod-rulant de 
10 tone.

Ultimele finisaje 
la liceul din Vulcan

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

CONSILIUL DE

CONSILIUL DE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

MINIȘTRI AL

VA PREZENTĂM:
’>

din Lupeni
se permanentizează

terenul viran de pe lingă Pa- 
cultural din centrul Lupeniului 
se instalează cu ocazia sărbă-

Pe
latul 
unde
torilor de iarnă „orașul copiilor" au
început amenajările pentru a înte
meia aici un... oraș permanent al 

' copiilor. Pînă acuta s-a nivelat te
renul și a început împrăștierea unui 
strat de piatră roșie concasată. Sc 
vo’r monta chioșcuri pentru jucării 
și dulciuri, instalații de joacă, scau
ne mobile.

Dar de ce nu e și o groapă cu 
nisip pentru cei mici ?

Secția de înghețată a 

Fabricii de produse

lactate Livezeni

ieri, noua sec- 
de produse lac- 
cea de înghe- 

în probe tehno-

și îosl instalate tonele de 
desfacere, urmind <a in scurt 
timp acestea să fie amenajate 
la Deva și în orașele Văii 
Jiului.

Secția va produce înghețată 
vrac și înghețată de tip’ „Po
lar". Spre 
sortimentele 
fi puse 
mentele 
rești" și 
livra și

Incepind de 
ție a Fabricii 
late Livczeni, 
țață, a intrat
logice. Dotată cu utilaje din 
import, secția va produce, in 
8 ore, 2 000 kg înghețată care 
va fi livrată 
din județele 
și Sibiu.
In vederea 

cestui produs
condițiuni, în orașele Orăștie, 
Călan, Hunedoara, Alba In- 

zlia.Cuq ir,. ..Sebeș și Sibiu au

consumalorilor 
Hunedoara, Alba

sfîr^ilul anului, 
vor crește ; vor 
fabricație sorti- 

înghețală „B.icu- 
care se vor

Curs pentru 
șoferii amatori

Școala dc șoferi din Deva organi
zează, în orașul Hațeg, un curs pen
tru șoferii amatori, categoria B (au
toturisme). I,ccțiile sînt predate dc. 
specialiști in materie.

Doritorii trebuie să înainteze ac
tele necesare și să achite o anu
mită taxă pentru a putea frecventa 
cursurile.

La cel mai nou edificiu al orașu
lui Vulcan — liceul din loc-alitate — 
se fac ultimele finisaje. Echipele de 
zidari, mozaicari, zugravi, izolatori 
conduse de Ban Ștefan, Tudoran Ma
rin, Dragu Marin, Preda Constantin 
și alții fac ultimele retușări la mo
derna clădire. JSe preconizează ca 
pînă în prima jumătate a acestei 
luni, în cele 20 de săLi de clasă, în 
laboratoarele de fizică și chimie, la 
punctul stomatologic etc, să încea
pă examenul... de recepție, iar în

comcrcializării a- 
alimentar in bune> Ziua stau ascunși pe sub 

1 paturile unor cclujeni de priii 
1 blocuri sau in colc/clc barăci- 
* lor din spatele cartierului Car- 
' -pu(i- -Leșinați de căldura aces- 

, tor zile dc vară, plictisi); dc 
i- singurătate, tinpnd
i certul"
1 canine
1 (captă 

sării 
inunda

(ierului Carpafi — veneam a- 
cti.să din schimbul II. După 
colt era să mă doboare, nu 
altceva. O huilă intreagă aler
ga după 'in alt cline, 
le gindeșli că șinlem 
oraș...

l,a care sc

in 
de 
„Sport",

in județul Gorj.

©

slăpinii îi AU INTRAI HOȚII
respec-

©
A. B.

R. SELEJAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Din curiozitate, 
verifica conști-

după „con- 
patrupedeie

$o- 
dulăi 
pre
sau 

care

$i cind 
in plin

Ic 
spre 
se

citadin pînă di-
cind 

lac 
a- 

in-

încura- 
început 

de 9

sta' 
lăco- 
aju- 

Con-
Co-

— minei șeii dc

liarmă-

pag. a 3-a)(Continuare in
Dobrcanu

pentru că 
că nu-i în

n-are roți, 
stare să-și

ziua de 20 iunie, cînd 
atita trudă 
care lucrase 
de Dobreanu 
casă abia la
ori poate pentru a

a- 
ia

Specialitățile și facultățile la 
care se organizează acest 
concurs sînt următoarele :

©

© 
©

nocturn, 
abia af

lă sarea 
spre a 

străzile
cartierului, 
rccari sau 
ciobănești, 
pe licări 
corcituri pe
dezmiardă cu calificativul dc 
„ciinc lup" împuiază cartie
rul și-i transformă aleile, spa
tiile 
rile 
piste

verzi, uneori chiar scă- 
blocurilor in veritabile 
de alergare.
Aseară, spunea vecinul 

— un mecanic dc extract ic la 
mina Aninoasa cu domiciliul 
în partea dinspre hale a car-

Ministerul Invățămîntului fa
ce cunoscut că, pentru ocu
parea locuiiler rămase dispo
nibile în învățămîntul superior • 
după concursul din iulie pen
tru învățămîntul de zi și se
ral, se organizează un nou 
concurs de admiter.e care va 
începe în ziua de 5 septem- 
bt ic 1968.

înscrierile
concurs se fac la 
tele facultăților, cu 
de la 10 august și 
la 4 septembrie, ora

candidatilor la 
secretaria- 

începere 
sc încheie 
10 a.m. '

A
A. învățămîntul 

superior 
tehnic
CURSURI DE ZI:

— Mașini și aparate electri
ce — Facultatea electrotehnică

adaugă
lain, atunci cînd 
nici nu te 
așlcpli. Se în
caieră, sc alear
gă și iar se în
caieră, i 
minea/a, 
slăpinii 

îndeamnă 
nimeni nu 
nopți albe rămîn 

„concerte

revizia și-i 
dăposl. Dar 
treabă cile 
in urma acestor
nocturne". Citi nervi, cile cal
mante se consumă in urma 
lor. Nu, o dată le auzi 
pinind cu nostalgie, cu 
cuvinte care altădată 
cutremura :

— Ah, hingherii 1...

— București;
— electroenergetică — Fa

cultatea energetică — Bucu
rești, facultățile electrotehnice 
lași și Timișoara;

— termoenergelică ■— Facul
tatea energetică București;

— hidroenergetică — Facul
tatea energetică București;

— electronică aplicată — 
Facultatea electronică și tele
comunicații București;

(Conlinuare in pag. a 3-a)
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Blocuri dc locuințe pe malul Jiului in noul oraș minieresc — Uricani.

Șl PE UȘA NEPĂSĂRII
© Tentativă de furt a unei mașini de extracție (!?) (■> Pa 
gube în valoare de 96 000 lei ® Vinovății acuză „complicita 
tea“ unei motociclete defecte s Au fost luate și măsuri ad 
ministrative, dar pagubele rămîn pagube

„ostenit
Dobreanu Gheorghe. 

in schimbul III, însoțit 
Mihai, au plecat spre 
ora 9.

Gheorghe 
de singe

Și 
Și 
u-

Sa furi o mașina de extracție cu 
motor cu tot, constituie intr-adevăr 
un fapt senzațional. Furtul unui au
tomobil, a unui avion este mai sim
plu. Apeși pe buton, pornești mo
torul și pe aici ți-e drumul. Dar cu 
o mașină de extracție este mai com
plicat. Intii 
poi pentru 
zborul.

Și totuși
Dobreanu Mihai, frați 
de... rele, au pus la cale furtul 
nei mașini de extracție. Primul, 
lost colector de probe la mina Dil- 
ja, a cercetat terenul, al doilea a 
Întocmit planurile de atac. Dar iată 
cum s-au desîășurat lucrurile.

E.M. Dîlja a primit o serie de 
utilaje și piese componente ale ma
șinilor de extracție MK-2 și 1 x 2, 
achiziționate din import pentru pu
țul vest nr. 2 al minei Petrila. A- 
ceste utilaje, ambalate în lăzi ori
ginale au fost depozitate sub un șo
pron, în apropierea stației de sal
vare a minei. Deși locui de depozi
tare era izolat, n-att lost luate nici 
cele
servare și pază. In asemenea con
diții, lăzile au fost sparte, sustră- 
gîndu-se o serie de piese compo
nente ale pupilrelor de comandă și 
coirelele mașinii de exlracție. Ră
mase îără piese, cele două pupitre 
au devenit complet inutilizabile.

Deși spargerea lăzilor și degra
darea utilajelor a lost constatată de 
către șeîul de depozit al E M. Dîlja 
incă in luna aprilie, nu s-an luai 
imediat măsuri de verificare și in
ventariere a lipsurilor, aceasta fă- 
cîndu-se abia în luna iunie, la se
sizarea orqanuliii de miliție.

Dar cum 
cercetarea 
întocmirea 
început să
Și pentru a nu fi suspectați, lucrau 
ziua, mai ales că erau protejați de 
..văzul hunii" de umbra altor ul!|i 
je îngrămădite în jurul lăzilor in
cauză. Totul a mers bine pină in

mai elementare măsuri de con-

au „oneral" bolii ? Dună 
amănunțită a te^enn'ni ‘i 

planului de bătaie, an 
acționeze „la concr-’t".

Concurentă
Recent, Pentagonul a dat publici

tății o declarație în care anunță că 
„numărul armelor de foc și cantită
țile de stupefiante, expediate „ile
gal" din Vietnamul de sud în Statele 
Unite, au scăzut în ultimele luni". 
E vorba numai de armele introduse 
„ilegal", despre cele care intră le
gal nu se spune nimic. Dar nu a 
fost prea simplu să se depisteze a- 
ceste I cazuri neregulamentare, deoa
rece puțini au fost aceia care și-ar 
fi putut imagina metodele folosite 
do membrii corpului expeditionar al 
S.U.A., dislocat în Vietnamul de sud. 
In poșta expediată de soldatii ame
ricani din junglele sud-vietnameze 
silit „strecurate" arme și pachete cu 
stupefiante. De unde se iau pistoa
lele, carabinele, automatele și mi
tralierele? Chiar din depozitele mili
tare. Narcoticele au aceeași sursă. 
Nn mai este un secret pentru nimeni 
că soldatii americani, înainte de a 
pleca în „misiuni de pacificare", sîni 
drogați. Desigur că nu sînt excluse 
surprizele. Nu putini mitraliori ame
ricani. aflîndu-se sub influența nar- 
r”’:cclor, cu care se drocfhează ina- 

soldatii 
cu pa- 

dc Fli- 
as'.ipra 

H

de atac au confundat 
'’'jenezi și Proprii camarazi 
tr'rtii din Frontul Național 
horare și au deschis focul 
lor. Aceste a te do ,,’ndlw'plină 
sini absolvite do pedeapsă pentru că

în
nar-

arme
mill-

făptașii se aflau sub influenta 
coticelor.

