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M ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIOULUI
Apropierea celui de-al IV-lea Congres al partidului — eveniment 

de importanță istorică in viața partidului și statului nostru — consti

tuie pentru minerii Văii Jiului un puternic imbold in muncă. Cu fie

care zi ce trece, pe graficele Întrecerii socialiste de la exploatările mi

niere se înscriu noi realizări pe linia îndeplinirii sarcinilor de plan și

a angajamentelor de întrecere.

Muncă însuflețită

Dăneasa loan, unul din cei mai 
buni motoriști ai exploatării fo
restiere Cîmpul Mielului, tăind 
buștenii cu ferăstrăul mecanic pe 
rampa din pădure.

ІІІІіМ 0№Î 
iișorlante victorii

In lunile care au trecut din acest 
an, comitetul de partid al Fabricii 
de fire artificiale „Viscoza" Lupeni 
și-a propus să analizeze cum se 
desfășoară în secții activitatea pen
tru îmbunătățirea calității firelor. 
Potrivit angajamentului luat de co
lectivul F.F.A. Viscoza, 68 Ia sută 
din cantitatea de produse realizate 
în fabrică să fie de calitate superi
oară. In discuțiile purtate de către 
membrii comitetului de partid și 
invitați s-a arătat necesitatea so
luționării problemelor de care este 

' condiționată Îmbunătățirea calității 
lirelor de mătase.

Deși a fost studiată tuni de-a 
rindul, problema apei părea nere
zolvabilă. In zadar se străduia colec
tivul secției de prelucrare chimică 
să respecte parametrii stabiliți pen
tru prepararea unei viscoze de bu
nă calitate. Zadarnică părea și tru
da filatorilor de a produce din so
luția coloidală fire trainice de mă
tase, fără pete și scame, care să 
corespundă exigențelor mereu cres- 
cînde ale Întreprinderilor benefi
ciare.

După multe căutări, un mănunchi 
de oameni harnici si pricepuți, cu- 
noscuți in fabrică prin dirzenia 
lor, au pornii lupta pentru purifi
carea apei. Și au învins. Șase oa
meni, lăcătușii Szăsz Alexandru, 
Bană Stan și Bojincă loan, maistrul 
Breitigan Ignat și sudorii Ionici 
loan și Capriș Vasile au realizat 
un sistem de filtrare a apei sub 

presiune. Filtrele, confecționate din 
resurse interne și montate in sala 
de maturație, rețin impuritățile a- 
flate in apa care se utilizează la 
spălarea bobinelor.

Animatorii acestei importante 
victorii sînt comuniștii cărora le 
sint proprii dăruirea de sine în în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

MARGARETA MICA

In abatajele minei din Lonea, 
bătălia pentru a da patriei cît mai 
mult cărbune șe desfășoară cu în
suflețire.

In fiecare schimb și zi de muncă 
minerii de la această exploatare 
obțin noi succese. Pîna în dimi
neața zilei de 9 iulie ei au extras 
peste prevederile de plan din a- 
ceastă lună aproape 500 de tone dg 
cărbune.

Succese asemănătoare au înre
gistrat și minorii din Aninoasa. A- 
vînd o bună experiență în aplica
rea unor procedee avansate de 
muncă, ei au sporit randamentul 
pe exploatare la 1,400 tone cărbu
ne pe post. Pe această bază, mine
rii aninoseni au livrat preparației 
Petrila, de Ta începutul acestei luni, 
270 tone de cărbune peste preve
derile planului de producție. Și 
minerii de la Dîlja, una din cele 
mai tinere exploatări din Valea 
Jiului, se situează printre exploată
rile fruntașe. Ei ocupă locul III pe 
bazin în întrecerea socialistă cu 
celelalte exploatări miniere.

• Se extinde
susținerea
modernă

Susținerea modernă în galeriile 
și abatajele minelor din Valea 
Jiului a cunoscut an de an o lar
gă dezvoltare. In primele 6 luni 
din acest an s-au armat metalic 
33 455 m 1 de galerie, mai mult 
decît planificat cu aproape 5 000 
m 1. Concomitent a fost extinsă ar
marea metalică în 19 abataje fron
tale, iar în 25 de abataje cameră 
s-a introdus armarea mixtă din e- 
lemente metalice combinate cu 
lemn de mină.

De la începutul acestui an au 
fost extrase din abatajele susținute 
metalic aproape 600 000 de tone de 
cărbune cocsificabil și energetic.

Aspect de muncă din secția

răsucit a F.F.A. Viscoza Lupeni.

de foraj
Aplicarea unor procedee avansa

te de muncă constituie una din 
preocupările de seamă ale sondori
lor din sectorul de explorări mi
niere Livezeni. La sfîrșitul anului 
1964 la cîteva sonde s-a experi
mentat cu succes forajul cu dia- 
metre mici de la suprafață (97-120 
mm). Acumulînd o experiență bo
gată în aplicarea acestui procedeu, 
sondorii din Livezeni au extins a- 
nul acesta forajul cu diametre 
mici la toate sondele aflate în 
funcțiune. Aplicarea procedeului a 
dus la creșterea vitezei de foraj cu 
50 m lunar pe fiecare sondă și Ia 
reducerea cu 20 la sută a consu
mului de materiale pe metrul forat. 
Economiile realizate la prețul de 
cost se cifrează la 360 000 lei. Prin 
aplicarea acestui procedeu, în pri
mele 6 luni din acest an sondorii 
din Livezeni au forat 500 m 1 peste 
prevederile de plan.

PE MESELE PETRILA 
Я LIVEZEHI-РЕВДЙИІ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
Șantierele de construcții de lo

cuințe din Valea Jiului au înche
iat prima jumătate a anului cu un 
bilanț nesatisfăcător.

înseamnă că nu au muncit con
structorii suficient ? Au muncit ! 
O spune productivitatea muncii spo
rită, realizată pe șantiere. O subli
niază — de ce să n-o spunem — 
și cele 624 de apartamente termi
nate în primele luni ale anului, 
plus altele care se vor termina în 
curînd. Și totuși bilanțul activită
ții constructorilor pe prima jumăta
te de an arată astfel : din 620 de 
apartamente planificate au fost ter

• Procedeu nou

Printre brigăzile de frunte din sectorul IV al minei Aninoasa se 
numără și cea condusă de minerul Dediu Vasile. Iată o parte din 
membrii brigăzii, minerii din schimbul condus de Kovacs Ludovic, îna
inte de a intra în mină.

UNDE MERGEM MÎINE 1
ф Sala Teatrului de stat din Pe

troșani, orele 17 și 20,30 — come
dia „Pălăria cu... bucluc". Prezintă 
Teatrul muzical din Brașov.

ф De la ora 10,30, pe arena spor
tivă din Aninoasa va avea loc o 
serbare cîmpenească. Formațiile reu
nite ale artiștilor amatori din Valea 
Jiului vor prezenta programul co
mun intitulat „Bucuria vieții noi în 
cîntec și joc".

