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Minerii Văii Jiului au încheiat 
luna iulie cu importante succ

ф 11751 tone № cărbune 
peste plan

j

Colectivele miniere din Va
lea Jiului desfășoară o însu
flețită întrecere pentru a da 
viață sarcinilor reieșite din 
Directivele Congresului parti
dului. Luna iulie a fost înche
iată de minerii din acest ba
zin carbonifer cu un bilanț 
rodnic. Ei au eixtras din a- 
dîncuri 11751 tone de cărbu
ne cocsificabil și energetic 
peste prevederile planului. Și 
de astă dată sporul de produc
ție a fost obținut îndeosebi 
pe seama creșterii productivi
tății muncii. Randamentul rea
lizat pe C.C.V.J. depășește 
1,330 tone cărbune pe post. 
In fruntea luptei pentru spori
rea continuă a producției și 
productivității muncii se situ
ează colectivele minelor Dîlja, 
Lupeni și Aninoasa. Minerii 
din Lupeni, de exemplu, au 
dat peste planul lunii iulie 
mai mult de 8 000 tone de căr
bune cocsificabil de bună ca
litate.

ф Din abatajele minei 
Aninoasa

In abatajele minei Aninoasa, 
munca s-a desfășurat cu deo
sebit avînt în luna iulie. Folo
sirea cu pricepere a utilajelor 
din dotare, ca și aplicarea pe 
scară largă a unor procedee 
avansate de lucru au permis 
minerilor aninoseni să spo
rească randamentul pe exploa
tare la aproape 1,500 tone căr
bune pe post și
bază să extragă peste planul 
lunar 3 500 tone de 
energetic. Un aport substan
țial la dobindirea acestui re- 

minerii din 
dat peste 

1 200 tone

Pe baza producției extrase 
pe luna iulie, în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în
tre exploatările miniere din ca
drul Combinatului (' bonder 
Valea Jiului, primele locuri 
sînt ocupate de :

Fabrica de produse lactate din Livezeni- Aspect de muncă din sec
ția de îmbuteliere a laptelui. - '

pe această Mina
Față de Față de 

plan angaja
ment

cărbune

frunte pe 
Stan re, pe primele locuri s-au 

clasat:

Dîlja 117,2% 117%
Lupeni 106,4% 104%
Aninoasa 104,6% 103%
Lonea 102,6% 101%

In întrecerea dintre sectoa-

1

I
zultat l-au adus 
sectorul III care au 
plan, în luna iulie, 
de cărbune.

Brigăzile ce au în
minerii Cristea Aurel, 
Silviu, Polko loan, Dediu Va- 
sile, Ianc Victor, Schneider 
Francisc și altele de la mina 
Aninoasa au înregistrat cele 
mai mari realizări. Lucrînd cu 
randamentq medii de 6—8 tone 
cărbune pe post, ele au extras 
din abataje cantități însem
nate de cărbune peste plan.

IV В Lupeni
II Vulcan

Lonea 
Petrila 
Aninoasa 

I Uricani

113%
113%’

In locul unor sesizări, mai mulți 
cetățeni ne-au adus zilele trecute la 
redacție pîinea albă pe care o cum
păraseră din magazine : piine degra
dată, care nu putea fi consumată. 
Iată deci, la ordinea zilei, o proble
mă mai veche, dar actuală, chiar 
foarte actuală: calitatea piinii dis
tribuite populației.

Pîinea este, cu certitudine, un pro
dus a cărui calitate este hotărîtă atit 
de procesul de fabricație, cît și de 
modul in care ajunge la consumator. 
Ue ai-'i. dubla responsabilitate față 
de calitatea piinii: atit a fabricii de 
pîine, cît și a rețelei comerciale de 
desfacere. Să vedem din nou cum 
parcurge pîinea acest drum.

Deficiențe care grevează 
asuora ca’itălii

pr
Я

я
-

înainte de a părăsi fabrica, pîinea 
ce un ultim popas în magazie. 

Așezată în rafturi speciale, pîinea 
integrală, cea intermediară, te îmbie 
și, pe drept cuvînt, ai putea fi mul
țumit dacă ai putea-o primi și 
magazin tot atit de proaspătă 
frumoasă. Cum se face însă că 
de puține ori, pîinea pe care o pri
mim în magazine e veche, turtită, cu 
aspect urît ?