Pentru a opri infiltrarea de 
din direcția Saigonului, poșta
tară este controlată cu ajutorul ra
zelor X. Astlel, orice obiect metalic 
suspect este detectat. In vederea des
coperirii marijuanei silit folosiți cîini 
polițiști. Pentru început rezultatele 
sînt încurajatoare. Autoritățile ame
ricane se felicită făcind anumite

Comentariu extern

comparații. Spre deosebire de luna 
februarie, cînd au relinut 71 de ar
me, în luna mai, în poșta militară 
au descoperit doar opt. Cu toate 
mijloacele de depistare supe:perfec
ționate, armele de foc pătrund totuși 
masiv în S.U.A. Cei mai îngrijorați 
de această situație sînt vînzătorii de 
armament din S.U.A. Și iată de ce. 
Armele americane introduse prin 
„poștă" sînt mai ieftine și le con
curează pe cele destinate special 
pieței interne americano. Un mic ce- 
volver este vîndut sub nouă dolari. 
Or, la Saigon, prețul e mai mare,

adăugîndu-se cheltuielile de circula
ție. Un „M-16" costă 80 de dolari, 
o pușcă automată 250 dolari, iar o 
mortieră grea 400 de dolari.

Cu toate aceste „greutăți" vînză
torii de arme din S.U.A. nu se pot 
plinge că le merg prost afacerile. 
Potrivit statisticilor oficiale, avîn- 
du-se în vedere cifrele înregistrate 
in ultimele patru luni ale acestui 
an, estimările pe 1968 situează pro
ducția și importul la nivelul record 
de 2,5 milioane și respectiv 1,6 mi
lioane anual. De altfel, încasările fă
cute în această perioadă din taxele 
asupra vînzărilor confirmă aceste a- 
precieri vestind pentru întreg anul 
'68 o piață de armament de aproxi
mativ 4 milioane. Să nu mai vorbim 
de armele de foc vîndute deja, de
oarece ele sînt atît dc multe — în
tre 50 și 100 milioane, dc la revol
vere de calibru mic pînă la mitra
liero și aruncătoare de grenade — 
incit numărul lor îl depășește pe cel 
al familiilor americane. Comerțul 
arme este o afacere de miliarde 
dolari, 
namul 
bursa 
zinele

cu 
de 

atît în S.U.A. cît și în Viet- 
do sud. Deosebirea dintre 
neagră din 
din Statele

Deosebirea
Saigon și maga- 

> Unite constă îil

(Continuare în

N. CREȚU
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de REBREANUEd. a II-a revăzută

ceramice co-
personalități a

MORARU VIOREL

Parametrii
de curesat

(traducere limba rusă)din z

elaborate

orașului sau 
Aeroport, ce

ru Groza ? Atît de mult 
i viața orașului incit o 
absență a lor ar echi- 

cjravă lezare a imaginii

o mono- 
cerc larg

) 
s

după- 
slrâlu- 

așleap- 
și mo-

(
și localitățile din 

să capele un „ceva"

Se adresează minerilor din 
minele de cărbuni, de mine
reuri metalifere și nemetali
fere.

culori — nu a 
centrul preocu-

cultură 
plastici 

vor avea

Văii Jiului cunosc o 
înnoire. Dar, înnoirea 
— îmbinare armonioa- 
linii și

sursă
Apoi, 

Riul 
tăco-

invitofie

Lucrarea cuprinde noțiuni e- 
lementare de geologie, pros
pecțiuni și explorarea zăcă
mintelor de substanțe mine
rale.

e teme urbanistice

caslelu- 
raze se 
copiilor 

adine și
Cartea minerului

Pe șoselele

combate-

ȘTIINȚA.TEHNICA următoa-

mai ma-

TJ ori de zi. Soarele s-a re- 
y vărsat, ca un torent tu

multuos, poleind parcă 
totul In aur. Furișate prin 
frunzișul copacilor și drape
riilor de l.t ferestrele 
Iui din Săccl, cileva 
jucau prin cîriionjii 
cc dormeau un somn
odihnitor. In cele 12 dormi
toare cc găzduiesc 1r>0 de co
pii din clasele I—IV din șco
lile Văii Jiului, Hunedoarei și 
Devei domnea liniștea. Apoi, 
sărutați de raze de soare, in 
ciripitul păsărelelor, musatirii

rc/e de p/a/ă și baie au 
fosl pigmentate cu jo
curi distractive și spor

tive. Fuga in sac, mingea prin
tunel, plaja și baia au tăcut ca 
timpul să se scurgă pe nesim
țite. După alita joacă, masa 
bogată și gustoasă de prim a 
lost binevenită. Gogoșile ru
mene și pufoase au completat 
ca desert bogata masă. Dar 
iată că apare poștașul cu tol
ba plină de scrisori și vederi. 
Copiii se adună ciorchine in 
jurul lui. Urmează al doilea 
„desert" — veștile de la pă-

14 zile ai taberei de la 
Săccl se trezeau unul cite ri
nul. Au mai rămas doar cfjiva 
somnoroși pe care i-a trezit 
tiompela talentatului instru
mentist Marius C.ibian. A fost 
semnalul începerii unei noi zile 
de joacă și voie bună în ta
bără. înviorarea au făcut-o 
spălindu-se cu apă rece piuă 
la briu și... gimnastică. Ur
mează o gustare dc dimineață 
consistentă și înălțarea drape
lului patriei noastre dragi sui) 
a cărui falduri se desiășoară 
activitatea de fiecare zi a ta
berei.

otiivit programului, o 
parte din zi era plani
ficată pentru baie și 

plajă la Riul Mare. Pionierii 
și școlarii și-au pregătit cos
tumele de băiet mingile, ta
blele de șah, toate mijloacele 
ce pol li folosite drept 
de joacă, și distracție, 
cu cinlec înainte spre 
Mare 1 Apa limpede și 
roasă le-a tăcut o
colectivă, și cu lojii bildibic 
in unda cristalină. De alita 
zbenguială, apa a dat parcă în 
clocot iar peștii au căutat lo
curi mai liniștite.

rinji. bunici, prieteni. Crrșan 
Marin din I.upeni. Gabor 
haela și Amaradi Maria 
Iscroni șl mulfi alt/ copii 
Valea Jiului leclutează, 
7imbelul întipărit pe iele, scri
sorile primite. Părinții lor se 
pregătesc de sărbătorirea Zilei 
minerului .și Centenarul mine
ritului și li-c dor de ei. De 
aceste sărbători vor ii și ei 
acasă peltecindu-le in mijlocul 
familiei, al miilor de mineri 
din bazin. Deocamdată însă 
urmează cele două ore de o- 
dihnă obligatorie, de 
amiază, iar pătucurile 
ciloare de curățenie îi 
lă. Apoi din nou joacă 
să. Cu coborirea drapelului se 
încheie ziua de tabără bogată 
în activități plăcute și atrac
tive.

coborit inserarea.
dormitoare s-a așternut 
din nou liniștea. „Sta

tul major" al taberei, format 
din Iov. Rălănescu Vasile, di
rectorul, și cei 12 comandanți 
dc detașamente, s-a Întrunit In 
camera pionierului. Se face 
bilanțul zilei ce a trecut și se 
iixează programul celei viitoa
re. Care e programul ? Deo
camdată e „secret". Nu-l cu
noaște deci! comandamentul. 
Marc secret!...

D. CRIȘAN 
T. CORNEA

Localitățile 
permanentă 
arhitecturală 
să de forme,
fost întotdeauna în 
pârii edililor.

La definirea unei 
orașului, un rol important ar avea
prezența, amplasarea gîndită a unor 
monumente în localitățile noastre. 
Cine și-ar putea închipui — de e- 
xemplu Deva — fără vestita statuie 
a lui Decebal sau mai recent, inte
grală în peisajul citadin, a statuii 
doctorului Poți 
au pătruns în 
singură zi de 
vala cu o 
urbane.

Este necesar ca 
Valea Jiului

care să facă din ele, entități egale 
cu ele însele. Trecînd pe lingă o 
anumită uniformitate a clădirilor, ce 
elemente pot conferi orașului o notă 
personală bine determinată ? Desigur, 
basoreliefuri, încrustații 
lorate etc.

Intr-un nou centru al 
în mijlocul cartierului
frumos ar sta, povestit în piatră, 
acel eveniment cultural-folcloric ca
re face mîndrie locurilor — nedeia 
— vechi obicei cn largi rezonanțe 
și valoare de ritual.

Efortul citadin, munca plină de 
abneqație a locuitorilor Văii Jiului, 
nu-si poate găsi echivalent plastic ?

Se știe că minerii iubesc florile, 
verdeața. E firesc dacă ne gîndim 
că munca lor se desfășoară în adîn- 
curile pămîntului. De ce nu ar purta

extremitățile unor blocuri, policro- 
matice mănunchiuri de flori cera
mice ?

Mișcarea socială și națională a 
neamului nostru a ridicat un șir 
lung de personalități, de eroi. Am 
dori să vedem si în Valea Jiului 
imortalizate. în bronz sau marmură, 
chipurile lor. Pentru noi și cei ce 
vin dună noi, ar trebui dăltuite fe
țele celor căznii în luptă. Ia 6 Au- 
qust 1929. Evident forurile compe
tente — Comitetul pentru 
si artă, Uniunea artiștilor 
si consiliile populare
un cuvînt de spus în acest domeniu.

Rîndtirile de mai sus au doar mo
desta pretenție de a solicita privi
rile în această direcție.

Materiale indigene folosite in 
protecția betonului împotriva coroziunii

NEDELCU N.

Lucrarea tratează problemele 
legate de asigurarea protec
ției betonului împotriva coro
ziunii, cu ajutorul materialelor 
fabricate la noi în țară. Sînt 
prezentate caracteristicile prin
cipale ale materialelor exis
tente și tehnologia de aplica
re, insistîndu-se asupra acestui 
aspect. De asemehea sînt in-

dicate domeniile de întrebuin
țare ale materialelor, sînt date 
detalii asupra comportării în 
timp a protecțiilor și instruc
țiuni asupra întreținerii si re
parațiilor. Lucrarea se adre
sează inginerilor și tehnicieni
lor care lucrează în domeniul 
protecției împotriva coroziunii.

mașînîlor 
alternativ

Văii Jiului.

(Urmare dm pag. 1)

A luat apoi cuvînlul tov. Munloiii 
Nicolae, directorul direcției gospo
dărie comunală și localivă de la 
Consiliul popular județean, care a 
spus că pentru rezultatele obținute 
în prim'il semestru al anului, între
gul colectiv merită felicitări, 
avînd în 
care slau 
perioada 
vulul vor

Dar, 
vedere sarcinile multiple 
în fața întreprinderii, în 

următoare forțele colecti- 
trebul canalizate în direc-

ția..utilizării, integrale șt eficiente a 
timpului de lucru, respectării ter
menelor de execuție, folosirii1 la ca
pacitate a utilajelor și, îndeosebi, 
îmbunătățirii asistenței tehnice. Lu
crări urgente vor trebui considerate 
reparațiile la centralele termice, în 
primul rînd cele din Petroșani, asi
gurarea stocării materialelor necesa
re în timpul iernii, clarificarea evi
denței utilajelor aflate în dotarea 
sectoarelor. Se impune ca în cel 
mai scurt timp să fie înființate ate-

eparat ascensoare,
rampa pentru descărca- 

ilor.
adunării a luat cu-

Lucrarea analizează parame
trii electromagnetici ai mași
nilor de curent alternativ și 
procesele fizice legate de de
terminarea și calculul para
metrilor. Sînt expuse sistema
tic metodele cele mai moderne 
de calcul al parametrilor. O a- 
tenție deosebită se acordă ca
racteristicilor de frecvență ale 
mașinilor de curent alternativ 
și metodelor noi de determi
nare a acestora.