+ Stadionul sportiv Jiul din Pe
troșani, ora 10 — primirea ștafetelor 
de la asociațiile sportive din Valea 
Jiului.

ф Stadionul sportiv Jiul Petro

De ce nu an putut fi 
recepționate apartamentele 
terminate în semestrul I ?

minate 624. Dar nu s-au admis la 
recepție decît 252 de apartamente. 
Motivele se pot enumera pe dege
te. In majoritatea cazurilor blocurile 
terminate, ca lucrare în sine, nu au 
asigurat accesul la ele, iar altele

ANCHETA NOASTRĂ
nu sînt după mai bine de trei luni 
de timp prielnic, finisate în exte
rior.

Cauzele care au generat aceas
tă stare de lucruri fac obiectul an
chetei noastre. Am analizat în acest

șani, orele 8,30—13, întreceri la 
baschet, volei, atletism, tir, contînd 
pentru Spartachiada de vară a tine
retului.

ф Sala cinematografului din Paro- 
șeni, ora 9 — concurs „Cine știe 
cîștigă" pe tema P.C.I.

ф Sala sporturilor din Petrila, 
ora 10 — întreceri la tenis de ma
să din cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului.

ф Arena sportivă din Lonea, ora 
17,30 — meciul de baraj pentru 
promovarea în categoria C de fot
bal între echipele Știința Petroșani 
și Progresul Strehaia.

sens în paralel două șantiere, cel 
de la Petrila și cel de la Livezeni.

Lipsă generatoare
de lipsuri

Șantierul de Ia Petrila a ' execu
tat în zona blocurile predate în 
anul trecut și în anul acesta o mare 
parte a lucrărilor de sistematizare 
pe verticală, astfel că la toate blo
curile predate accesul a fost asi
gurat. Incinta șantierului arată însă 
ca și cînd nu s-ar fi făcut nimic. 
Noroiul și viiturile au inundat stră
zile, aleile. Am întrebat pe șeful 
șantierului, inginerul Gornoviceanu 
Adrian, cărui fapt i se datorește a- 
ceastă stare de lucruri. Iată răs
punsul :

— De mai bine de șase luni de 
zile solicităm documentația pentru 
corectarea torenților din amonte de 
șantier. Nu sîntem nici acum în 
posesia acestei documentații. Am 
fi vrut să continuăm lucrările teh- 
nico-edilitare în incintă, dar munca 
e zadarnică. Ceea ce evacuăm azi, 
mîine e completat de viituri. Și 
atunci Ia ce bun să cheltuim za
darnic bani și timp ?

Se pare că tot de atîta vreme 
cunoaște această anomalie și bene
ficiarul lucrărilor — I.C.O. Petro
șani. In șase luni de zile nu s-a 
putut interveni Ia proiectant pentru 
întocmirea acestei documentații ? 
E o întrebare la care se așteaptă 
răspuns. Dar un răspuns care să 
spună : am predat documentația so
licitată 1

...Dar și lipsuri generale 
de o practică greșită

Totuși șantierul de la Petrila are 
o situație paradoxală. Cele 120 de

(Gontinuare in pna. 3-a)
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Bin lumea științei și tehnicii
Bkcuiti <Йп petrol

S-ar putea ca petrolul să devină 
o sursă... alimentară care să ajute 
In lupta Împotriva foametei. Deo
sebit de promițătoare în acest sens 
par să fie rezultatele obținute de 
cercetătorii francezi. Tratînd hidro
carburile pentru a elimina parafina, 
s-a obținut un praf alb fără miros 
deosebit care, amestecat cu făină, 
permite fabricarea unor biscuiți de- 
licloși. Se apreciază că prin rafina
rea petrolului s-ar putea obține 
anual aproximativ 20 milioane tone 
de proteine.

Desigur, valoarea biologică a pro
teinelor sintetice nu o echivalează 
pe aceea a proteinelor de origine 
animală sau vegetală și produsele 
astfel obținute nu sînt suficiente 
pentru a asigura o nutriție norma
lă. Dar, adăuglndu-se, de exemplu, 
e zecime de proteine sintetice la 
cele de origină vegetală, s-ar obți
ne un aliment excelent, sub formă 
de făină perfect panificabilă.

Radlofelefon de busunar
Un inginer bulgar a construit un 

radioteiefon de buzunar cu tranzis- 
tori. Cu ajutorul lui se realizează 
legătura telefonică fără fir cu orice 
abonat. Includerea aparatului „Atrt- 
0,2" în rețeaua telefonică orășe
nească se realizează prin interme
diul unui dispozitiv radiotelefonic 

„Rtat-6“, montat de centrala tele
fonică automată orășenească sau de 
orice post telefonic.

Radiotelefonul automat cu tran- 
zistori este instalat într-o cutie ele
gantă cu apărătoare de piele, iar 
'dimensiunile lui sînt aproape cît 
ale unui aparat de fotografiat.

Ploaie artificială
Recent, un grup de oameni de 

știință de la Institutul indian de cer
cetări științifice în domeniul com
bustibililor au descoperit că prin 
însămînțarea norilor cu praf foarte 
fin de cărbune se provoacă conden
sarea vaporilor cu mai multă efi
cientă decît prin folosirea iodurii 
de argint, fără să mai vorbim de 
așa-numita „gheață uscată".

Poate că această descoperire va 
face cș ploaia artificială să depă
șească domeniu] experiențelor limi
tate și șă poată fi folosită pentru 
nevoile agriculturii. ,

Declanșarea avalanșelor 
cu ajutorul rachetelor

In munții Grand Saint-Bernard 
(Elveția) au fost efectuate primele 
experiențe de declanșare a avalan
șelor, folosindu-se explozia unor 
rachete. Această metodă va fi în 
curînd generalizată, putîndu-șe ast
fel preveni accidentele produse prin 
declanșarea neașteptată a avalanșe
lor.

Itinerarii turistice în obiectivul fotografic : Cîmpușel.
Foto: N. MOLD0VEANU

ȘTIAȚI CĂ
VARIETĂȚI

„Evacuarea" locuitorilor 
din Copenhaga

Intr-una din zilele lunii iunie, 
numeroși locuitori care treceau pe 
Străzile Copenhagăi au fost cuprinși 
de panică ; afișe cit se poate de 
oficiale invitau pe toți locuitorii 
să evacueze imediat orașul.

Poliția anunțată a intervenit, fă- 
cînd să dispară afișele alarmante. 
Acestea fuseseră furate fie de la 
un post de poliție, fie de la impri
meria oficială unde se aflau stoca
te, in eventualitatea... unui război. 
O glumă proastă care ar fi putut 
avea rezultate neplăcute, și in ace
lași timp o ilustrare a unei psihoze 
de război care, din păcate, mai 
este cultivată in unele locuri.