Dar mai intîi revenim asupra unor 
„mici scăpări'' care arată că in pro
cesul de fabricație nu totul merge 
„ca pe roate". In primul rînd, este 
necesară o atenție mult sporită ma
teriilor prime care intră în procesul

în
și

nu

să ră-

а ша-
consu-

/
de producție. In depozitul fabricii se 
află cîteva zeci de saci de făină albă 
care au fost refuzați de secția de 
panificație din Lupeni pe motiv că 
ar fi amestecată cu făină interme
diară. Deși acest fapt nu e de dată 
recentă, el n-a fost încă elucidat. E 
cineva interesat ca lucrurile 
mină baltă ?

Recepția necorespunzătoare 
teriilor prime, neurmărirea
murilor specifice face ca pîinea să 
nu corespundă criteriilor de calitate. 
Conținutul de umiditate are un rol 
important în menținerea proprietăți
lor inițiale ale piinii pe o perioadă 
mai îndelungată, dar la fabrica din 
Petroșani — cu ponderea cea mai 
nare în producția înLrepruMlerii de 
panificație — nu se poate determina 
procentul de umiditate, pe motiv că 
balanța analitică nu este montată. In 
cadrul unei inspecții făcute 
mult, s-a trasat sarcina ca în 
de 4 zile balanța analitică 
montată. Dar de atunci au
multe serii de cite patru zile și ba
lanța analitică stă demontată, iar 
Pfobele de umiditate rămîn pentru... 
viitor.

Din acest motiv la secția IV Pe 
troșani pentru produse albe și îran- 
zelărie (responsabil Ristea Uzono- 
vici) s-au produs șarje de pîine de

mai de 
termen 
să fie 

trecut

(Continuare in pag. 3-a)

Colectivul sectorului IV В de 
la mina Lupeni a dat peste 
plan de la începutul anului 
mai mult de 2 500 tone de căr
bune cocsificabil. O contribu
ție de preț la obținerea acestei 
realizări a adus-o brigada con
dusă de Blaga Mihai.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb 
Grama Ioan împreună cu cîțiva 
ortaci din brigada lui Blaga 
Mihai în fața graficului de în
trecere în care sînt trecute și 
realizările obținute de acest 
harnic colectiv de muncă.

B. IONESCU

ACTUALITATEA
♦ Ieri dimineața 34 de studenți 

de la Institutul de mine din Petro
șani au plecat intr-o excursie prin 
țară cu autocarul O.N.T. „Carpați". 
Excursioniștii vor vizita, timp de 
10 zile, obiective industriale, muzee 
și monumente istorice in orașele 
Reșița, Timișoara, Arad, Oradea, Ba
ia Mare, Cluj, Alba Iulia. Excursia 
face parte din acțiunile organizate 
în vacanța de vară pentru studenții 
fruntași la învățătură de către Aso
ciația studenților din institut.

♦ In sala clubului muncitoresc 
din Vulcan este programată pentru 
joi, ora 20, o călătorie imaginară 
pe harta patriei cu tema: „Arcul 
marilor șantiere ale țării".

F ABNEGAȚIE GO
R 
N
E
T

In aceste zile, oamenii 
muncii din Valea Jiului 
desfățoară o muncă în
suflețită pentru realiza
rea sarcinilor trasate de

ultimul timp succese în 
se numără și sondorii sec- 
ioraj Uricani a Intreprinde- 
explorări Hunedoara-Deva.

Congresul partidului. De la întreprin
deri sosesc zilnic vești despre înde
plinirea și depășirea planului de 
producție, despre realizarea angaja
mentelor. Printre cei ce au obți
nut în 
muncă 
ției de 
rii de
Bi și-au depășit sarcinile de pro
ducție pe luna trecută cu 2.0 Ia sută, 
realizîndu-și încă de la data de 27 
iulie prevederile planului pe 7 
luni. Pentru a afla cîteva din preo
cupările cotidiene ale 
ne-ат îndreptat pașii 
țiile 5 754, 5 669,
5 754 amplasată pe
din 
din 
ză

sondorilor, 
spre loca- 

La sonda5 671.
coama unui deal 
Hobiceni se fora 
cota 890, lucrea-

cîmpul minier 
plin. Aici, la 

brigada maistrului sondor Ște-
iănoiu Grigore, una din brigăzile 
care se menține în fruntea între
cerii socialiste de la începutul a- 
nului.