Sînt expuse problemele le
gate de determinarea experi
mentală a parametrilor, inclu
siv metodele noi 
în ultimul timp.

Lucrarea constituie 
grafie destinată unui
de ingineri electrotehnicienl și 
energeticieni și poate fi folo
sită ca manual de către stu
denții facultăților respective.

Diamantul în aju
torul laserului

cum ar fi flc- 
folosite în di- 
l.imii. Sînt în 
tratamente prin

re-
lii-

lut o peliculă protectoare etanșă și 
împiedică alimentarea în continuare 
a acestuia.

Calitățile sale fac ca noul produs 
să poată ii folosit în mod eficace 
pentru a dota depozitele de carbu
ranți pentru prevenirea și 
rea incendiilor.

Caracteristicile sale sînt 
rele :

— eficacitate de 3—4 ori
re decît aceea a spumelor iiiuale;

— asigurarea unei protecții re
marcabile la depozitele de benzină;

— utilizarea în cantități reduse 
pentru stingerea incendiilor de jcom- 
bustîbil, și anume în proporțije de 
1 litru de soluție do 6 la sută la 
metru pătrat de suprafață aprinsă.

Un meseriaș iscusit, fruntaș în producție strungarul 
Aurelian, din atelierul mecanic al termocentralei Paroșeni.

Voiccscu

lierul de r 
amenajeze 
rea carbun

In încheicica
vîntul tov. Nicolau Ștefan, vicepre
ședinte al Consiliului popular muni
cipal Petroșani, care a precizat că 
despre 
referiri 
zare a 
rile dc 
jențe în 
se vorbește de mai mulți ani dar 
măsuri corespunzătoare nu 
luate pînă 
necesar ca 
de natură 
arătate 
rea să 
lității. 
primul 
lui locativ.
apoi asupra, necesității de a se pune 
la punct, sub aspect gospodăresc, 
sectoarele, incintele unității, atelie
rele, să se acționeze în direcția des
coperirii 
zerve interne, 
riaților pentru 
sarcinile.

Prin numero 
dezbătute de 
punerile caro 
dunarea și-a ă 
un pas înainte în 
prinderii de locuințe și localuri.

care a
carențele la care s-au făcut 
în adunare — slaba organi- 
activității echipelor, abate- . 
la disciplina muncii, negli- 

qospodărirea materialelor,

au fost 
acum. De aceea, este 

să fie întreprinse măsuri 
să înlăture neajunsurile 
adbnarc iar întreprinde-.în

pășească pe făgașul rentabi- 
Alenția să fie îndreptată în 
rînd spre întreținerea fondu- 

Vorbitorul a accentuat

și valorificări de noi re- 
instruirii tuturor sala- 

a-și cunoaște precis

asele aspecte concrete 
participant), prin pro- 
au fost prezentate, a- 
tins scopul mareînd 

activitatea între-

Concurență.., în S. U. A
■

(IJrmaie din pag. 1)

diversitatea produselor. In S.U.A. 
poți achiziționa de la un pistol de 
poșetă pînă la... un tun. In capitala 
sud-vietnameză se poate cumpăra 
pe lingă arme și tot echipamentul 
adecvat — uniforme pentru toate 
serviciile armatei, inclusiv cele ale 
forțelor aeriene ale S.U.A., și chiar 
costume de scafandri ale forțelor 
navale americane. Afaceriștii cu ar
me din Statele Unite sînt contrariați 
de mijloacele folosite dc „tîrgul" 
negru al armelor din Saigon pentru 
a pătrunde pe piața americană. Foar-

te multe 
raportate 
ca fiind capturate de inamic — iau 
drumul prin poșta militară spre Sta
tele Unite. Vînzătorii din S.U.A. luptă 
acum, prin toate mijloacele avansate, 
să-și mențină controlul exclusiv 
supra pieței interne americane.

Dacă sursa de aprovizionare cu 
me este diferită, scopul folosirii' 
este cam același. In Statele Unite 
comerțul cu arme atrage după sine 
creșterea criminalității, în Vietnam 
armele american? sînt folosite lot 
pentru crime dar împotriva unui po
por care își cucerește libertatea.

arme care la Saigon sînt 
comandanților americani —

a-

Dezvoltarea laserelor oferă indus
triei diamantului sintetic un cîmp 
nou de acțiune. Intr-adevăr, la tem
peraturi uzuale, conductivitatea ter
mică a diamantului este deosebit de 
bună. Desigur, prețul ridicat împie
dică folosirea sa în alte aparate în 
afara instalațiilor de mare precizie. 
Acesta este cazul laserului : a fo
losi un 
cristalul 
laserului 
nomii.

Intr-adevăr, laserele trebuie să 
răcite foarte energic,- de exem- 

cu azot lichid. Cu un dispozi- 
de diamant, este suficentă pen- 
răcirea laserului și gheața car-

poate deveni posibil dacă se 
apel la căldura solară. Pe de 
parte, o percolarc spontană a 
constatată în zonele cu climat

Aceasta, datorită densității salo 
duse, poate pluti pe suprafața 
drocarburilor aprinse, fapt care per
mite să se stingă flăcările cu o ra
piditate uimitoare.

Pusă în acțiune sub formă de spu
me, ca formează pe suprafața focu-

suport de diamant pentru 
în care se produce efectul 
poate fi o sursă de eco-

fie 
piu, 
tiv 
tru
bonică, ceea ce simplifică mult 
nica de utilizare.

Minereuri 
de uraniu 
puțin tratabile

Mai multe minereuri australiene 
de uraniu se pretează prost la pro-

cedeele de separație, 
tația, gravitația etc., 
feritele regiuni ale 
curs încercări pentru
percolare. Soluția acidă folosită este 
puțin eficace la rece, dar tratamen
tul 
lace 
altă 
fost
tropical.

In scopul accelerării proceselor de 
alterare a minereurilor, biochimiștii 
din Noua Galie de sud au izolat a- 
numite tulpini de bacterii care ar 
putea concura la această alterație. 
In 1966, în Australia dc nord au fost 
recuperate prin acest mijloc 500 tone 
de cupru.

Minereurile do uraniu sînt, de a-, 
semenea, obiectul unor tratamente 
promițătoare, folosind r.'i-ini schim
bătoare de icni.A 
împotriva focului, 
„apa ușoară“

O întreprindere specializată în fa
bricarea produselor chimice fluoro- 
carbonate — „Minnesota (3M)" — a 
prezentat recent un nou agent ten- 
sio-activ — „apa ușoară FC 194" — 
destinată luptei împotriva incendiilor.

© CONFORM datelor Agenției internaționale de ener
gie atomică, în 48 de țări membre ale acestei agenții func
ționează în prezent 455 de reactoare atomice, dintre care 
361 se aîlă Ia centre de cercetări științifice, iar 94 la cen
trale electrice. Puterea lor totală este de 14 miliarde kW.

© ÎN 1960 s-a obținut prin exploatare marină circa 100 
milioane tone de țiței, în 1965 cantitatea a crescut la 240 
milioane, iar în 1966 la peste 270 milioane, ceea ce repre
zintă 16—17 la sulă din producția mondială.

@ DEZVOLTAREA învățămintului în Polonia este do
vedită de cifre grăitoare : 8 055 000 de copii, tineri și adulți 
au studiat anul acesta în instituții de învățămint de diferite 
grade. In Polonia, fiecare al patrulea cetățean învață.

Pigmeii au fost descoperiți în urmă cu circa 100 de ani 
de exploratorii Hartmann, du Chaillu și Schweinfurth, dar 
de atunci atît lumea cit și viața pigmeilor s-a schimbat. 
Micii oameni ai pădurii trăiesc astăzi un fel de tragedie — 
situație specifică la ora actuală pentru multe regiuni ale glo
bului cu populații primitive pe cale de dezintegrare. După 
însemnările etnologului Lucien Demesse, care a stat multă 
vreme printre pigmeii Babinga din regiunile de graniță co
mune ale Camerunului, Gabonului, Republicii Congo (Kinsha
sa) și Republicii Africii Centrale și pigmeii Bambuti din pă
durile Ituri (Congo — Kinshasa), Henri de Saint Blanquat 
a publicat în revista „Sciences et Avenir" un reportaj 
pre viața acestor pămînteni, pe care-1 reproducem în 
zum at.

des-
re-

e vedere antropologic, 
, ci mai curînd 

, poale, rămă- 
vechi fond al 
anterioare negri-

Din punct d 
pigmeii nu sînt negri 
galbeni... și reprezintă 
șițele unui foarte 
populației africane 
lor.

Prof. Hartweg a 
ferențe între pigmei și negri. Nu nu
mai în ce privește înălțimea, care 
este doar un factor secundar, de
oarece ea variază sensibil în de
cursul unui secol sau două, ci și în 
privința formei buzelor, ochilor și 
a nasului. Glanda tiroidă a pigmei
lor este mai 
în medie într-un 
crețiile glandelor 
un miros pe care negri nu-l 
meii nu sînt sensibili la aceleași 
ca negri. Paludisimil, care face 
vagii printre copiii lor ii imuni

ză pe pigmei care scapă pentru 
tă viața.

Cînd cauți un „sat” sau mai 
zis o tabără

loa-

de

de etuvă, adevărat „bulion de cul
tură" al regiunilor ecuatoriale.

Regimul alimentar este deplorabil 
Femeile fură adeseori noaptea ma- 
niocul pe care negresele îl pun la 
topit în apa rîurilor. Bărbații con
sumă în general foarte mult vin de 
palmier. Spectacolul unor tabere de 
pigmei în care toți locuitorii sînt 
beți seara nu este ceva neobișnuit.

Pigmeii Babinga sînt astăzi depen- 
denți de negri. Necunoscînd anumite 
tehnici fundamentale, cum ar fi pre
lucrarea metalului, olăritul, agricul
tura, ei au stabilit foarte curînd re 
lății de schimb cu populațiile negre. 
Pentru vînatul prins ci primesc vase 
de lut, lame de topor, cuțite, lănci, 
sare, ceva alimente caro provin din

schimbul muncii lor și vin de 
mier. 
ce rezultat a avut 
și în alte părți...

Deși au adoptat 
tot mai sedentar, 
nu și-au asimilat

mica, inima lor bate 
ritm mai lent, 
lor sebacee le

au.

se
dau 
Pig- 
boli
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sat de negri. Pe pigmei 
ceva mai departe, dar în 
în jurul satelor de negri, 
pigmeilor sînt compuse

anumit număr de colibe, a- 
cu frunze și înalte de circa 
Nu sînt prea frumoase și

tîi de un 
îi găsești 
orice caz
Taberele 
dințr-un 
coperils.
1,50 m.
răspîndesc un miros neplăcut, deca- 
rece femeile aruncă gunoaiele pe 
acoperișurile de frunze. Morții sînt 
îngropâți chiar în tabără printre co
libe. Și toate acestea intr-un climat

preajma

văzut con-
vînat,

culturile negrilor. Această simbioză 
tehnico-economică a evoluat progre
siv, așa îneît pigmeii s-au obișnuit 
cu timpul să locuiască în
negrilor. Dar pentru' a obține cele 
necesare traiului ei s-au 
strînși să adauge pe lingă 
prestații în muncă tot mai importan
te : doborîrea arborilor și defrișarea 
pădurii pentru noi culturi, căutarea 
unor materiale pentru cherestea. De 
circa un deceniu ei primesc în

construi colibele, pînă la hrana ve
getală și la vînat, inclusiv toate ma
terialele necesare tehnicii lor. Pă
durea se găsește Ia baza edificiului 
social-cultural al pigmeilor. La pri
mul nivel al acestui edificiu se ai 13 
dispozitivul lor tehnico-economic: 
adică felul în care obțin din mediu 
ceea ce este necesar, dovedind ast
fel extraordinara lor adaptare la a- 
cest 
cep 
tru 
taie
o descojesc, 
brele de liber din care fac scule. 
Din aceste fibre ei fac plase Sungi 
de 1 pînă 
meii leagă 
zile lor și 
vedesc în
primzătoare în prelucrarea lemnului. 
Din bucățile de scoarță cusute una 
de alta ei confecționează cutii, re
cipiente, coșuri. In aceste coșuri a- 
dună mierea albinelor sălbatice, Iar 
femeile string fructele pădurii. To
tul este bine făcut și uneori chiar 
frumos, 
tetic.