Rechini 
în apropierea Atenei

Recent s-a constatat prezența a 
i numeroase cîrduri de rechini în a- 

pele Golfului Salonic de pe lito
ralul Atenei. Un număr de trei re
chini au căzut in plasele de pes
cuit ale unor pescadoare. Rechini
lor li s-au tăiat capetele care au 
fost duse ca dovadă Ia căpitănia 
portului. De aici s-a lansat un ur
gent apel către miile de persoane 
care, alungate de caniculă din ca- 

șele lor, invadaseră plajele din 
jurul capitalei. Iubitorii de înot 
au fost preveniți să nu se înde
părteze de țărm. Vasele de patru
lare au asigurat respectarea ordi
nului.

Poliția portuară a inițiat o ope
rație de exterminare a rechinilor. 
Este vorba de o specie de rechini 
care nu depășesc lungimea de trei 
metri dar care șînt foarte agresivi 
și îndrăzneți.

De la etajul I la subsol

Locuitorilor din orașul iugoslav 
Kralievo nu le venea să-și creadă 
ochilor cind intr-o bună zi au des
coperit că orașul lor se transfor
mase complet peste noapte. Unele 
case pierduseră cifiva metri din 
înălțime în urma unei bruște deni
velări de teren, incit locatarii care 
dormeau liniștiți la etajul I s-au 
pomenit Ia nivelul pivnițelor case
lor învecinate. In pluș, riul Ișbar 
se revărsase, inundînd cîmpiile 
dimprejur, iar în mijlocul riului 
apăruse o insulă pustie.

In timpul nopții avuseseră Ioc 
zguduituri destul de puternice, dar 
locuitorii din Kralievo, obișnuiți 
cu frecventele alunecări de teren 
de mică amplitudine însoțite de 
zgomote și zguduituri, nu le dădu
seră nici o importanță...

Un tablou în- 
tîlnit des, în a- 
ceste zile de va
ră, pe Jiu în sus, 
la Uricani, Cîmpu 
lui Neag... și în 
alte locuri ce a- 
trag pe amatorii 
sportului cu un
dița.

ANECDOTE
• Despre un zgîrcit: „Cind îți dă 

mina, îșl numără după aceea dege
tele..."

V • Tatăl: Vezi că și tăticu știe 
isfi-ți facă baie. ȘI tu credeai că fă- 
Iră mămica sîntem pierduți.

Copilul: Da, desigur. Numai că 
mămica îmi scoate de obicei ghe- 
tuțele înainte de a mă băga în 
cadă.

Vi • — Temele tale sînt mai bune 
yn ultimele zile, îi spune proieso- 
rul elevului. Poți să-mi explici de 
ce ?

— Tata a plecat într-o călăto
rie.

• Intr-un ziar parizian a apărut
(următorul anunț:

„Caut 20 de șoareci, 5 șobolani 
și vreo 2 000 de ploșnițe vii. Con
form contractului de închiriere, tre
buie să predau camera in starea în 
care se afla cînd m-am mutat în I 
ea". I

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
■■■■■■шнанввмвмжа: вапикаввіжиэтииниаппняиннммв мнавнммв■■анвмм

Unde nu-i cap,.,
O călătorie cu autobuzul pină 

la Uricani, mai ales cind poți o- 
cupa un loc, e într-adevăr plăcu
tă. Un drum în care Valea Jiului 
îți Înfățișează multe din frumuse
țile dăruite de natură, dar mai a- 
leș din cele plămădite de brațele 
oamenilor. Coroeștii, Paroșenii te 
întîmpină cu marile lor uzine, iar 
noile cartiere de la Vulcan, Lu- 
peni parcă Iți iac cu mina.

Apariția siluetelor puțurilor de 
extracție ale Uricaniului te rea
duc însă la problemele pe care le 
ai de rezolvat și le grăbești să 
cobori din mașină. Dar iată că au
tobuzul trece pe lîngă strada ce 
duce șpre mină, fără nici un semn 
de oprire și buna dispoziție îți 
piere. Afli cu surprindere că opri
rea e la cîteva sute de metri mai 
încolo și nu în dreptul minei. Poa
te, cine știe, acolo coboară multă 
lume.

Din mașină au coborît opt per
soane. Și toate opt, în grup, au 
făcut cale întoarsă spre mină. Te 
întrebi: Cel de la I.C.O., de ia 
sfatul popular al Uricaniului n-au 
observat treaba asta f Căci mai 
ales cînd ești grăbit, cînd ai de 
rezolvat multe treburi, parcurgi 
un drum pe care puteai sd nu-i 
faci. I.C.O., tovarășii de la Sfatul 
popular Uricani ar trebui sd fixe
ze stația acolo unde e necesară, 
adică la mină. Astlel, făcînd dru
mul pe degeaba, îți vine tot me-

...o expediție științifică a 
U.N.E.S.C.O. a descoperit în Ocea
nul Indian un curent glacial și cî
teva lanțuri muntoase suppceani- 
ce, încă necunoscute geografi
lor ?

...cel mai lung tunel din lume es
te cel care leagă localitățile Baie 
și Chesapeake din statul Virginia 
(S.U.A.) — 28 km î Tunelul este 
prevăzut la capete cu antene lega
te de sisteme de amplificare, care 
permit ca în interiorul lui vehicu
lele să prindă emisiunile radio.

...savantii sovietici au descoperit 
în ultimii 10 ani că mișcarea de ro
tație a Pămîntului s-a încetinit ce
va mai mult decît în perioada co
respunzătoare a secolului prece
dent ? Ca urmare, zilele sînt ac
tualmente mai lungi cu un sfert de 
miime de secundă.

...numeroase rate sălbatice s-au 
instalat în grădina Prezidiului Aca
demiei de Științe a U.R.Ș.S. din 
centrul Moscovei ? O rată cu cei

teu în minte proverbul; Unde 
nu-i cap, vai de picioarele... noas
tre.

Orbul găinilor
Să ne punem mai intîi un pic Ia 

punct cu regulile de vînzare a 
unui produs la marea modă în zi
lele călduroase : înghețata. Fieca
re remizier măsoară acest produs 
cu ajutorul unei linguri speciale, 
de forma unei jumătăți de sieră. 
Atunci cînd această normă este 
rasă — așa cum se face uneori la 
cofetărie, porția de înghețată are 
SO grame și costă un leu. (Cea cu 
75 de bani porția nu mai e pusă 
în vînzare In Petroșani pe motiv 
că remizierii s-au debarasat defi
nitiv de prostul obicei de a da 
restul, iar cei din conducerea 
T.A.P.L. nu țin să fie deranjați cu 
sesizări).

intre remizierii care vînd în
ghețată s-a răspîndit o boală pe 
care n-o găsiți în tratatele medi
cale ; boala ciupitului. Spre deo
sebire de alte boli care-ți scurtea
ză zilele, boala ciupitului aduce 
remi/ie:!lor bănuți în plus. Cum ? 
In ioc să umple măsura și să o 
radă cu un cuțit drept, fie că nu 
umplu forma, fie că o rad de o 
tinichea cu colțuri rotunde fixată 
în vasul In care se află înghețata. 
Rezultatul: porția de înghețată se 
reduce la 25—30 grame.