— In luna iulie — ne informea
ză maistrul —, schimburile conduse

4

de Pană Nicolae.-Giurcan Ioan și 
Bivolaru Ioan au reușit să foreze 
peste sarcinile de plan numai 30 
m fizici de puț. S-au ivit unele 
greutăți; am întîlnit pe neaștepta
te roci dure, silicioase, în plin o- 
rizont productiv. Această situație 
ne-a obligat să extragem des gar
nitura de Ia puț pentru a intercep-

intimpinate unele greutăți. Sapa cu 
role a întîlnit Ia adincimile de 4 
m, 14 m și 45 m caverne, fisuri în 
roci. Noroiul de foraj (special pre
parat) se pierdea înghițit de roci 
în adine. Fiecare clipă era preți
oasă. Noroiul dispărea absorbit de 
roci, iar garnitura se afla în a- 
dînc, în primejdia de a fi prinsă

- - I II III I I H—

negația, hotărîrea de a-și îndeplini 
cu cinste angajamentele 
în Întrecerea 
cîteva dintre 
din brigadă, 
greutățile, au

asumate 
sînt doar 
oamenilor 
au biruit

• Sondorii de la cofa 890 ф Greutățile au 
fost biruite Ф 50 metri fizici forați peste plan

avan-

Valea 
5671. 

la în- 
timD

locația
s-a montat abia pe 

lunii iulie, într-un
12 zile (față de 16—20 de
durează în mod obișnuit

1-
întregime straiele de

dincolo de afirmațiile 
ale maistrului vorbesc

car-

mo- 
fap-

ta in 
bune.

Dar 
dește
iele. In condiții normale de foraj, 
aceeași brigadă reușește să eco
nomisească zilnic 4—5 procente 
din cantitatea de motorină și ulei, 
obține randamente de 2,5 m — 3,5 
m fizici forați pe schimb.

In cîmpul minier Bărbăteni, suc
cesele sondorilor sînt mai conclu
dente. Cu ajutorul puternicei insta
lații de tipul „Ziff 1 200 A", briga
da sondei 5 669 condusă de maistrul 
Stan Ioan a forat în medie 13,5 m 
fizici pe zi, obțînind, la sfîrșitul lu
nii iulie, o depășire a sarcinilor de 
plan de 140 m fizici. Și aici au fost

Ghelmu Ștefan, Moldo-

motoriștii lorga Ioan, 
Filip, Găman Ignat —

\
la puț. Muncitorii de la sonda res
pectivă
van Emil, Pirvu Nicolae, Bolțașu 
Pompiliu,
Mitrofan
și-au întrerupt activitatea obișnui
tă și au trecut la prepararea no
roiului, la tubarea pereților puțu
lui. S-au preparat zeci de tone de 
noroi. Din proprie inițiativă 
fost cărați, uneori noaptea, 
nare, zeci de saci plini cu 
pentru a nu se pierde timp 
sosirea tractorului. Fără a
îndemnul șefilor sondori Merdescu 
Radu, Aldescu Dumitru, Cautis Con
stantin, oamenii din cele trei schim
buri se ajutau între ei. întrajuto
rarea tovărășească, hărnicia și ab-

au 
în spi- 

trassgel 
plnă la 
aștepta

socialistă 
atributele 
Și oamenii 
reușit să obțină cele

mai mari viteze mecanice de 
șart pe întreaga secție.

La 15 minute de urcuș pe
Mierlașului dai de
Aceasta 
cepului 
record : 
zile cît
instalarea unei sonde în perimetrul 
cîmpului minier Bărbăteni). Primii 
metri de puț au început să fie fo
rați aici de abia în ziua de 12 iu
lie. Totuși brigada și-a 
planul pe întreaga lună, 
zile înainte de termen.
forați peste sarcinile de
proape 50 metri fizici. Brigada son
dei condusă de comunistul Jerca 
Adrian este formată 
destoinici: 
Hristache, 
Constantin, 
cu Petre și
nicie pe drumul 
demonstrînd prin 
tărîți să traducă 
mul stabilit de Congresul al IX-lea 
al P.C.R,

realizat 
cu cinci 
Au fost 

plan a-

din
Zaharie Matei, 
Șerbu Petru, 
Mischie Ioan, 
alții.

oameni
Ionescu 
Mălaie $ 

Verbun- 
cu hăt-Ei pășesc

unor noi 
fapte că sînt ha
in viață progra-

succese.