Dacă 
poarele
gri, înainte ei nu cunoșteau nimic 
din tehnica prelucrării metalului. In 
țările în care trăiesc nu se cunoaște 
nici un vestigiu de industrie a pie
trei. Se pare că odinioară ei făceau 
plase pentru vînat și recipiente fără 
nici o sculă de tăiat. Firește că 
munca dura mult mai mult, dar lu
crul n-i părea imposibil.

pal- 
știeOr, de multă vreme se

în Africaalcoolul

un mod 
pigmeii 
tehnica

de viață 
Babinga 
de pro

ducție legată de viața sedentară. Pă
răsirea progresivă a vînatului și a 
strîngerii fructelor de pădure a fă
cut ca ei să cunoască carențe ali
mentare grave; sedentarizarea lor în 
condiții precare de locuit, care au 
rămas cele din cursul trecutei lor 
vieți nomade, se traduce printr-o 
absență a igienei dintre cele mai ne
faste. 90 pînă la 95 la sută dinție 
ei suferă de pian (un fel de sifilis). 
Mulți sînt victime ale ulcerelor, le
prei și tuberculozei. Pigmeii au în 
general mulți copii, dar puțini din- 
trei ei ating vîrsta maturității. Dacă 
ei se îndepărtează prea mult de sa
tele dc negri sînt maltratați.

Aceasta este Soarta pigmeilor, oa
meni îndeobște foarte cumsecade. 
Din cînd în cînd, acești mici oameni 
se întorc în pădurea lor și atunci 
lotul se schimbă. Pentru un euro
pean pădurea ecuatorială este un 
mediu neliniștitor, ostil. Chiar și ne
grii se tem de pădure. Pigmeii însă 
s-au adaptat complet pădurii, numai 
ei o cunosc și o iubesc într-adevăr. 
Aceasta le oferă tot ce au nevoie 
pentru a trăi, începînd de la frun
zele pe care le folosesc pentru a-și

mediu neobișnuit. Pigmeii în- 
să-și confecționeze plasa pen- 
vînat, denumită kusa, bărbații 
o liană în bucăți de un metru, 

o despică scoțînd fi-

la 50 m. Tot cu ele 
lamele de topor de 

vîrfurile de lance. Ei 
general o măiestrie

pîg- 
co- 
do-

6ur-

vădind un adevărat gust

aslăzi pigmeii folosesc 
și cuțitele furnizate de

es-

to-
ne-

(Va urma)
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facultățile de fi- h 
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(Urmare dtn pag. 1)

10,00

CURSURI SERALE

Facultatea auto-

CURSURI SERALE

21,20

strada ti-

Ascensiune pede chimie
rașul Petroșani.și ine- scara randamen

telor inalte
B

Facultatea 
Facultatea

auto-
elec-

-
V

aparate electrice — 
electrotehnică Bucu-

organi- 
indus-

18/JO
18,30

10.30
17.30

Fatuitatea de 
de mașini

Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

îontă, oțel
Facultatea de me-

Telecronica economică: Păsări călătoare 
(reluare).
închiderea
TV pentru
TV pentru
Curs de limba rusă (reluarea lectici a 4-a).
Studioul pionierilor.

scule — Fa- 
constructiilor 
Facultatea de

aplicată — Faculta-

emisiunii de dimineață, 
elevi. Consultații la fizică, 
specialiști. Ciclul „Medicină".

23,00
23,10

Artă plastică: Realismul (II).
Seară de teatru. „Vilegiaturiștii" de Ma
xim Gorki.

și 
u-

Și 
de

chimie In-

otelului — 
București;

— telefonie-telegrafie — Facultatea 
electronică și telecomunicații Bucu
rești;

— telecomenzi feroviare — Facul
tatea electronică și telecomunicații 
București;

— ingineri fizicieni — Facultatea 
electronică și telecomunicații Bucu
rești;

— automatică — 
matică București;

— calculatoare —
matică București și
trotehnică Timișoarai

— electromecanică — Facultatea 
de mecanică Brașov și facultățile de 
electrotehnică Cluj, Iași și Timișoara;

— mașini termice — facultățile de 
mecanică București, Iași și Timișoara;

— aeronave și instalații de bord
— Facultatea de mecanică București;

— utilaj chimic — Facultatea de 
mecanică București;

— mașini hidraulice și pneumatice
— facultățile de mecanică București 
și Timișoara;

— mecanică agricolă — facultățile 
de mecanică agricolă București și 
Timișoara și facultățile de mecanică 
Brașov, Cluj și Iași;

— tehnologia construcțiilor de ma
șini — Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini București și fa
cultățile de mecanică Cluj, Galati și 
Timișoara;

— mașini unelte și 
cullatea de tehnologia 
de mașini București și 
mecanică lași;

— mecanică fină —
tehnologia construcțiilor 
București;

— material rulant — Facultatea de 
transporturi București și Facultatea 
de mecanică Timișoarai

— autovehicule rutiere — Facul
tatea de transporturi București;

— tehnica transporturilor îeroviare
— Facultatea de transporturi Bucu
rești;

— mașini și utilaje de prelucrare
Ia cald — Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini Brașov și
Facultatea de mecanică Cluj;

— nave și instalații de bord —
Facultatea de mecanică Galati;

— frigotehnie —- Facultatea de 
mecanică Galati;

— tehnologia sudurii — Facultatea 
Țe mecanică Timișoara;

— tehnologia mecanică a filării 
țeserii — Facultatea de industrie 
șoară Iași;

— tehnologia chimcă a pielii 
confecții din piele — Facultatea 
industrie ușoară Iași;

— tehnologia substanțelor anorga
nice — Facultatea de chimie indus
trială București;

— chimia și tehnologia materiale
lor de construcții — facultățile de 
chimie industrială București și Ti
mișoara;

— tehnologia substanțelor organice
— facultățile de chimie industrială 
București și Timișoara;

— tehnologie poligrafică — Facul
tatea de chimie industrială Bucu
rești;

— tehnologia compușilor macromo- 
lecularî — Facultatea de 
Justrîală Timișoara;

— elaborarea fontei șf
Facultatea de metalurgie

— turnătorie de fontă, oțel și Be
rile neferoase — Facultatea de me
talurgie, BucureșLi;

— deformarea .plastică și tratamen
tul termic al metalelor — Facultatea 
do metalurgic București;

— metalurgia metalelor neferoase
— Facultatea de metalurgie Bucu
rești;

— industria lemnului — Facultatea 
de industria lemnului Brașov;

— construcții civile și industriale
— facultățile de construcții Bucu
rești, Cluj, Iași șî Timișoara;

— instalații pentm construcții — 
Facultatea dc instalații pentru con
strucții Bucureștii

— mașini și utilaj pentru construc
ții — Facultatea de mașini și utilaj 
pentru construcții București;

— construcții hidrotehnice — fa
cultățile ție hidrotehnică București 
și Iași și Facultatea de construcții 
Timișoara;

— îmbunătățiri funciare — facul
tățile de hidrotehnică București și 
Iași șî Facultatea de construcții Ti
mișoara;

— drumuri și poduri — facultățile 
de construcții Iași și Timișoara;

— căi ferate, drumuri și poduri
— Facultatea de căi ferate, drumuri 
și poduri București;

— geodezie și sistematizare teri
torială —- Facultatea de căi ferate, 
drumuri și poduri București;

— prospecțiuni geofizice — Facul
tatea de geologie tehnică București;

— forajul sondelor și exploatarea 
zăcămintelor de petrol și gaze — 
Facultatea de forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de petrol și 
gaze București;

— tehnologia și chimizarea petro
lului și gazelor — Facultatea de 
tehnologia și chimizarea petrolului 
și gazelor București;

— mașini și utilaje petroliere —

Magazin nou,
Interiorul magazinului nr. 

42, cu autoservire, din orașul 
l’etiila al cărui responsab I 
oste tovarășul Satmari Petru, 
are un aspect îngrijit și plă
cui. Mărfurile aranjate c.i 
gust, etichetate și expuse es
tetic în ralturi și tonale, com
portarea civilizată a lucrători
lor unității, aprovizionarea rit
mică și cu un bogat sortiment 
de mătfuti atrag cumpărătorii. 
T„ale acestea au făcut ca 
sarcinile de plan pe luna iulie

Facultatea de mașini și utilaj petro
lier Ploieștii

— exploatări miniere — Facultatea 
de mine Petroșani;

— prepararea substanțelor mine
rale utile — Facultatea de mine Pe
troșani.

— mașini și
Facultatea de
rești;

— electronică
tea de electronică și telecomunicații 
București;

— telefonie-telegrafie — Faculta
tea de electronică și telecomunica
ții București;

— telecomenzi feroviare — Facul
tatea de electronică și telecomunica
ții București;

— mașini termice — Facultatea de 
mecanică București;

— electromecanică — facultățile 
de electrotehnică Cluj și Timișoara;

— material rulant — Facultatea de 
transporturi București;

— tehnologia substanțelor anorga
nice — Facultatea de chimie indus
trială București;

— tehnologia substanțelor
ce — Facultatea 
trială București;

— turnătorie de 
tale neferoase — 
talurgie București;

— deformarea plastică și tratamen
tul termic al metalelor — Faculta
tea do metalurgic București.

Invățămîntul

secundar limba și literatura română 
— Facultatea de filolbgie Timișoara;

— limba și literatura germană — 
secundar limba și literatura română 
sau maghiară — Facultatea de filo
logie Cluj;

— limba și literatura franceză — 
secundar limba și literatura română 
sau maghiară — Facultatea de filo
logie Cluj;

— limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura română 
sau maghiară; limba și literatura en
gleză — secundar limba și literatura 
germană — Facultatea de filologie 
Cluj.

superior
agronomic

CURSURI DE ZI

— Zootehnie — facultățile de 
otehnie București și Timișoara.

C. Invăjămînfu!
superior
economic

CURSURI DE ZI

7.0-

Facul-
Bucu-

econc-

— Economia agriculturii — 
tatea de economia producției 
rești și facultățile de studii 
mice Craiova și Cluj;

— economia industriei, construcți
ilor și transporturilor —■ Facultatea 
de studii economice Cluj;

— contabilitate — Facultatea de 
contabilitate București și facultățile 
de studii economice Craiova, Cluj 
și Timișoara;

— finanțe — Facultatea de finan
țe București și Facultatea de studii 
economice Cluj;

— statistică — Facultatea de cal
cul economic și cibernetică econo
mică București;

— mecanizarea și automatizarea 
calculului economic — Facultatea de 
calcul economic și cibernetică eco
nomică București;

— cibernetică economică — Facul
tatea de calcul economic și ciber
netică economică Bucureștii

— merceologie — facultatea 
comerț București.