Cu toate acestea tovarășii din 
conducerea T.A.P.L. nu iau mă- 

11 boboci al săi și-a ales domiciliul k 
în bazinul unei fîntîni, iar o altă 
familie — într-un vas vechi de 
flori.

,..în Franța, 53,4 la sută bin fe
meile aflate în producție sînt că
sătorite și 20 la sută din ele cîștigă 
mai mult decît soții lor І

...în familia țăranului mongol Luv- 
sanzundui din uniunea agricolă Ba- 
dralt din aimacul Suhe Bator s-au 
născut 20 de copii, dintre care cel 
mai in vîrstă are in prezent 31 de 
ani, iar mezinul — 6 ani ? Unul din-* 
tre ei este medic, nouă muncesc, 
în gospodăria agricolă, iar cinci 
studiază.

...în S.U.A. a fost realizat un 
„robot grafolog", care poate identi
fica cu mare precizie cine a scris 
un text de mînă sau, în cazul unui 
text dactilografiat, ce mașină a fost 
folosită ? Pe drept cuvînt, acest ro
bot poate fi considerat un adevă
rat Sherlock Holmes „electronic".

suri de respectare a regulilor de 
vînzare a înghețatei, deși au mai 
fost sesizați prin ziar de neregu
lile în acest domeniu. Concluzia i 
In timp ce remizierii sînt atinși 
de boala ciupitului, cei de la ser
viciul comercial al T.A.P.L., în 
frunte cu tovarășul Grădinara, su
feră cumplit de... orbul găinilor.

Julieta, sărmana.,,
însoțită de Romeo, împreună cu 

un colectiv al Operei din Cluj, 
Julieta a poposit la clubul din Pe- 
trila pentru a înlățișa spectatorilor 
de aici, prin grai coregrafic, un 
fragment din sfîșieloarea ei tra
gedie. Dar, de la prima bătaie de 
gong, Julieta s-a văzut amenin
țată de o nouă tragedie : tragerea 
cortinei a stîrnit un adevărat nor 
de praf. Amenințarea a devenit 
fatală cînd Julieta a fost ridicată 
de Romeo de pe podeaua scenei: 
rochia-i pină atunci de un alb 
imaculat, a devenit dintr-odată gri.

Sărmana Julieta !
☆

N.R. Noua tragedie a Julietei 
ne-a fost refatată cu amărăciune 
de un tovarăș organizator al tur
neului Operei din Cluj. Este posi
bil ca din cauza neglijenței celor 
ce gospodăresc clubul din Petrila 
și în primul rind a intendentului 
Buzatu Ion să fie compromis un 
asemenea spectacol ? Așa trebuie 
primit un colectiv artistic de pres
tigiu ?

I. B.
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De ce nu au putut fi recepționate 
apartamentele terminate în semestrul I?

(Urmare din pag. l-a)

apartamente terminate sînt deja lo
cuite, fără însă ca cele două blo
curi — F 2 și A 1 — să fie preda
te beneficiarului. Cu alte cuvinte, 
beneficiarul a cumpărat mai întîi 
pielea ursului din pădure, apoi cînd 
a văzut că ursul avea blana năpîrli- 
tă n-a mai cumpărat-o. Aici nu se 
poate invoca drept scuză viiturile. 
Aici au păcătuit în aceeași măsură 
și beneficiarul, care a ocupat blo
curile nefinisate pe afară, și con
structorul care, fără vreo justificare 
menită să stea în picioare multă 
vreme, nu a trecut nici acum la 
finisarea exterioară a celor două 
blocuri. Unul s-a lăsat pe tînjală, 

(\ iar celălalt a facilitat delăsarea.
Rezultatul ? Paradoxul arătat mai 
sus.

Aici e vorba de un principiu de 
lucru cu rădăcini mai adinei dar 
la care vom mai reveni în cursul 
acestei anchete.

Affeptiri fi o dilemă
Ne-am deplasat cu ancheta noas

tră pe șantierul Livezeni — Petro
șani. Iată ce ne-a relatat șeful șan
tierului, tov. Sasu Nicolae :

— Am terminat în prima jumă
tate a anului un număr de 200 de 
apartamente și am predat, cu pro
ces verbal de recepție, 140. Dintre 
lucrările tehnico-edilitare din zona 
blocurilor respective sînt executa
re sau se execută în prezent: dru
murile și sistematizarea în zona blo- 

i curilor G 1, G 2, E 2, G 7. Canali
zările sînt executate pentru între- 

I gul cvartal. Nu se lucrează Ia sis- 
tematizare în zona blocurilor H 2, 
E 4 (cele două blocuri nerecep- 
tionate cu proces verbal deși termi
nate ca lucrare în sine). Aici — ca 
și în zona blocurilor J 1 — 4 — 
se așteaptă ca I.R.E.H, și P.T.T.R. 
să termine lucrările de pozare a 
cablurilor subterane electrice și 
de telefon.

Cît timp se va aștepta nu se știe. 
Dar se știe în schimb un lucru : 
Șantierul și I.R.E.H., respectiv sec
torul construcții montaj, nu mențin 
o legătură (absolut necesară) în 

O parte din e- 
chipa de lierari- 
betoniști condusă 
de Torn Vasile 
care a adus o 
contribuție im
portantă la glisa
rea blocului F 1 

de la Petrila.

vederea coordonării celor două lu
crări.

Mai departe tov. Sasu ne rela
tează în legătură cu drumurile și 
aleile pietonale și carosabile:

— La strada care traversează în
tregul cvartal V, a fbst făcută jonc
țiunea cu etapa I. De asemenea, a 
fost executată aleea carosabilă de 
acces Ia blocurile H 1, E 2, G 7. Nu 
sînt executate drumurile de acces 
Ia centrala termică nr. .2 și nr, 3 
și aleea carosabilă de acces la blo
curile H 2, E 3, E 4, F 4. Interve
nim cu o întrebare :

— Dintre aceste lucrări, la care 
intenționați a da prioritate ?

— Drumurilor de acces la cele 
două centrale termice, întruclt ac
cesul la blocurile respective e asi
gurat provizoriu.