VIOREL STRAUȚ



$PORT • 8 PORT
FOTBAL

ncd anost In „Capa dc fard"
„Сий de vară" la fotbal a con- 

Hnuăt duminici la Luptat opunind 
formației gazdl Minerul formația 
Jiul Petrila. Așteptat cu mult intb- 
rea de amatorii aportului cu balo
nul refund, meciul a dezamăgit 
profund. încăput intr-o nota de 
vagi dominare a gazdelor, jocul 
cumulează apoi ineficacitatea *1 
anostul. Citeva acțiuni au amintit 
doar de... fotbal: minutul 1 mar
cat do un puternic *uf tree арго 
poarta Jiului, minutul 2 in care 
mingea pornita de la £otroazi este 
reluată din volei de Tola prlntr-o 
frumoasă execuție tehnici ți minu
tul 3, subliniat de o lovituri de 
cep ratata la poarta Jiului. $1 cam 
atît. Pine in minutul 54 jocul nu 
mai oferă himic. Jucătorii ambe
lor echipe par dezorientați, iar pu
blicul, ca să fie în notă, cască. In 
minutul 14 atmosfera e puțin in- 
viorată de o acțiune personală a 
petrileanului Llbardl,. nefinalizată 
însă. Trei minute mai tirtiu Св* 
troază, din echipa gazdelor, oxe- 
cută o foarfecă pe poartă, acțiuni 
rjzlețe care nu ridică insă calita
tea. jacului.

In minutul 80 mingea se odih
nește pentru prima dată in plasa 
gazdelor, dar golul, marcat din 
gfsaid, este anulat. O mare ocazie 
de gol au ratat gazdele In minu
tul 42, clnd Ologu conduce mingea 
din apropierea centrului pînă in 
careul advers, unde Cqtroază trage 
spre poarta goală, dat mult peste 
bară transversală. Prima parte a 
meciului se încheie la 0—0.

Repriza a doua începe leneș, ne- 
justificind schimbările survenite în 
ambele echipe. Pe linia acțiunilor 
răzlețe din . prima repriză, se în
scrie și golul marcat în minutul 54 
de oaspeți prin Farkaș. Căzut la 
pămint, înconjurat de apărătorii 
gazdelor, Farkaș, ajutat de un ex
celent reflex, trage : 0—1.

Ttei minute după aceea Minerul 
este lipsit de serviciile lui Ologu 
care accidentat, părăsește terenul., 
încurajați de scor și de superiori
tatea numerică, jucătorii de la

Duminică, 1 august, echipele de 
copil, reprezentative ale asociațiilor 
sportive și ale localităților, au în
ceput tradiționala întrecere pentru 
desemnarea echipei campioane la 
fotbal pe Valea jiului în noua edi
ție a campionatului orășenesc 
1965/66.

Startul noului campionat înseam
nă de fapt începutul unui sezon 
fotbalistic mai im
portant ca oricînd 
Aceasta deoarece 
în acest an echi
pele de copii sini 
formate din cele 
mai talentate ele
mente care s-au 
afifmat în recente
le campionate pe 
străzi ți cartiere din cadrul loca
lităților. Ia competiție participă peș
te 950 de copil. Acest lucru se da- 
torește în mare parte antrenorilor 
echipelor de fotbal de juniori și se
niori care s-au preocupat în peri
oada premergătoare campionatului 
eu dragoste și mult simt de răspun
dere de selecționarea tinerelor ta
lente. Trebuie scoâ in evidență apor
tul pe care l-au adus șt îl aduc an
trenorii Szoke Ștefan (centru de 
copii Lupeni), Gticovan Dumitru 
(Jiul Potrila), Pop Adalbert (Parîn- 
gul Lonea) și Gaigotiu Marcel (Ahi- 
noasa) care aU acordat o atenție deo
sebită depistării și formării settta 
lelor loturi de copii,

Campionatul orășenesc de fotbal 
pentru copii, are scopul de a antre
na un număr cit mai mate de tineri 
la practicarea acestei frumoase dis
cipline sportive, depistarea celor 
mai talentâți copii pentru împrospă
tarea loturilor de juniori din Va

Jiul inițiata dteva atacuri mai 
alea prin Peroneaeu caro in minu
tul ÎS driblează trei apărători ad
vent, dar trage departe de poarte.