— Limba și literatura rusă — se
cundar limba și literatura română — 
Facultatea de limbi și literaturi 
străine București și 1 
iologie Iași și Timișoara,

— limba și literatura rusă — se
cundar limba și literatura română 
sau maghiară — Facultatea de filo
logie Cluj;

— limba și literatura franceză — 
secundar limba și literatura română
— Facultatea de limbi și literaturi 
străine București și Facultatea de fi
lologie Iași;

— limba și literatura franceză — 
secundar limba și literatura romană 
sau maghiară — Facultatea de filo
logie Cluj;

— limba și literatura germană — 
secundar limba și literatura română 
sau engleza — Facultatea dc limbi 
și literaturi străine București și Fa
cultatea de filologie Iași;

— limba și literatura germană — 
secundar limba și literatura română
— Facultatea de filologie Timișoara;

— limba și literatura germană — 
secundar limba și literatura română 
sau maghiară — Facultatea de filo
logie Cluj;

— limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura română 
sau gprmană — Facultatea de limbi 
și literaturi străine București;

— limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura 1
— facultățile de filologic Iași și Ti
mișoara;

— limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura română 
sau maghiară; limba și literatura en- 
uieză — secundar limba și literatura 
germană — Facultatea de filologie 
Cluj.

E. învăfămînW 
pedagogic 
de 3 ani

CURSURI DE ZI

-— Matematică 
matematică Bacău, Baia 
stanța, Oradea, Pițgști, 
Tîrgu Mureș;

— limba și literatura

de

CURSURI SERALE

— Economia industriei, construcți
ilor și transporturilor — Facultatea 
de economia producției București și 
facultățile de studii economice Cluj 
și Iași;

— contabilitate — Facultatea de 
contabilitate București și facultățile 
de studii economice Cluj și Iași; *

— statistică — Facultatea de cal
cul economic și cibernetică econo
mică București;

— economia comerțului interior — 
Facultatea de comerț București;

— finanțe — Facultatea de finanțe 
București.

P. Învăfămînful 
universifar

CURSURI DE ZI
— Matematică (toate secțiile) — 

facultățile de matematică — meca
nică București, Cluj, Craiova, Iași 
și Timișoara;

— mecanică — 
terna tică-mecanică 
Iași;

— fizică (toate

facultățile de ma- 
București, Cluj și

Facultatea

secțiile) — facul
tățile de fizică București, Cluj și 
Iași;

— eleclroradioiizică 
de fizică Timișoara,

— iizică-chimie — Facultatea de 
fizică Timișoara;

— chimie (țoale secțiile) — facul
tățile de chimie Cluj si Iași;

— filozofie — Facultatea de filo
zofie București;

— limba și literatura nermană — 
secundar limba și literatura român"' 
sau engleză — Facultatea do limbi 
și litoraluri străine București;

— limba și literatura germană —

rezultate bune
in proporție 
Valoarea lo- 

desfăcule, 
interme- 
în per - 

referim in
iei.
evidențiate 

lor conștihr- 
Veronica

să fie realizate 
de 103,5 la sută, 
lală a măriurildr 
către populație prin 
dini acestui magazin 
oada la cale ne 
sumează I 096 000

Merită să lie 
pentru activitatea 
cioasă lucrătoarele 
Oros. Husar Elena, Gcica Ma
ria, Dear Ema Ribica Maria 
și Brăluianu ( :’-.lan(a.

loan CI11RAȘ

leza — n 
româna H 
î cî Ti_ ®

facultățile
Marc, Con-

Șugeava și

de

romană —
Facultatea de filologie Suceava;

— fizică-chimie și cunoștințe teh- 
nico-agricole — facultățile de fizică 
și chimic Brașov, Constanta și Tg. 
Mureș.

învăfămmfdF.
superior 
de arfă

CURSURI DE ZI

— Vioară — facultățile de instru
mente și canto București, Cluj și 
lași;

— dirijat, cor, pedagogie — facul
tățile de compoziție, dirijat, peda
gogic București, Cluj și Iași;

— compoziție — facultățile de com
poziție, dirijat, pedagogie București 
și Cl-ui;

— violoncel — facultățile de In
strumente și canto Iași și Cluj;

— violă — Facultatea de 
mente și canto Iași;

— contrabas — Facultatea 
strumente și canto Iașii

— pian-orgă — facultățile 
fitrumenle și canto București

— flaut — facultățile de
mente-și canto București și Cluj;

— clarinet — facultățile de instru
mente și canto București și Cluj;

— oboi — Facultatea de instru
mente și canto București;

— fagot 
mente și 
Iași;

— corn
mente și
Iași;
. — trompetă facultățile de in
strumente și canto București, Cluj și 
Iași;

— percuție — facultățile de 
monte si

— alto 
fatea de 
rești;

—- tenori — facultățile de 
monte și canto București, 
Iași;

— bași-baritoni — facultățile 
’rumente și canin București

Ciul.

instru-

de in-

do in
și Iași;
instru-

— facultățile de 
canto București,

— facultățile do 
canto București,

inslru-
Cluj și

inslru-
Cluj și

canto Cluj și Iașii 
și mezzosopranc — 
instrumente și canto

instru-

instru-
Cluj

F I L E

și

VINERI 9 AUGUST

l’.MROȘANI — 7 Noiembrie: 
Un dolar găurii; Republica : 
lliroșima, dragostea mea; PE- 
TR1LA : Război și pace; LO- 
NEA — 7 Noiembrie: Fanto- 
mas contra Scotland Yard; Mi
nerul : Eroii de la Telemark; 
AN1NOASA : Faraonul; 
CAN : Un bărbat și o 
LUPENI — Cultural: 
do aur; Muncitoresc: 
B <i lie.

VUL- 
femelc; 
l’rașlir 
Draga

19,00
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Film serial „Vikingii".
20,26 Vacantă pe portativ.
20,45 Teleglob — „Guyana".
21,00

neretului din o-

Cooperatorii fac sport

© Voința Petroșani
Pe lingă Cooperativa meșteșugă

rească „Jiul" din Petroșani- își des
fășoară activitatea asociația sporti
vă Voința. Cei 365 de membri ai 
asociației activează în 9 secții pe 
ramuri de sport.

Sub îndrumarea harnicului instruc-

BOX

untor sportiv Andrei Gerștembrcin, 
număr de 215 tineri și tinere au luat 
parte la întrecerile popularei com
petiții Sparta'chiada de vară, la dis
ciplinele : volei, handbal, fotbal, 
popice, atletism, orientare turistică, 
avînd comportări meritorii.

Bine s-au prezentat sportivii co
operatori din Petroșani și la între
cerile etapei județene a Voințiadei.

Echipa de orientare turistică, com
pusă din Alexandru Acs și Mihai 
Poelincă, a ocupat locul I pe județ, 
iar echipele de handbal și tenis de 
masă s-au clasat pe locul III.

MINERUL LUPEN3
pKGU MUREȘ

. s.

® Voința Lupeni
După cum am mai anunțat, echipa 

feminină de handbal Voin{a Lupeni 
a cucerit titlul de campioană jude
țeană la Vointiada din acest an.

Jucînd în etapa de zonă cu Voin
ța Arad, jucătoarele din Lupeni au 
învins cu scorul de 11—9 (4—3). In 
faza a doua a etapei de zonă, Voin
ța Lupeni trebuia să joace cu Voin
ța Timișoara. Intrucît timișorenii au 
anunțat că nu se vor prezenta, Vo
ința Lupeni s-a calificat în faza a 
treia a Voințiadei,

(Urmare din pag. I) ț 
f

irit iiecărui ciclu de luarări, 
in luna iulie, realizînd o a- 
vansare zilnică de peste 6 ml, - 
brigada a izbutit să înfăptuias
că ce-și propusese. Randamen- 

. tul obfinut de brigadă, 9,29 
tone/post, Întrece cu aproape 

' 3 tone/post media realizată îri 
abatajele minei. Și 
de avansare de 
ml/lună se înscrie, 
nea, pe primul loc I
satislactic deplină pentru toii 
ortacii mai ales că din cauza 
condițiilor de zăcămint briga
da a fost obligată să execute 
și o susținere suplimentară po
ligonală, 
de lucru, 
găzii Iui 
fi trecut
ne/post. Ciștigul 
zal dc membrii brigăzii In lu
na iulie — 131 lei/post — le 
recompensează cu prisosință 
eforturile.

In luna 
brigada 
Gheorghe 
in urmă 
iulie,
august, spun 
se cer a fi 
cuvine.

In fiecare 
abataje, se i 
recorduri. Și 
înseamnă mai mult cărbune, 
Înseamnă mai multă lumină.

cu viteza 
peste 170 
de aseme- 
Bucurie și

In condifii normale 
măsuța 
Iordan 
grani/a

hărniciei bri- 
Gheorghe, ar 
celor 10 to- 
mediu reali-

Nicu SBUCHEA

I

>3

Duminică 4 august, sala de sport 
din Lupeni a găzduit o întîlnirc a- 
micală de box între sportivii aso
ciației Minerul din Lupeni și cei 
do la A.S.A. Tg. Mpreș. Cele cîteva 
sute de spectatori prezenti la gală 
au plecat, de data aceasta, satisfă- 
cuți, pentru că, în general, întîlni- 
rea a furnizat meciuri deosebit de 
spectaculoase și de nivel tehnic a- 
propiat de cerințele actuale. La a- 
ceasta o bună contribuție și-au a- 
dus ,și arbitrii delegați — mult 
mai exigenti dccît cu alte ocazii — 
dînd decizii imparțiale.

Iată rezultatele: Categoria muscă: 
Brczoianu Dumitru (Minerul) meci 
egal cu Florian Ion (A.S.A.); Stâncii 
Nicolae (A.S.A.) b.p. Munteanu Za- 
haria (Minerul). Categoria cocoș: 
Pașitoniu Petre (Minerul) b.p. Pop

pană : 
I. (Mi

me ci

—®—

PRONOEXPRES
Irimie (A.S.A.). Categoria 
Petre Ion (A.S.A.) b.p. Cotigă 
nerul) Kclcmcn A. (A.S.A.) 
egal cu Parinai Nicolae (Minerul).
Categoria semi-ușoară: Szechelv
Dionișie (Minerul) b.p. Amăzăroaia 
Octavian (A.S.A.); Pormea Pândele 
(Minerul) b.p. Trușu Ion (A.S.A.). 
Categoria ușoară: Santa Victor (Mi
nerul) b.p. Apetrei Ion (A.S.A.). 
Categoria semi-mijlocie: Martpn 
Ștefan (A.SuA.) b.ab. Cretu Gr'gorc 
(Minerul). Categoria mijlocie mică: 
Dulău Gheorghe (A.S.A.) b.p. Ma
xim Ilie (Minerul). Categoria mijlo
cie : Găinarii Dumitru (A.S.A.) b.ab. 
Rus Lazăr (Minerul).

Scor final: 22—20 pentru elevii 
antrenorului Vi-.:'? Tiță (A.S.A. Tg. 
Mureș).

T.a tragerea concursului nr. 32 
pronoexpres au fost extrase din 
urnă următoarele numere :
Extragerea I: 15, 19, 32, 23, 37, 9. 