Se pare însă că cei de la Livezeni 
au de ales între două rele. Rău 
e dacă nu execută drumurile de 
acces la cele două centrale termi
ce, căci nu se va putea face tran
sportul cărbunelui la centrală. Rău 
e dacă nu execută într-un scurt 
timp aleea carosabilă, aleile pletpna- 
le și sistematizarea terenului îri 
zona blocurilor respective, căci blo
curile acestea sînt unele terminate 
iar altele pe terminate — deci în 
pericol de a nu fi admise la recep
ție din motivele cunoscute. Con
structorii au ales prima variantă': 
vor executa, cu forțele de muncă 
și utilajele pe care le au, drumurile 
de acces la centralele termice. Con
siderăm că era mai indicat a da 
prioritate lucrărilor de sistemati
zare din zona blocurilor H 2, E 2, 
E 3, E 4, întrucît s-a văzut că pro
vizoratele nu mai pot fi tolerate.

Cîfeva „mărunțișuri" 
importante

La Livezeni am fost martori la 
o discuție care aruncă lumină asu
pra unor stări de lucruri.

In ziua de 6 iulie, autobaza 
I.R.T.A. a trimis, din. cele nouă bas
culante comandate șase basculante 
și trei platforme. Faptul că nu s-au 
trimis toate autobasculantele co
mandate e rău, căci pentru a da 

încărcători pe cele trei platforme 
trebuia descompletată sau scoasă 
din șantier o întreagă brigadă ceea 
ce produce perturbații în plani
ficarea zilnică a șantierului. 
Responsabilul cu transporturile în
să a ales o soluție radicală : a res
pins cele trei platforme, care s-au 
înapoiat la garaj. Nu comentăm 
măsura luată de responsabilul cu 
transporturile. Poate a fost dictată 
de interesele șantierului. Ne mul
țumim a atrage atenția că astfel 
de măsuri dăunează activității au
tobazei și a șantierului, cum s-a 
întîmplat de fapt în ziua respectivă.

Tot din aceeași discuție am aflat 
că buldozerul existent pe șantier, 
deși lucrează zece ore, nu dă ran
damentul așteptat. Nu dă rezultate 
pentru că atît chiria utilajului, pro
prietate a I.P.I.P. — Livezeni, cit 
și salarizarea buldozeristului se 
face la ore de funcționare și nu la 
cantități real executate, așa cum 
de fapt a existat înțelegerea între 
I.P.I.P. și grupul 2 de șantiere. A- 
plicarea acordului la acest utilaj 
de mare importanță pe șantier l-ar 
stimula în muncă pe salariatul res
pectiv. Rămîne ca o obligație din 
partea I.P.I.P. și a șantierului să 
aplice în practică hotărîrea pe ca
re au luat-o de comun acord.

Și o carenfă comună
Este bine cunoscută situația care 

s-a creat la începutul iernii anul 
trecut cînd, din cauza instalațiilor 
de încălzire centrală sub formă de 
provizorat, locatarii au fost supuși 
la o serie de privațiuni. Și iată-ne, 
după șase luni de zile din anul a- 
cesta, în fața unei situații asemă
nătoare pe șantierele de la Live
zeni și Petrila. Centrala termică 
nr, 1 de la Petrila, la care șe vor 
racorda o parte din blocurile cu 
termen de predare în acest an, se 
află abia la fundații. Cauzele în- 
tîrzierii : lipsă de fier-beton de o 
anumită dimensiune, după ce exe
cuția a fost întîrziată de numeroa
sele aluviuni aduse de torenți рё 
amplasamentul lucrării. Așadar, 

dintr-o cauză sau alta — cînd mai 
sînt numai trei luni pînă la darea 
In funcțiune a centralei — con
strucția ei se află în evidentă în- 
tîrziere. Conducerea șantierului a 
luat hotărîrea salutară de a orga
niza aici lucrul pe două schimburi. 
Asigurări din partea conducerii 
șantierului pentru terminare^ la 
timp a centralei termice, există. 
Rămîne numai să se vadă rezul
tatul, căci cu asigurări, după cum 
o arată experiența anului trecut, 
nimeni nu se încălzește.

La Livezeni, construcția centralei 
termice nr. 3 a început încă din 
iarnă. După șase luni de zile, a a- 
juns la cota 4- 6 m. Deci, cam a- 
ceeași situație de Ia Petrila.

Centralele termice predate anul 
trecut sub formă de provizorat sint 
tot în aceeași stare și acum.

Din această situație tragem con
cluzia :

Atît la Petrila cît și la Livezeni 
s-au construit blocuri S-a construit 
după metode rapide, s-au căutat 
soluții noi pentru accelerarea rit
mului de execuție. Dar numai la 
blocuri, căci celelalte lucrări de 
folosință generală au fost neglijate 
și se află in evidentă întîrziere. 
Practica aceasta de a axa forțele 
principale exclusiv pe construcția 
de blocuri, are un raționament ilo
gic. Obișnuiesc să spună tovarășii 
din conducerile șantierelor: „Pla
nul constă- din apartamente preda
te". Greșit ! Apartamentele sînt 
predate, dar cum ? Fără a-i asigu
ra locatarului cele de trebuință ? 
Dovadă a lipsei de logică a acestui 
raționament stau provizoratele în 
toate domeniile, admise anul tre
cut. Nimeni nu se mai gîndește să 
termine un lucru început.

Timpul rămas pînă la sfîrșitul 
anului, pînă la venirea anotimpu
lui friguros, mai permite încă re
cuperarea rămînerilor în urmă. In 
fața constructorilor de locuințe stă 
sarcina de a-și îndrepta neîntîrziat 
atenția asupra unui lucru : cartier 
de locuințe înseamnă case care au 
asigurate : lumină, căldură, apă și 
accesul la ele. Și după cum am a- 
rătat în cursul anchetei, o parte a 
responsabilității în asigurarea lor, 
se răsfrînge și asupra beneficiaru
lui.

Acesta e imperativul pe șantiere 1

PUBLICITATE

I. [. I. L ІІПІІІІ
Recrutează candidați pentru
Școala profesională cu ur

mătoarele specializări:
— Muncitori calificați pro

duse lactate;
— Laboranți;

— Lăcătuși mecanici ind. 
alimentară;

—• Lăcătuși mecanici insta
lații frigotehnice;

CONDIȚII:
—, să fie absolvenți a 7—8 

clase elementare;
— să nu depășească vîrșta 

de 17 ani;

Școli tehnice de maiștri
cu următoarele specializări:

— Maiștri produse lactate;

— Maiștri mecanici instala
ții frigotehnice;

— Maiștri lăcătuși meca
nici ind. alimentară;

CONDIȚII:

— să fie absolvenți ai unei 
școli profesionale;

troșani, str. Dr. Petru Groza
nr. 5.