Bgalărea vino in minutul 83 Un 
țut de la diaiantl face ea mingea 
el ajungi In fata porții apărată 
db Ion Vacile. Panica dă naștere 
la îhvălmizaali, iar învălmășeala 
șe loldaazl cu un penalii, Cotroa- 
zl trage li/parabiit 1—1.

Sirac Iii fotbal de calitate, me
dul este împănat do atitudini ne
sportive. Duritățile, începute in 
minutul S de Crăciun, se Un lanț. 
In minutul 38, Dodu, înnorihd «ele 
mai eidhtentare noțiuni de atică 
sportivă, calcă intenționa? un ad
versar căzut la pămlnț. în minutul 
60 un gol al gazdelor feare de alt
fel ni s-a părut valabil) este anu
lat avînt drept urmare bruscarea 
arbitrului.

Echipe de arbitri avind la cen
tru pe Barna Francisc, ajutat la 
margine de a. Zolotaru și P. Bill 
ș-a situat sub orice calificativ.

La sfirșitul partidei, in cabinele 
gazdelor, antrenorul Tîlmaciu Vio
rel a calificat meciul ca fiind sus
ținut de două echipe din regiune, 
și nu cele mai buhe. Pe cînd un 
meci la nivelul categoriei В î

s. marin

Duminică, la ștrandul din Pitrila.

lea Jiului ce activează în Campiona
tul orășenesc (raional), regional ți 
republican.

In campionat au dreptul să parti
cipe copiii născut! în anul 1949, cît 
Și alții mai tineri cu vizita medicală 
făcută pinfi la data de 30 iulie a.c.

Legitimarea jucătorilor se face pe 
bază de tabel vizat de medic și 
C.S.O, Petroșani. Jucătorii In virată 

START ÎN CAMPIONATUL ORĂȘENESC 
DE FOTBAL PENTRU COPII

do 14*15 ani au obligația da a pre
zenta buletinul de identitate, iar cei 
sub 14 ani certificatul de naștere și 
carnetul de eleV cu fotografia stam
pilată de direcțiunea școlii respec
tive.

Fiecare meci durează 40 de minu, 
te, cu o pauză de 1Q minute. Aso
ciația sportivă gazdă este datoare 
să asigure condiții pentru buna des
fășurare a meciurilor ți plata arbi
trului de centru.

Instruirea și pregătirea echipelor 
de copii se face de antrenori califi
cați sau de cți mai buni instruc
tori voluntari. Deplasarea echipelor 
se face în cohtul asociației sportive, 
respectiva, care este obligați ce pe 
lingi cel 13 jucători ăl trimită un 
antrenor și un ieii at din secție de 
fotbal. Echipamentul obligatoriu , tri
couri numerotate ți pantofi de tenis.

Turul campionatului se desfășoa
ră între 1 august — 12 septembrie

Cabanele din Valea Jiului au cunoscut duminică din nou o mare 
afluență de excursioniști. Iată-i pe cîțiva din aceștia pe platoul din apro
pierea cabanei Rusu.

ÎN EDITURA MERIDIANE

NOI VOLUME
Editura Meridiane a inițiat o 

nouă serie: „Itinerarii turistice1', 

a.c., iar returul între 1 Mai — 3 iu
lie 1966.

latâ programul turului:
6 AUGUST 1965 : Aninoasa, ora 

18,061 Minerul Lupeni-Mlnerul Ani- 
noasai Petrila, ora 16,00: Jiul Pe- 
troșani-Minerul Uricani; Petrila, ora 
15,00: Preparatorul Petrila-Parîngul 
Lonea, Vulcan, ora 10,00 : Minerul 
Vulcan-C.F.R. Petroșani.

15 AUGUST 1965 : 
Lupeni, ora 16,00 : 
Minerul Lupeni — 
Minerul Vulcan, 
Lupeni, ora 15,00: 
Minerul Uricani — 
Minerul Anlnoasa, 
Lonea, ora 16,00: 
Parîngul Lonea 
*— Jiul Petrila, 

Petroșani, ora 10,00: C.F.R. Petro- 
șani-Preparatorul Petrila.