Numere de rezervă : 30, 34.
Extragerea a Il-a : 26, 6, 7, 45, 22, 13, 

Numere de rezervă; 44, 20.

S. BÂLOI

Radi®
VINERI 9 AUGUST

PROGRAMUL I :

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
0,00 Program muzical dc dimi
neață) 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8,30 

microfon, melodia prefera- 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
microfon, melodia prefera- 
9,30 Matineu literar; 10,00 
vacantă ■— cîntece pentru 

10,10 Noi înregistrări 
10,30

La 
ta; 
Ls 
12; 
In
copii;
de muzică românească;
Muzică populară; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Piese instrumen
tale; 11,15 Ora specialistului; 
11,35 Arii din opere; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Pagini a- 
lese din muzica de estradă; 
12,30 întîlnirc cu melodia popu. 
Iară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 13,20 So
liști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,50 Melodii populare; 
15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; 15,15 Lectură in 
premieră; 15,35 Muzică ușoară 
de Sergiu Malagamba, Petre 
Mihăescu și Ion Sta văr; 16,00 
Radiojurnal. Spori. Buletin me
teorologic; 16,20 Melodii popu
lare; 16,30 Corespondentă spe
cială; 17,15 Pentru patrie; 17,45 
Din repertoriul corului Radio- 
televiziunii; 18,00 Buletin dc 

18,02 Revista economică; 
Conceit de muzică popu-

Știri; 
1 8,20
Iară; 18,45 Arii din opere;
19,00 Radiogazela de seară;
19,30 O melodie pe adresa
dumneavoastră; 20,00 Buletin

20,05 Actualitatea în
20,20 Inter- 

de muzică populară; 
Muzică ușoară; 20,55

de știr
revistele literare 
pretc 
20,40
Noapte bună, copii; 21,05 Oa
meni de seama : Diniilrie Can- 
temir; 21,25 Un buchet de flori 
muzicale; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 
22.20 Noutăți dc muzică ușoa
ră cu Sandie Show; 22,30 Mo
ment poetic; 22,35 Ctntă Ro
xana Matei și Cristophe; 23,33

Voci, orchestre, melodii; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—3,50 Es
trada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere la orele 
1,00; 2,00 și 3,50.

PROGRAMUL II:

7,00 Cîntece și jocuri popu
lare; 7,30 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 7,45 In su
net de fanfară; 8,00 Jocuri 
populare; 8,10 Tot înainte le- 
misiune pentru pionieri); 8,30 
Buletin dc știri; 9,00 Muzică 
din opera „Yu-Zuru" de Ikuma 
Dan; 9,30 Formații românești 
de camerăi 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Acordeonul vesel; 
10,10 Teatru radiofonic. Festi
val de comedie: „Căsătorie 
prin concurs", comedie de 
Carlo Goldoni; 12,30 Melodii 
de Richard Bartzer și Aurel 
Manolache; 13,30 Știința in 
slujba păcii; 13,40 Arii din c- 
pere; 14,00 Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier; 14,08 Concert 
de prânz; 15,30 Prelucrări din 
folclor; 16,15 Muzică ușoară 
interpretată la chitară; 16,20 
Pe teme medicale; 16,30 Sub 
mîndre flaonuri tricolore — 
montaj de cîntece și versuri 
patriotice; 16,45 Cîntă George 
Bunea și Aliki Vuhiuklaki; 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Din pîln.ia 
gramofonului : Lulă lovită — 
lăutarul Banatului; 17,35 Or
chestra Paul Ghentzer; 17,45 
Muzicieni români de azi des
pre muzicieaii români de ieri: 
Mircea Basarab despre Theo
dor Rogalski; 
șoară dc Sile 
Antologie de 
versală; 18,50
estradă, 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Soliști și orchestre de 
muzică populară; 19,30 Seară 
de operă : „Femeia fără um
bră" de Richard Strauss (frag
mente); 21,00 Buletin do știr'; 
21,05 Seară dc operă (conti
nuare); 21,30 Studioul de poe
zie; 21,50 Seară de operă (con
tinuare); 22,30 Piese pentru 
violă și orchestră de Ludovic 
Feldman; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Arta violonistică a lui 
George Enescu; 23,50 Jazz, 
0,55—1.00 Buletin dc știri. Bu
letin meleo-rutier..

18,10 Muzică ii- 
Dinicu; 13,30 
literatură uni- 
Intermezz; de

i S S

©
©

august, ortacii din 
minerului Iordan 

șint holări/i să lase 
recordul stabilit in

Sin! sărbători mari in 
ci, și sărbătorile 
cinstite

zi, acolo 
nasc alte 

iiecarc

cum SC

jos, in 
și alte 
record

Și pe ușa nepăsării 
au intrat hoții...

(Urmate din pag. 1)

din 
in-

inciozitalea celor care ieșind 
schimbul III la ora 6, părăsesc 
cinta minei după 3 ore, paznicul de 
serviciu a făcut un control inopinat, 
Și n-a greșit. Cel doi frați aveau a- 
sttpra lor diferite piese noi, care 
proveneau de la pupitrele de co
mandă amintite, Intre piese se aflau 
și scule — chel fixe, clește patent, 
clește de tăiat siripă etc. — care le 
inlesnea furtul. Anunțate, organele 
de miliție au continuat cercetările, 
Și ca o confirmare a celor consta
tate de paznic, la locuința Iui Do- 
breanu Gheorghc au fost găsite șl 
alte piese provenite de la aceeași 
instalație. In timpul anchetei hoții 
au dat vina pe... o motocicletă de
fectă. Adică — spuneau ei — le-ar 
îi trebuit ceva sîrmă de bobinat 
pentru repararea instalației electri
ce Ia motocicleta cu pricina. Și, ca 
să repare motocicleta proprie, au 
vrut să fure o mașină de extracție.

Pentru faptele săvîrșite hoții au fost 
deferiți justiției care le va aplica 
pedeapsa cuvenită. O parte din pie
sele mașinii au fost recuperate. Pa
guba, însă, rămine pagubă: Ia ca
pitolul pierderi s-a înregistrat o va
loare de 96 000 lei. Pentru punerea 
în 
au 
de 
Și

funcție a instalației de extracție, 
fost cerule din import alte piese 
schimb cu care să fie echipate 

readuse în stare de funcționare
pupitrele de comandă distruse. Este 
adevărat și faptul că, pe linia ad
ministrativă, conducerea C.C.V.J. a 
aplicpt sancțiuni: reducerea cu 75 
la sulă a primei pe Irimestriil III 
sau IV a gospodarilor de la 
Difja, care se fac vinovați de 
intimplale. Măsurile (de fapt 
de !) nu vor putea compensa

producției de în- 
ins talațiilor res-

pierderile cauzate 
tîrzierea montării 
pectivc.

In concluzie un 
darii unităților 1 
bine porțile avutului obștesc !

E.M. 
cele 

blîn- 
însă

: sfat pentru gospo- 
C.C.V.J.: ferecați

T.A.P.L. PETROȘANI

Anunță publicul consumator că:A
In ziua <Ie 10 august a.c. se va des

chide, in localul nou din complexul 
comercial Petrila. restaurantul „Tran
silvania4* cu următoarele unități:
— restaurant
— bufet expres
— cofetărie
— bucătărie de bloc
— unitate de deservire a sifoanelor

Publicul consumator este invitat a frecventa cu încre
dere unitățile din complex care vor asigura zilnic o gamă 
largă de sortimente și în special 
prețuri convenabile, precum și o

preparate de bucătărie la 
deservire ireproșabilă.

Ta cerere, executăm comenzi 
și coietărie pentru acasă, precum 
uiri tovărășești, petreceri familiare, nunți ele.

de preparate de bucătărie 
și organizarea de întru-
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de ra- 
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un
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număr 
social- 

cen-

întrunirea guvernului

PRAGA 7 (Agerpres). — După 
cum transmite C.T.K., la Plaga a 
avut loc ședința Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, la care 
au participat și membrii Secre
tariatului C.C. al P.C.C. Prezidiul 
a analizat și aprobat activitatea 
delegației Prezidiului C.C. al 
P.C.C. la întilnirea de la Cierna 
nad Tisou și la consfătuirea de 
la Bratislava.

De asemenea, Prezidiul C.C. 
al P.C.C. a dezbătut stadiul pre
gătirilor în vederea celui de-al 
XlV-lea Congres extraordinar al 
partidului și proiectul de 
al P.C. din 
proiect va 
și dezbătut 
nizațiile de

Congresul 
internațional 
al slavistilor

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). 
Președintele Republic'! Jon- 

go (Brazzaville), Alphonse Mas- 
samba Debat, a convocat 
miercuri noul guvern pentru 
consultări cu privire la sar
cinile ce îi revin acestuia în 
actuala conjunctură din tară.

In aceeași zi, postul 
dio „Vocea Revoluției" 
fuzat un comunicat 
al „Comitetului comun
matei naționale și al apărării 
civile" referitor la componenta 
Consiliului Național al Revo
luției. Din acest Consiliu, for
mat din 30 de persoane, face 
parte și președintele Massam-

ba Debat. Postul de radio 
anunțat de asemenea că, in vir
tutea unui decret prezidențial, 
locotenentul Macosso a fost 
numit director general al secu
rității statului.

PRAGA 7 (Agerpres). —
Miercuri s-a deschis la Pra- 

ga cea de-a șasea ediție a 
Congresului internațional al 
slaviștilor. Din țara noastră, la 
Congres participă academicie
nii Emil Petrovici, președinte
le Asociației slaviștilor, pro
rector al Universității din Cluj 
și Alexandru Rosetti, directorul 
Centrului de cercetări fone
tice și dialectale al Academiei, 
membri ai Comitetului inter
național al slaviștilor.

La deschiderea festivă a 
congresului au participat pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, Cestmir Ci- 
sar, secretar al C.C. al P.C.C., 
Jiri Hajek, ministrul afaceri
lor externe, precum și alți re
prezentanți ai vieții politice, 
obștești și culturale.

Aniversarea proclamă
ni independenței
Republicii

LA PAZ 7 (Agerpres). —
In condițiile unei grave cri

ze politice, în capitala bolivia
na s-a deschis marți sesiunea 
ordinară a Congresului națio
nal al Boliviei. Potrivit obser
vatorilor politici, convocarea 
parlamentului țării reprezintă 
o concesie făcută de președin
tele Barrientos opoziției poli
tice boliviene, în schimbul ;- 
cordării „puterilor excepționa
le". Deși multi dintre parla
mentari au fost arestați în cele 
peste două săptămîni de criză, 
președintele Barrientos mani
festă teamă față de felul cum

va primi Congresul măsurile 
de austeritate decretate de el. 
De altfel, conflictul dintre Bar
rientos și vicepreședintele Sa
linas, a izbucnit tocmai dato
rită dezacordului acestuia din 
urmă față de instituirea stării 
de urgență și intensificarea re
presiunilor.

In cuvîntarea rostită cu pri
lejul deschiderii sesiunii 
greșului, 
tos și-a reafirmat hoturîrea de 
a continua același curs politic 
început cu cîteva săptămîni în 
urmă, adică de a-și menține 
puterea politică pînă la înche
ierea mandatului său.;

con-
președintele Barrien-

ABIDJAN 7 (Agerpres). —
Republica Coasta de Fildeș 

a sărbătorit la 7 august cea 
de-a 8-a aniversare a procla
mării independenței. Cu acest 
prilej an avut loc festivități, în 
prezența președintelui Coastoi 
de Fildeș, Felix Houphouet 
Boigny.