— să albă o vechime de
cel puțin trei ani în produc
ție;

Școala superioară cu 
mătoarea specializare :

ur-

— Tehnologi produse 
mentare;

ali-

CONDIȚII:
— să aibă diplomă 

maturitate.
dț
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PROGRAMUL I. 6,0p Concert de 
dimineață; 6,55 Recomandări din 
program; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Cîntă Cliff Richardt 8,00 Sumarul 
presei; 8,06 Cîntă Ileana Constan- 
tinescu și Marcel Budală; 8,30 
Teatru la . microfon pentru copii: 
„Duțu și ifeana în țara basmelor"; 
9.30 „Am îndrăgit o melodie" — 
muzică ușoară; 10,00 De la o o- 
peretă la. alta,- 10,30 Mici piese 
instrumentale interpretate de mari 
soliști; 10,45 Orchestre și soliști 
de muzică ușoară; 11,15 Emisiunea 
,Cinema"; 11,30 Emisiune de mu
zică populară; 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 Pagini alese din mu
zica de operă; 12,30 Recomandări 
din program; 12,35 „Mic dicționar 
de muzică ușoară (Litera D); 13,30

DE RADIO
iulie

De toate pentru toți; 14,25 Piese 
instrumentale de mare popularita
te; 15,00 Muzică populară cerută 
de ascultători; 15,30 Canțonete 
interpretate de soliștii noștri; 15,45 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
șoară; 16,00 Concertul în mi mi
nor pentru violoncel și 
de Edvard Elgar; 16,30 
populare din regiunile 
17,00 Recital de operă 
Bumbry; 17,15 Cîntă
Xavier Cugat; 17,30 Sport; 
„Culori sonore" — muzică ușoară; 
20,00 Radiojurnal; 20,20 Teatru la 
microfon : „Oricîț ar părea 
dat"; 21,50 Scurt recital : 
Fotino; 22,00 Radiojurnal, 
meteorologic. Sport; 22,20 
Luis Mariano; 22,35 

orchestră 
Melodii 
patriei;

: Grace
orchestra 

19,45

de ciu-
Maria 

Buletin
Cîntă

Muzică de

dans; 23,15 Simfonia I în Mi be
mol major de George Enescu. In
terpretează orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Melodii 
distractive interpretate de fanfară; 
6,30 Dansuri și coruri din opere; 
7,00 Muzică populară; 7,25 Reco
mandări din program; 7,30 Radio
jurnal; 7,45 Muzică ușoară; 8,00 
Clubul voioșiei; 8,30 Mărgăritare 
muzicale,- 9,00 La cererea -dumnea
voastră muzică populară; 9,30 A- 
nunțuri, muzică; 10,00 „Un nume 
drag, o melodie cunoscută"; 10;30 
„Oameni, ani, împliniri"; 10,45 
Arii și dansuri din operete; 11,00 
„Natura și muzica" — cimpiile și 
pădurile. Emisiune de Radu Ghe- 
ciu; 11,40 Muzică de promenadă 
interpretată de fanfară; 12,00 Sin
teze literare : dramaturgia con
temporană românească; 12,15 Mu

zică ușoară interpretată de Jean 
Păunescu; 12,30 Program muzical 
dedicat fruntașilor în întrecerea so
cialistă în cinstea celui de-al IV- 

'lea Congres al Partidului; 13,30
Cîntă orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 14,00 Bu
letin de știri, Buletin meteorologic; 
14,10 Recomandări din program; 
14,14 Cîntă formația de muzică u- 
șoară a Institutului de științe eco
nomice; 14,30 La microfon : „Satira 
și umorul"; 15,45 Program de cîn- 
tece mongole; 16,00 Melodii popu
lare; 16,30 Cîntă pentru dumnea
voastră orchestra Michel Legrand; 
16,45 Concert-Ghicitoare; 17,15 
Cărți care vă așteaptă; 17,30 Anii 
au trecut... dar aceste melodii au 
rămas; 18,00 Varietăți muzicale; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Invi
tatul emisiunii noastre : Petre Ște- 
fănescu Goangă; 19,30 Seară de 
romanțe; 20,00 Dansați cu noi;

20,45 Cîntă Ioana Radu; 21,20 „So
liștii și melodiile preferate" — mu
zică de dans; 21,45 Pagini umoris
tice în lectura actorului Nicolae 
Gărdescu,- 22,00 Canțonete; 22,30 
Voci celebre : Adele Kern, Tita 
Ruffo, Amelita Galli-Curci, George 
Folescu, Enrico Caruso, Germaine 
Feraldy și Joseph Rogatcewski; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Calei
doscop ritmic; 0,52 Buletin de știri.

Cinem aîopraf e
îl iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE :. 
Fernand cow-boy; REPUBLICA : 
Hanka; PETRILA : Totul despre 
Eva; LONEA: Neamul Șoimărești- 
lor seria I și П; ANINOASA : în
curcătură blestemată; PAROȘENI: 
Străinul seria I și II; BÂRBĂTENI : 
M-am îndrăgostit la Copenhaga.
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PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

PARIS 9 (Agerpres).
Cu ocazia „Centenarului Claude 

Bernard" (consacrat împlinirii a 100 
de ani de la apariția lucrării princi
pale a marelui fiziolog francez), Col
lege de France a organizat o serie 
de colocvii și simpozioane științifice 
la care, alături de savanți din lu
mea întreagă, a participat și acad, 
proi. Grigore Benetato, directorul 
Institutului de fiziologie al Acade
miei R.P.R.

In intervențiile sale, acad. Gti- 
gore Benetato a subliniat succesele 
și contribuția oamenilor de știință 
români în domeniul cercetărilor 
privind fiziologia normală și pa
tologică. De asemenea, . a confe
rențiat despre „Efectele hormoni
lor neuro și adenohipofizali asu
pra animalelor în stare de hiber- 
națle". Conferința a fost însoțită 
de un film documentar.

VIEȚUIM

împotriva folosirii bombardierelor grele 
americane „B-52“

HANOI 9 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei populare 
vietnameze a trimis un mesaj Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam, în 
care protestează împotriva bom
bardării, în zilele de 5 și 7 iulie, a 
zonei „D" din Vietnamul de sud de 
către bombardiere grele americane 
„B-52".

„Acesta este un act flagrant de 
agresiune directă împotriva po
porului sud-vietnamez și o provo
care intolerabilă împotriva po
porului din Vietnam și a popoare
lor din lumea întreagă — se spu
ne în mesaj. Spiritul combativ al 
poporului vietnamez împotriva a-

gresiunii străine, nu va fi înfrînt 
de armele și materialele de război 
moderne folosite de americani în 
războiul din Vietnam. Dimpotrivă, 
aceasta va face să crească hotărî- 
rea de a zădărnici toate planurile 
agresive ale guvernului american, 
de a apăra suveranitatea și inde
pendența națională". Misiunea de 
legătură — se spune în încheierea 
mesajului — cere guvernului S.U.A. 
să pună capăt agresiunii din Viet
namul de sud și războiului de dis
trugere împotriva Vietnamului de 
nord, să retragă imediat trupele, 
armamentul și materialele de răz
boi din Vietnam și să respecte a- 
cordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.