22 AUGUST 1965: VulCan, ora 
16,001 Minerul Vulcan-Minerul Uri
cani; Aninoasa, ora 16,00 : Minerul 
AnlnOasa-Paringul Lonea, Petrila, ora 
16,00: Jiul Petroșani-Preparatorul 
Petrila,- Petroșani, ora 10,00: C.F.R. 
Petroșani-Mineful Lupeni.

29 AUGUST 1965 : Lupeni, ora 
16,00: Minerul Lupeni-Minerul Uri
cani; Lonea, ora 16,00 : Paringui Lo- 
nea-Minerul Vulcan,- Petrila, ora 
16,00: Preparatorul Petrila-Minerul 
Aninoasa, Petroșani, ora 10,00: Jiul 
Petfoșani-C.F.R. Petroșani.

5 SEPTEMBRIE 1965 : Lupeni, ora 
15,00: Minerul Lupeni-Parîngul Lo- 
nea. Vulcan, ora 15,00: Minerul Vul- 
can-Preparatorul Petrila; Aninoasa, 
ora 15,00: Minerul Aninoasa-Jiul Pe
troșani,- Lupeni, ora 14,00: Minerul 
Uricșni-G.E.R. Petroșani.

12 SEPTEMBRIE 1965: Lonea, ora 
15 00Paringui Lohea-Miherul Uri-

TURISTICE
care va îmbogăți literatura consa
crată frumuseții patriei noastre.

Seria se deschide cu lucrarea 
„Circuitul marilor trecători" de N. 
Bonifaciu și Gh. Epuran. Volumul 
constituie un ghid practic pentru cel 
ce vor să facă o excursie pe ruta 
București — Brasov — Sibiu — Pi
tești —- București. Indicațiile turis
tice sini completate de desena, 
hărți șl schițe de trasee, in culori. 
„Circuitul marilor trecători" aduce 
in același timp și un interesant ma
terial documentat-informativ din 
cele mai variate domenii.

In cadrul seriei urmează să mai 
apară volumele „Valea Arieșului", 
„Defileul Crișuiui Repede", „0 mie 
de kilometri in jurul arcului carpa
tic" etc.

(Agerpre»)

câni, Petrila, ora 15,00: Preparate* 
rui Petrila-Minerul Lupanii Petro
șani, ora 15,00: Jiul Patroșanl-Mine- 
rui Vulcan; Aninoasa, ora 18,00i Mi
nerul Anlnoasa-C.F.R. Petroșani.

In prima etapă disputată duminică 
1 august ș-au înregistrat următoare
le rezultate: Minerul Lupeni*Jiul 
Petroșani 3*0; Minerul Vulcăn-Mine- 
rul Aninoasa 0-3; Minerul Urleani- 
Preparatorul Petrila ’3-3; Paringui 
Lonea-C.F.R. Petroșani Q-3 (prin ne- 
prezentare).

Una din participantele în Cam
pionatul orășenesc de fotbal pen
tru copii, echipa Jiul Petroșani.

Foto : ȘTEFAN SZiJKE

LA RE VEDEREj, 
PE MJ_[NE

Club. Literatura anilor pre
mergători celui d«*al doilea 
război mondial ne oferă posi
bilitatea de a Înțelege șemnl- 
ficafla clubului din acele 
vremi. Livreaua portarului, 
strălucitoarele ei fireturi, con
stituiau o barieră, un zid chi
nezesc intre strada omului de 
rină ți sălile de ruletă in care 
o noapte era deajupș pentru 
ca sudoarea miilor de munci
tori șâ treacă dinlr-o mind în 
alta. Smakingul obligatoriu ne 
lămurește In privința accesi
bilității in aceste case ale re- 
medtului împotriva plictisului 
firesc al celor care nu știau 
ce este munca. Cartea de vi
zită, permisul de intrare, mi
lionul.

Club, o noua semnificație, 
un nou conținut. Astăzi per
misul de intrare este tot Irtilio-

INSTANTANEU

nul: tmlionul de tone de căr
bune, muntele masiv de cdr- 
bune scos la suprafață cu des
tinata ; industrie. Dar sd va 
prezentăm șl cifiva din milio
narii de azi.