In anii care au trecut de la 
proclamarea independentei, 

poporul Coastei de Fildeș a de
pus intense eforturi pentru 
lichidarea rămășițelor colonia
le și pentru crearea unei e- 
conomii de sine stătătoare.

întrevederile lui
R. Denktas la Ankara

ANKARA 7 (Agerpres). Li
derul ciprioților turci, Rauf 
Denktas, care se află intr-o 
vizită oficială la Ankara, a 
avut întrevederi la Ministerul 
de Externe turc unde a infor
mat pe interlocutorii săi de
spre rezultatele recentelor tra-

tative cil reprezentanții ci
prioților greci menite să ducă 
la o soluționare a divergen
țelor din Cipru. Potrivit agen
ției U.P.I., Denktas a decla
rat că au fost realizate unele 
acorduri și că speră ca la 
reluarea tratativelor să se
junqă la noi înțelegeri. Intre 
altele, Denktas a precizat că 
in timpul întrevederilor a ce
rut garanții care să protejeze 
minoritatea turcă și un 
statut juridic pentru 
precum și abolirea 
care au provocat în 
bucnirea ostilităților.

ti

PARIS 7 (Agerpres).
Miercuri. în capitala Fran

ței a avut loc o nouă ședință 
în cadrul convorbirilor 
Paris între delegațiile 
Vietnam 
Ha Van 
deleqația 
referit la 
ale președintelui Johnson și ale 
secretarului de stat american. 
Dean Rusk, în problema viet
nameză. El a spus că guvernul 
Statelor Unite .pregătește at
mosfera pentru noi pași 
escaladarea războiului, 
dreptînd convorbirile spre 
impas profund". In continuare, 
Ha Van Lau a dat citire de
clarației ministrului afacerilor 
externe a] R.D. Vietnam de la 
4 august care subliniază că 
Statele Unite trebuie să-și re
tragă trupele sale și ale sateli
ților săi din Vietnamul de 
sud, să recunoască Frontul Na
țional de Eliberare ca „or
ganizatorul și conducătorul 
luptei împotriva aqresiunii a- 
mericane pentru salvarea na
țională a Vietnamului de sud".

Colonelul Ha Van Lau a 
declarat în continuare: „Noi 
cerem ca guvernul Statelor

de la 
R. D. 

și S.U.A. Colonelul 
Lau, care a condus 
nord-vietnameză, s-a 
recentele declarații

Unite să înceteze imediat 
necondiționat bombardamentele 
și orice act de război împo
triva 
cula 
sînd 
crea 
rezolvări a 
meze, pe 
drepturilor naționale 
mentale ale poporului 
rnez. Dimpotrivă, dacă 
americană continuă să

După cutremurul 
de pămînt 
din Filipine

URUGUAY: Răpirea „omuEuî
de încredere0

R.D.V., apoi noi vom dis- 
și alte probleme intere- 
cele două părți, pentru a 
condiții în vederea unei 

problemei vietna- 
baza respectării 

funda- 
vietna- 
partca 
ridice

multiple probleme, străine de 
obiectul esențial al acestor 
convorbiri, aceasta nu arată 
bunăvoința sa. ci intenția sa 
de a înșela opinia publică, de 
a ocoli cerințele ei. fapt care 
va împiedica qăsirea vreunei 
soluții".

in încheiere Ha Van Lau 
a subliniat hotărîrea întregu
lui. popor vietnamez, atît. din 
sud cît și d'n nord, de a du
ce lupta pină la victoria fina
lă, dacă S.U.A. va continua 
războiul.

In aceeași zi, cu prilejul 
unei conferințe de presă, pur
tătorul de cuvînt al delega
ției R.D. Vietnam Nguyen 
Thanh Le, a declarat că „du
pă încetarea necondiționată a 
bombardamentelor 
și a tuturor actelor 
pe întreq teritoriul 
lui 
vor 
pe 
tea
portante. Aceste probleme pri
vesc întregul Vietnam căci 
R.D.V. este semnatară a acor
dului de la Geneva din 1954. 
Pentru reglementarea proble
melor Vietnamului de sud. 
Statele Unite trebuie să re
cunoască F.N.L. și să discute 
cu el deoarece acesta a orga
nizat lupta poporului din Viet
namul de sud împotriva aqre
siunii americane, el fiind re
prezentantul autentic al popo
rului sud-vietnamez".

Zilele acestea s-a dat star
tul în campania electorală din 
Finlanda în vederea alegeri
lor municipale care vor avea 
loc la 6 și 7 octombrie. Ale
gerile vor constitui cea de-a 
doua confruntare electorală pe 
care .Finlanda o cunoaște pe 
parcursul unui sinqur an. Pri
ma a avut loc la 16 februa
rie cind a fost reales în 
ția de președinte al țării 
Kekkonen.

La actualele aleqeri 
înscris candidate — în 
de 50.000 — Partidul 
democrat, Partidul de
tru Partidul comunist. Uniunea 
democrată a poporului finlan
dez, Partidul conservator li
beral, Partidul suedez și Parti
dul micilor aqrarieni. Candida
te își vfâ disputa mandatele 
pentru cele 12.000 de locuri 
de consilieri din 500 de comu
ne și municipalități.

■■■

al președintelui republicii

americane 
de război 
Vietnamu- 
și S.U.A.de nord, R.D.V.

discuta și alte probleme 
care le interesează, aces- 

fiind numeroase și im-

nou 
aceasta, 

măsurilor 
1963 iz-

MANILA 7 (Agerpres). La 
șase zile de la cutremurul ca
re a provocat mari distrugeri 
la Manila,. echipele de salva
re au dezgropat miercuri di
mineața din ruinele fostului 
Turn al Rubinelor, clădire de 
cinci etaje complet distrusă, 
două fetite in viață. După cum 
s-a anunțat, duminică lusese 
dezgropat un băiat de șase 
ani, de asemenea, nevătămat. 
Cele două fetite au fost des
coperite la interval de o oră 
in ruinele unei camere de la 
parterul clădirii. Se aprecia
ză că încă 150 de persoane se 
mai află îngropate sub 
ruinele imobilului, dar auto
ritățile vor suspenda probabil 
activitatea celor 3.000 de mem
bri ai echipelor de salvare, 
oarece există pericolul 
structurile rămase încă în 
cioare să se prăbușească.

Din ruinele clădirii au 
dezgropate pină în prezent
cadavre și 258 de persoane în 
viață, dintre care 27 a'u dece
dat la spital.

de
ca 
pi-

(ost
209

MONTEVIDEO 7 (Ager
pres). — Ulises Pereyra Re- 
verbel. directorul Adminis
trației publice a electricită
ții și telefoanelor din Uru
guay, 
mul de încredere" al preșe
dintelui republicii, a fost ră
pit, anunță corespondentul 
din Montevideo al agenției 
France Presse. Patru indi
vizi necunoscuți au atacat 
automobilul din fața domi
ciliului său, în care Pereyra 
tocmai intra, și l-au trans
portat spre o destinație 
cunoscută, 
rat că s-a 
de focuri, 
șoferul și 
reyra au fost răniți.

In cercurile politice din 
Montevideo se consideră că 
răpirea lui Ulises Pereyra 
Reverbel este opera unei or
ganizații extremiste de 
dreapta „Tuparamos". O sta
ție de radio din Montevideo 
a primit un telefon de la o

considerat drept „o-

ne-
Martorii au decla- 
produs un 
in cursul 

secretarul

Negocierile de pace nige- 
riano-biafreze de la Addis Abeba

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres).
O dată cu plecarea ia Abid

jan a colonelului Odumegwu 
Ojukwu, șef al delegației bia- 
freze la negocierile de pace de 
la Addis Ăbeba, a fost numit 
Eni Njoku. Acesta a condus 
delegația biafreză la convorbi
rile preliminare de la Niamey 
și a fost a doua personalitate 
a delegației la tratativele eșua
te de la Kampala.

Organizînd o conferință de 
presă miercuri dimineață, Njo
ku a dat unele lămuriri în le
gătură cu părăsirea de către 
liderul biafrez a capitalei etio
piene după cea dintîi ședința 
de lucru. El a lăsat să se înțe
leagă cu claritate că acest lu
cru se datorează refuzului ge
neralului ~ 
la rîndul 
împăratul 
ganizația 
a lua parte la tratative.

Noul șef al delegației bia- 
freze s-a referit, totodată, la 
intensificarea războiului dintre 
cele două părți în ultima peri
oadă, 
Lagos 
știință 
a sosi 
clarat 
ordonat un armistițiu parțial, 
fiind asigurat că și guvernul

Gowon, care fusese 
său invitat de către 
Haile Selassie și Or- 
Unității Africane, de

acuzînd guvernul de la 
de a fi urmărit cu bună 
acest lucru. „înainte de 
la Addis Abeba, a de- 

el, colonelul Ojukwu a

federal va lua măsuri simila
re, în scopul creării unui ca
dru favorabil negocierilor. Gu
vernul de la Lagos nu numai 
că nu a făcut aceasta, dar a 
ordonat o intensificare a ope
rațiunilor militare", a spus al.

Postul de radio Vocea Bia- 
frei a anunțat anterior că ge
neralul Gowon a cerut milita
rilor nigerieni să obțină o vic
torie hotărîtoare înainte ca ne
gocierile de pace de la Addis 
Abeba să ajungă la un sfîrșit.

☆
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres).
Convorbirile dintre delegația 

guvernului federal nigerian și 
cea biafreză nu au putut fi re
luate miercuri dimineața, așa 
cum se stabilise. După ce au 
așteptat timp de 45 de minu'.e 
sosirea delegației federale, re
prezentanții Biafrei au părăsit 
sala de conferințe din Addis 
Abeba. Nu au fost comunicate 
nici un fel de amănunte în le
gătură cu motivele absentei 
delegației federale. După cum 
se știe, cu o zi în urmă, șeful 
acesteia, Anthony Enahoro, de
clarase că nu va mai participa 
la convorbiri pînă cînd nu vor 
fi excluși din delegația biafre
ză doi observatori qabonezi, 
iar biafrezii acceptaseră acest 
lucru.

In capitala Etiopiei 
teaptă ca cele două părți 
revină la masa tratativelor, 
cursul noii întîlniri, delegația 
federală ar urma să-și n.rmj- 
leze propunerile referitoare la 
o reglementare durabilă a con
flictului, primul punct al agen
dei conferinței de la Addis A- 
beba. Celelalte probleme înscri
se în agenda convorbirilor pri
vesc condițiile de încetare a 
ostilităților și modalitățile de 
ajutorare a victimelor războiu
lui ce durează de 14 luni.

☆
După cum relatează agen

ția France Presse, delegația 
niqeriană la Conferința de 
pace niqeriano-biafreză de la 
Addis Abeba a propus crea
rea unei forțe internaționale 
în Nigeria pentru soluționarea 
actualului conflict. In acest 
sens, s-a făcut apel la guver
nele Etiopiei, Indiei și Cana
dei pentru a sprijini această 
propunere. Purtătorul de cu- 
vînt al deleqației niqeriene a 
ținut să precizeze, totodată, 
că nici o soluție nu se va pu
tea dovedi viabilă pînă 
Biafra nu va renunța la 
cesiune.