I
1

SAIGON 9 (Agerpres).
Trupele guvernamentale și cele 

americane înregistrează pierderi 
de proporții în așa-zisa zonă „D“,

Conferinja de presa 
o președintelui Johnson

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Președintele S.U.A., Lyndon John

son, а ținut vineri seara la Casa 
Albă o conferință de presă în cursul 
căreia a abordat probleme interna
ționale, inclusiv cea vietnameză și 
dominicană, situația din Piața co
mună europeană, precum și proble
me interne între care balanța de 
plăți a Statelor Unite și impozi
tele asupra veniturilor. Conferința 
a fost dominată însă de situația 
din Vietnam. Johnson a anunțat că 
în viitor se așteaptă ca în Vietnam 
să se înregistreze mai multe pier
deri în rîndul trupelor americane. 
Cu toate acestea, după cum a spus 
el, „Statele Unite vor satisface

orice cerere de trupe și armamSnt 
pe care o va face generalul West
moreland, comandantul șef al tru-1 
pelor americane din Vietnam".

Referindu-se la înlocuirea amba
sadorului S.U.A. la Saigon, Maxwell 
Taylor, cu Henry Cabot Lodge, 
președintele a ținut să sublinieze 
că între Taylor și guvernul ame
rican nu au existat divergențe în 
ce privește problema vietnameză, 
dar că Lodge „este cel mai bun 
om disponibil în prezent în S.U.A., 
pentru a îndeplini funcția" de am 
basador în Vietnamul de sud. EI 
a apreciat că situația generală din 
Vietnam „mai curînd se va înrău
tăți decît va deveni mai bună".

tem ii lotogialieiea ținui mp Ши

Franta 
privind 
nuclear

nu se asociază propunerii S. U. A. 
crearea unui comitet ministerial
al N. A. T. 0.

(Agerpres).PARIS 9
Din surse oficiale franceze s-a 

anunțat că reprezentantul perma
nent al Franței în Consiliul perma
nent al N.A.T.O. a făcut cunoscut 
miercuri că propunerea din 30 mai 
a lui Robert McNamara, prezen
tată cu ocazia sesiunii miniștrilor 
apărării ai statelor membre ale blo
cului nord-atiantic, vizînd crearea 
unui comitet ministerial nuclear al 
N.A.T.O., nu interesează Franța. 
McNamara propune ca din comitet 
să facă parte patru sau cinci mi
niștri ai apărării, avînd sarcina să 
examineze căile spre o participare 
mai largă a aliaților S.U.A. la pla
nurile nucleare și la hotărîrile pri
vind eventuala utilizare a armei 
nucleare.

După ce a. studiat cu grijă pro
punerea, s-a anunțat oficial : „gu
vernul francez consideră că ea nu 
prezintă interes pentru Franța dar 
nu obiectează dacă alți membri o 
vor aplica". Delegatul Franței a 
precizat că „dacă Franța nu vede 
utilitatea creării unui comitet res-

nutrîns al miniștrilor apărării, ea 
are nici o obiecțiune împotriva 
organizării unor discuții generale 
în cadrul 
samblului | 
alianței".

Agenția 
nează, din 
problemele 
puse în discuție sînt probleme teh
nice, care, în esență, 
două : în primul rînd, 
planurilor militare și 
biectivelor și, în al 
consultarea între aliați în vederea 
unei hotărîri referitoare la o even
tuală utilizare a armei 
Comitetul reșlrins propus 
mara ar urma să aibă 
tocmai studierea acestor 
pecte ale problemei. Franța consi
deră însă că ele pot constitui o- 
biectul unor discuții în cadrul con
siliului permanent al N.A.T.O., fără 
a mai fi necesară crearea unei co
misii speciale alcătuită din mi
niștri ai apărării.

consiliului, asupra an- 
problemelor nucleare ale

France Presse mențio- 
surse competente, că 
nucleare ale N.A.T.O.

se reduc la 
coordonarea 
alegerea o- 
doilea rînd,

nucleare, 
de McNa- 
în sarcină 
două as-
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controlată de trupele Frontului na
țional de eliberare din Vietnamul 
de sud. Agenția France Presse re
latează că potrivit unei informații 
a comandamentului american, 150 
de soldați guvernamentali au fost 
uciși, răniți sau dați dispăruți în 
urma atacului întreprins joi de 
partizani împotriva postului întărit 
de la Xom Dua de lîngă localita
tea Dau Tienk (60 km de Saigon) 
și a unei ambuscade în care a că
zut un batalion. Patru consilieri a- 
mericnai care însoțeau batalionul 
sînt dați dispăruți.

BUENOS AIRES 9 (Agerpres).
Agențiile americane de presă 

U.P.I. și A.P. informează că Mi
nisterul Marinei din Argentina a 
dat publicității un comunicat în 
care se afirmă că personalul de la 
bazele maritime argentiniene din 
Antarctica a văzut și a fotografiat 
zborul unui corp care după aspect 
și formă amintește de o rachetă 
cosmică. Corpul observat se mișca 
în direcția est, schimbîndu-și din 
cînd în cînd direcția către vest, la 
o altitudine de 45 de 
supra liniei orizontului 
tanță de circa 15 km

grade dea- 
și la o dis- 
de baza ar-

Demisia lui M. Taylor 
a stîrnit vii reacții 
în cercurile politice americane

prinderea față de schimbarea de la 
Saigon. Astfel, H. R. Gross, mem
bru al Comisiei Camerei reprezen
tanților pentru afacerile externe, a 
calificat revenirea lui Cabot Lodge 
la Saigon, unde 
Maxwell Taylor, 
Lodge, a spus el, 
mic cînd a fost 
oară, iar cînd a
siune în jurul lumii pentru a pleda 
cauza noastră în Vietnam el a e- 
șuat în mod lamentabil". De ase
menea, Gerald Ford, lider republi
can din Camera reprezentanților, a 
declarat : „Această schimbare în- 
tr-o perioadă critică m-a uluit. Pre
ședintele Johnson ar trebui să ex-

gentiniană. Comunicatul precizează 
că acest obiect avea proprietatea 
de a se opri și a sta nemișcat în 
atmosferă, pornind apoi cu o vi
teză foarte mare. Obiectul a putut 
fi văzut și fotografiat timp de 
proape 20 de minute în condiții 
excepționale, deoarece cerul era 
perfect limpede, anunță comunica,, 
tul.

Agențiile de presă amintesc câ 
acest corp, sau un altul asemănă
tor, a fost observat și de oamenii 
de știință de la bazele de cerce
tare chiliene și britanice. Se afir
mă că el avea o culoare roșie- 
verzuie cu nuanțe de galben, bleu, 
alb și orange.