Dimineața. Printre rafturile, 
pline ale bibliotecii din Petrila! 
muncitori; pe scenă, munci
tori in sălile de șah sau bi
liard, muncitori. Șahul, acest 
sport al mintii are la Petrila 
mulfi simpatizant! Am Intrat 
în sala de șah în timpul in 
care Buliga loan, maistru mi
nier la sectorul VI ți Albu 
Ioan, miner în același sector 
iși disputau cu îndîrjire o par
tide interesantă. La o masă 
vecină Miehiev Gheorghe, șei 
de brigadă la sectorul It și 
Bota Allcolae «tfner de la Da
ta, ei au antrenat intr-un Until 
In cari fiecare ее străduia 
să-ți asigure Victoria. Alfi 
combatanți": Moldovan Ioan, 

sectorul iv, contra Ghițan a- 
/•xdndru, sectarul HI.

Obscuritatea sălii de specta
col unite tuia Ulmul „Сей - 
tul Maigret te tniutit'1 nu 
ne-a permit ta idenwcăm 
spectatorii venit 1 Ht număr 
foarte mare td admite arta iui 
Jean (Sabin intr-un film de 
lactură pollflitd,

tn schimb, ia biblioteca l-am 
intimii pe inginerul Kbitmen 
Tiberiu, de la preparat la pe- 
triia venit să asigure prin in- 
tetrmaiui bibliotecii volan
te a întreprinderii, hrana 
spirituală a muncitorilor de la 
pteparafie. Inginerul a ieșit dih 
cadrul îndeletnicirilor tehnice 
spre a se apropia de munci
tori pe un alt meridian: căr
țile.

...Și ora 12 vine cu tradițio
nalul salut: „La revedere, pe 
mîine". După-amiază alte nu»
the, alt i muncitori continuă ac
tivitatea clubului. Și seară st 
poate auzi din nou „ba reve
dere. pe mîine".

M. STGIAN
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ViRUfilM I O PÎINE
DIN NOU РП0Д5РШ!■

(Urmate din pag. l-a)

acalitate necorespunzătoare cate 
trebuit retrasă din magazine.

Grija pentru calitate nu corespun 
de întotdeauna afirmațiilor verbale 
pe care le fac unii tovarăși din con
ducerea fabricii.

— De le noi, spunea tov. Grlgo- 
reșcu Remus, contabilul șef al In 
treprinderii, fiecare pline e transpar 
tată cu grijă, in coșuri.

— Chiot flecare pline î — i s-a 
pus întrebarea.

— Fiecare.
Dar numai cu a zi sau două mai 

înainte, autorul acestor rlnduri asis
tase la descărcarea pîinii adusă claie 
pdste grămadă în mașină la un ma
gazin din Petroșani.

In cursul unei vizite la un mag a 
zln „Alimentara**, tovarășul inginer 
șef al întreprinderii de panificație 
făcea observația — întru totul Jus 
ti — că sacii de făină nu șlnt de
pozitați tn mod corespunzător.

— Sacii, spunea dineul, trebuie 
puși pe grătare, cel mult șase unu! 
peste altul. Altfel făina își pierde 
din calități.

Dar pentru depozitul de făină al 
fabricii din Petroșani aceste pre
vederi nn sînt valabile» Grătarele 
erau rezemate de perete, iar multe 
Stive de saci — direct pe podea. Ase
menea deficiențe, aparent mărunte, 
dar neobservate, tolerate, pot avea 
urmări asupra calității pîinii.

Comerțul cu ptinea 
trebuie învăfat

Condițiile pentru producție Și 
transport de care dispune întreprin
derea de panificație pot asigura ajun
gerea In magazine a Unei plini de 
bună calitate. Constituie o realitate 
vie faptul că în unitățile de panifi
cație preocuparea pentru calitate e 
In continuă creștere. Dar în rețeaua 
de' desfacere a plinii, care aparține 
O.C.L. Alimentara, această preocu
pa» ntt «Șt» Continuată. Flinta *- 
lunge de cele mai multe ori veche 
Гу -^mpărător și aceasta din caută 
Că practic nu există tin grafic de li
vrate a pîinii către magazine. Plinea 
poate li produsă și livrată în Cele 
mai bune condiții de calitate atunci 
cînd procesul de fabriCâție și desfa
cere se desfășoară ritmic, far aceas
tă ritmicitate se asigură prin co
rnetul de aprovizionare a magazine-