CURIER
0 Agențiile CTK și Taniug 

anunță că la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, o de
legație a Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, în frunte cu președin
tele U.C.I., losip Broz Tito, va 
vizita între 9 și 11 august a.c. 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

© Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat 
desemnarea unei misiuni a 
O.N.U. care va supraveghea 
referendumul constituțional de 
la 11 august și alegerile par
lamentare de la 11 septembrie 
din Guineea Ecuatorială. Acest 
teritoriu urmează să obțină in
dependența din partea Spa
niei la 12 octombrie. Misiu
nea este alcătuită din diplo- 
mați reprezentînd Chile, Iran, 
Niger, Siria și Tanzania.

al companiei israeliene „El Al", 
care 
spre

a fost deviat la 27 iulie 
aeroportul din Alger.

Agentia UPI, referindu-se
- " i,

uni-
O _ .

la surse informate din Atena, 
anunță că doi profesori 
versitari au fost deportați din 
Salonic. Cei doi, calificați 
drept „periculoși pentru ordi
nea publică", sint profesorul 
de drept internațional Dimi
trios Evryghenis și profesorul 
de drept constituțional, Aristo- 
voulos Manessis.

liberarea Angolei, în care se 
arată că in ultimele patru 
luni, în urma operațiunilor mi
litare încununate de succes 
ale patrioților angolezi, au 
fost uciși 589 de soldați por
tughezi. Un detașament al pa
trioților, se arată printre alte
le în comunicat, a atacat re
cent tabăra militară Lukusse, 
distrugînd o in întregime și o- 
morind peste 100 de soldați 
portughezi.

persoană care a declarat că 
aparține acestei organizații și 
a indicat că Pereyra este 
„deținut". încercările de cău
tare a lui „punîndu-i viața 
in primejdie".

Poliția uruguayană nu a 
dat pină în prezent nici o 
informație in legătură cu a- 
această răpire, dar se înre
gistrează o intensă activita
te a efectivelor ei.

se
a- 
în

0 Președintele Venezuelei, 
Raul Leoni, a ordonat marți e- 
liberarea a 125 de deținuți po
litici, printre care 67 de mem
bri ai Partidului comunist și ai 
Mișcării stîngii revoluționare. 
Potrivit observatorilor politici 
din capitala venezueleană, a- 
ceste măsuri sint menite să 
creeze condiții normale în țară 
în vederea alegerilor preziden
țiale, ce urmează să aibă loc 
în luna decembrie a.c.

0 După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Algerian al Afacerilor Ex
terne, citat de agenția France 
Presse, un trimis special al 
președintelui Boumediene a 
plecat marți seara spre New 
York pentru a remite secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, o scrisoare din partea 
președintelui Algeriei. Această 
scrisoare, precizează poziția 
guvernului aigerian în legă
tură cu avionul „Boeing 707"

0 Aproximativ 4.800 de stu- 
denți guatemalezi, adică 45 la 
sută din numărul total al stu
denților din Guatemala, se 
află într-o grevă de 24 de 
ore. Greva a fost declanșată 
în sprijinul cererii de modifi
care a programului de studiu 
al universității naționale.

0 La Dar-Es-Salaam a fost 
dat publicității un comunicat 
al Mișcării populare pentru e-

0 Presa britanică a publi
cat un articol semnat de Dick 
Nettleton, secretar general al 
Organizației „Mișcarea pentru 
dezarmare nucleară". In arti
col, intitulat „Anglia este tim
pul să spui la revedere războ
iului rece", se subliniază ne
cesitatea unor acțiuni hotărite 
ale opiniei publice britanice 
în favoarea retragerii țării din 
blocul N.A.T.O.

0 Cadrele didactice de la 
Universitatea din New Delhi

schimb 
căruia 

iui Pe-

-A « 
«

«s ii$

Un comunicat 
al „Consiliului 
comandamentului 
revoluției" din irak

BAGDAD 7 (Agerpres). — 
„Consiliul comandamentului 
revoluției" din Irak, a pu
blicat un comunicat în care 
se arată că „în vederea apli
cării acordului încheiat cu 
reprezentanții kurzilor la 28 
iunie 1966, toate persoanele 
fără excepție condamnate în 
legătură cu evenimentele din 
nord vor beneficia 
nistie".

Consiliul a hotărît, 
menea, să instituie

de atn-

de ase- 
burse 

pentru studenți și cercetători 
științifici din rîndul kurzilor, 
să ofere kurzilor posibilita
tea de a se specializa în 'i- 
verse domenii ale științei și 
tehnicii. S-a hotărît totoda
tă, crearea unei academii 
kurde de științe și deschide
rea unei universități în ora
șul Suleymaniah.

Agenția Reuter este de pă
rere că alegerile vor oferi o 
confruntare strînsă între parti
dele stînqii, aflate în prezent 
la guvern, și opoziția conser
vatoare, în rîndul căreia 
detașează Partidul micilor 
qrarieni care, se pare că
urma unei larqi propagande, 
a reușit să obțină un sprijin 
important din partea micilor 
fermieri. Nu este mai piițin a- 
rlevărat că la sporirea 
influențe au contribuit 
mă instanță, potrivit 
„Combat", „și o serie 
ficultăți economice 
de guvern de la predecesorii 
săi. care au creat o anumită 
stare de nemulțumire". Se aș
teaptă ca comuniștii, care de
țin în prezent 22 la sută din 
locurile de consilieri munici
pali, să-și sporească acest pro
cent. în timp ce socialjdemo- 
crații, care dețin 27.7 la sută, 
să înregistreze pierderi. De 
altfel, acest lucru uu va face 
decît să confirme nemulțu
mirea corpului electoral fată 
de social-democrati, nemulțu
mire manifestată și la a'leqeri- 
le prezidențiale, cînd aceștia 
au pierdut aproape o jumătate 
de milion de voturi, pentru 
motivul că nu au reușit să o- 
fere alternative noi de politică 
internă și externă.

In sfîrșit, aleqerile vor ofp. 
ri pentru prima oară prilej;, 
participării un-ui număr de 
peste 300.000 de tineri la con
fruntarea electorală ca urma
re a reducerii vîrstei minime 
a celor care se pot prezenta 
la urne de la 21 la 20 de ani. 
Din acest punct de vedere ale
qerile, după cum a declarat 
Peek Saarino vicepreședintele 
Ligii tineretului democrat, con
stituie un test al „atracției for
țelor de stînqa asupra Genera
ției tinere atracție manifesta
tă la ultimele scrutinuri”.

acestei 
în ulti- 
ziarului 
de di- 

moștenite

I. SOCACIU

Convenfia națională
a partidului
republican din S.U.A.© Adoptarea platformei electorale ® R. Nixon are prima candidat Ia președinție. șansă de a fi desemnat

au creat o organizație denu
mită „Frontul împotriva pene
trației S.U.A.". După cum in
formează ziarul „Patriot", a- 
ceastă organizație își propune 
să demaște toate formele pe
netrației americane in viața 
universității și să mobilizeze 
împotriva acesteia opinia pu
blică.

0 Primul echipaj de astro- 
nauți americani ai cabinei spa
țiale „Apollo”, a efectuat maili 
un exercițiu în Golful Mexic 
Este vorba 
unui model 
le care va 
Echipajul a 
Walter Schirra 
Walter Cunningham. Cabina a 
amerizat cu vîrful în jos. Ime
diat după atingerea apei, cos- 
monauții au umflat cu aer trei 
baloane destinate să redea 
cabinei poziția normală. După 
aceea, echipajul a părăsit ca
bina și s-a apropiat cu ajuto
rul unei bărci pneumatice de 
nava care-i aștepta.

0 Peste 20.000 de studenți 
de la școala politehnică și de 
la Universitatea națională din 
Ciudad de Mexico au partici
pat marți la un marș de pro
test față de reprimarea de că
tre poliție a manifestațiilor stu
dențești de săptămîna trecută 
și împotriva violării autonomiei 
universitare. Participanții ce
reau demiterea șefului poliției 
din Ciudad de Mexico și re
tragerea soldaților din institu
țiile de învățămint ocupate.

despre amerizarea 
al cabinei spația- 
zbura spre Lună, 
fost format din 

i, Don Eisele și

0 Forțele aeriene militare 
R.F. a Germaniei au pie-- 
cel de-al 86-lea avion de 

„Starfighter F-104", anunță 
comunicat al Ministerului 

Se

ale 
dut 
tip 
un 
vest-german al apărării, 
precizează că aparatul s-a pră
bușit luni în împrejurimile cen
trului de antrenament din lo
calitatea Luke (statul Arizona). 
Pilotul a reușit să se salveze 
cu parașuta. Astfel, Bundes- 
wehrul a pierdut o zecime din 
numărul avioanelor de tip 
„Starfighter", aflate în dotarea
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MIAMI BEACH 7 (Aqer- 
pres). Convenția națională a 
partidului republican, care 
își desfășoară lucrările în cu
noscuta stațiune balneară Mi
ami Beacb din statul Florida, 
a adoptat aproape fără dez
bateri și fără amendamente 
platforma electorală a partidu
lui pentru alegerile preziden
țiale din luna noiembrie. Plat-

sa. In cursul acestor acciden
te și-au pierdut viața 43 de 
piloți.

0 In fața clădirii din New 
York a Comitetului Național al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
a explodat marți dimineața o 
bombă. Explozia a provocat 
pagube minore. Atentatorii nu 
au putut fi identificați de 
liție.

po-

0 Ministerul justiției al 
S.U.A. se opune apelului fos- 
’ului campion mondial de box, 
Cassius Clay, împotriva con
damnării sale la cinci -'ni în
chisoare și plata unei amenzi 
de 10.000 de dolari. El a fost 
condamnat pentru refuzul de a 
se înrola în forțele armate a- 
mericane. Potrivit hotăririi 
Curții Supreme a S.U.A., Cas
sius Clay va fi judecat din nou 
la 7 octombrie.

forma, enunțînd poziția re
publicanilor față de principa
lele probleme interne și exter
ne ale Americii. a fost conce
pută în termeni acceptabili tu
turor fracțiunilor partidului.

Platforma a fost prezentată 
deleqatilor la convenție de sena
torul Everett Dirksen care s-a 
folosit de acest prilej pentru 
a lansa o serie de' critici la 
adresa Administrației democra
te. Astfel potrivit celor spuse 
de Dirksen, marea societate" 
preconizată de Administrația 
democrată s-a concretizat . în- 
tr-un război nedeclarat, în scă
derea prestiqiul'ii Americii, în 
inflație, în deficitul uriaș și 
în creșterea în ritm rapid a 
criminalității".

In ce privește șansele ore- 
tendenților la obținerea can
didaturii republicane la preșe
dinție, în pofida eforturilor de 
ultim moment depuse de gu- 
vernatorii Nelson Rockefeller 
și Ronald Reagan de a împie
dica numirea fostului vicepre
ședinte Richard Nixon, nu s-au 
produs modificări substanțiale. 
Comentatorii 
a sublinia 
Reaqan și f 
fost de natv 
pozițiile fost 
te, care ma
potrivit unor statistici întocmi
te de agențiile de presă. a- 
proape 650 de voturi din ce
le 667 necesare obținerii 
didaturii din primul tur 
scrutin, care va avea loc 
cursul nopții de miercuri 
joi.

unanim: în
■forturile Iii 
feller nu au 
să zdruncine 
vicepreședin-
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