Agențiile de presă citate preci
zează că originea corpului zbură
tor observat nu a fost identificată.
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WASHINGTON 9 (Agerpres).
Anunțarea demisiei generalului 

Maxwell Taylor din postul de am
basador al S.U.A. la Saigon și în
locuirea sa cu Cabot Lodge a stir
nit vii reacții și numeroase comen 
tarii în cercurile politice america
ne. In general se afirmă că această 
măsură „nu va marca nici o schim
bare fundamentală în politica S.U.A. 
în Vietnam" (Associated Press). A- 
celași lucru l-a afirmat William 
Fulbright, democrat, președintele 
comisiei senatoriale pentru relațiile 
externe.

Cu toate acestea, o serie de li
deri republicani își exprimă sur-

l-a precedat pe 
ca „de necrezut", 
„nu a realizat ni- 
ambasador prima 

fost trimis în mi-

MADRID 9 (Agerpres).
Agenția D.P.A. anunță că la 8 

iulie locuitorii orașului Ayamonte, 
din sudul Spaniei, au observat pe 
cerul limpede un obiect neidentifi
cat care se mișca încet și la mare 
altitudine în direcția sudică. Stînd 
pe terase și acoperișuri numeroși 
locuitori ai orașului au urmărit e- 
voluția acestui ciudat obiect.

Cutremure de pâmînf
în Austria

/*

LIMA. Potrivit relatărilor agenți
ilor de presă, trupe ale guvernului 
Peruvian au încercat să oprească 
o coloană de aprovizionare a parti
zanilor din regiunile muntoase din 
centrul Perului. In cursul ciocniri
lor care ău avut loc în apropiere 
de orașul Huancavelica ■ s-au înre
gistrat pierderi grele de ambele 
părți.

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că întreprinderea cehoslovacă de 
comerț exterior „Strojimport" a a- 
chiziționat recent din Statele Uni
te o presă combinată de călire de 
cea mai modernă construcție, pen
tru uzinele de automobile din 
Mlada Boleslav (Cehia centrală). 
Ea înlocuiește 2—3 prese de că
lire de construcție curentă sau 
mai veche.

BONN. Tribunalul din Wupper
tal (R.F.G.) a deschis o anchetă în 
procesul șefului poliției din orașul 
vest-german Neu-Isenburg, Friedrich 
Rondholz, și al unui grup de foști 
membri ai batalionului polițienesc 
de represiune, care a funcționat 
pe teritoriul vremelnic ocupat al 
Uniunii Sovietice.

După cum transmite agenția 
D.P.A., Rondholz și ceilalți acuzați 
care trebuie să apară în fața tri
bunalului au participat la represiu
nile în masă împotriva cetățenilor 
sovietici în anul 1941, în primele 
luni după atacarea Uniunii Sovie
tice.

LONDRA. Autoritățile franchiste 
au deschis la 8 iulie procesul îm
potriva unui grup de studenți ai 
universității din Madrid. Studenții 
au fost acuzați că au difuzat mani
feste „cu caracter opoziționist" in 
limpul demonstrației din aprilie a 
muncitorilor din Madrid, care ce
reau majorarea salariilor și crea
rea unor sindicate libere.

BUENOS AIRES. Confederația 
Generală a Muncii din Argentina 
a adresat o telegramă șefului jun
tei militare din Republica Domini
cană, Imbert Barreras, în care cere 
eliberarea neîntîrziată din închi
soare a secretarului general al Fe
derației dominicane a ligilor agra
re, Luis Estreli.

PARIS. Guvernul francez a făcut 
cunoscut că ministrul de finanțe,

Valery Giscard d'Estaing, nu va 
lua parte Ia reuniunea celor șase 
miniștri de finanțe ai Pieței comu
ne, programată să aibă loc la 19 
iulie la Streșa (Italia).

ANKARA. Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei a făcut cunos
cut guvernelor Greciei și Ciprului 
că între 13 și 15 iulie vor avea loc 
în Marea Egee și Mediterana ma
nevre militare combinate ale forțe
lor militare terestre, navale și ae
riene ale Turciei.

BELGRAD. La Belgrad s-au în
cheiat tratativele comerciale iugo- 
slavo-engleze. Au fost analizate 
posibilități de lărgire a colaborării 
economice, industriale precum și 
în ce privește livrările de utilaje.

DACCA. Ca urmare a ploilor ca
re continuă să cadă fără încetare, 
în cinci districte din Pakistanul o- 
riental s-au produs mari inundații. 
Potrivit relatărilor presei pakista
neze, numai în regiunea Chitaong 
au rămas fără adăpost 50 000 de 
persoane. Inundațiile au afectat în 
total 500 000 de persoane și au pro
vocat mari pagube recoltelor.

Apele a 13 rîuri continuă să 
crească, unele depășind deja cota 
de alarmă.
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plice limpede poporului american 
dacă această numire înseamnă o 
schimbare a politicii externe ame
ricane".

Pe de altă parte, pentru senato
rul democrat Wayne Morse, cu
noscut critic al politicii americane 
în Vietnam, demisia lui Maxwell 
Taylor este „o știre bună. Situația 
politică și militară s-a înrăutățit 
sub mandatul său". Cît privește 
numirea lui Cabot Lodge aceasta 
este calificată de Morse drept „o 
știre proastă", deoarece „el a fost 
unul din cei care au pregătit pla
nurile războiului la care participă 
Statele Unite în Vietnamul de 
sud".

VIENA 9 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că în cursul nopții de joi spre vi
neri au fost înregistrate în Austria 
trei cutremure de pămînt ale căror 
intensitate a variat între 6 grade 
și 3 grade pe scara Richter. Primul 
cutremur a avut loc la ora 23,20 
G.M.T. El a fost însoțit de un pu
ternic zgomot, care a produs pani
că în rîndul populației. La 23,30 
G.M.T. a avut loc al doilea, iar ul
timul cutremur s-a produs la ora 
4 dimineața.

In urma acestor mișcări seismi
ce, numeroase case au avut de su
ferit. Nu au fost înregistrate victi
me omenești.

Cea de-a 10-a Conferință consultativă 
ministerială a 0. S. A.

WASHINGTON 9 (Agerpres).
La cererea ambasadorului Co

lumbiei, la Washington s-a întru
nit joi cea de-a 10-a reuniune con
sultativă ministerială a Organiza
ției Statelor Americane pentru a 
dezbate problema dominicană. Deși 
reuniunea s-a desfășurat cu ușile 
închise, din surse demne de încre
dere s-a aflat — potrivit agenției 
France Presse —- că Jose Mora, se
cretarul general al O.S.A., a făcut

cunoscut la începutul ședinței că 
într-un viilor foarte apropiat va 
sosi la Washington un membru al 
comisiei de mediere al O.S.A., de 
la Santo Domingo, pentru a infor
ma întrunirea ministerială asupra 
evoluției tratativelor privind crea
rea unui guvern provizoriu în Re
publica Dominicană, acceptat de 
toate părțile. Mora a declarat că 
nu este autorizat să vorbească în 
numele comisiei.
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