». /

Umăr dus lîngă umăr
Duminică, pe șantierele de con

strucții de locuințe din Valea Jiu
lui a lost animație ca intr-o zi o- 
bișnuită de lucru, Cei care transfor
maseră duminica in zl de lucru erau 
numai ocOz.tonal Constructori. Veni
seră ss dea o mină de ajutor con
structorilor, să pună umărul liligă 
umărul eeiot cate te construiesc case, 
le tac viata frumoasă. Au răspuns cu 
dragoste la chemarea organizației 
sindicale sacriticîndu-și o parte a 
timpului lor liber pentru a tace pe 
șantiere o treabă obștească, a se a- 
chita de o obligație cetățenească 
Pentru că e o taplă de adevărați ce
tățeni parliaiparea aceasta activă'ia 
munca in sprijinul constructorilor. 
Ceea ее s-a făcut e un lucru pe cure 
nu trebuie să-l mat iacă construc
torii. Ei Vot face In timpul acesta 
alte lucrări.

Intr-o oră și jumătate cit a durat 
acțiunea s-a făcut curățenie in șan
tiere, s-au stivuit materiale., s-au as
tupat șanțuri de cahaliiate sau oii- 
tiientate cu apă, s-a încărcat piffiint

1
tn camioane.

И După o oră și jumătate, fețele oa- 
> manilor erau Irfibujotăte de efolr 

lor cu cantități care să nu oscileze 
substanțial de la o zi la alta.

Realitatea este că din partea rețe
lei comerciale comenzile de pline se 
fac la întlmplare, fără studierea Ce
rințelor de aprovizionare a popu
lației. Așa se face că în unele zile 
se fac comenzi pentru cantități mi
nima da pîine, pentru ca în alte zile, 
cantitățile cerute să depășească în
săși capacitatea de producție a fa
bricii. In ziua de 17 iulie, de exem
plu, la fabrica de pîine în Petroșani 
в-au cerut 22500 kg pîine integrală, 
pentru ca în ziua de 2Q iulie »ă se 
ceară numai 2 300 kg, deci de zece 
ori mai puțin I Asemenea oscilații se 
înregistrează și la celelalte sorturi 
de pîine, și e de la sine înțeles că 
lucrîndu-se în felul acesta, în maga 
zine ori nu găsești pîine, ori o gă
sești veche. Insuficienta aerisire In 
magazinele care desfac pîine*, depo
zitarea necorespunzătoare, mai ales 
la magazinul din cartierul Livezeni 
si In cele periferice, arată că nu ie 
face prea mult pentru păstrarea ca
lităților pîinii în magazine. Din a- 
ceastă cauză, în mai multe magazi
ne din Petroșani s-au găsit recent 
cantități de pline mucegăită, depre
ciată, care nu mai putea fl vindută.

Tovarășii din comerț caută să jus
tifice faptul că pun in vinzare pîine 
veche susținînd Că aceasta trebuie 
să stea în magazia fabricii cel puțin 
8 ore. Ori lucrurile nu stau chiar 
ața. Timpul minim cit trebuie să 
rămfnă pîinea in unitățile de pro
ducție pentru răcire, e mult mal mic, 
variind între 3 și 6 ore. Mai mult, 
la cererea organizațiilor comerciale 
se poate distribui și pîine caldă, 
dacă există condiții de desfacere ime
diată. De ce nu folosiți această po
sibilitate, tovarăși de la O.C.L. Ali
mentara ?

Nu pentru prima oară i se fac 
reproșuri O.C.L. Alimentara pentru 
asemenea deficiențe, Care nemulțu
mesc zilnic sute de cetățeni. Chiar 
acum o lună, în cadrul raidului an
chetă intitulat „Vă rog o pline proas 
pită'* publicat în ziarul nostru, con
ducerii O.C.L. Alimentara i s-a ce
rut să facă ordine în acest dome 
niu. Dar, pe CUiti se Vede tovarășii 
de la O.C.L. Alimentara nu au făcut 
nimic.

in orice caz, noi reamintim condu
cerii i.P.P.F. Petroșani, conducerii 
O.C.L. Alimentara cuvintele Care pot 
fi auzite zilnic in magazine:

— Vă rog, O PI1NE PROASPÂTA...

I

dar pline de aceti mulțumire, pe ca
re (1-0 dă numai sentimentul Utili
tății, ai datoriei împlinite.

☆

In foiogtdlia ne mai jos: un as
pect din timpul lucrului pe șantie
rul casei de cultură din Petroșani.

••

In ușa clubului s-ац întilnit doua 
prietene. L’na voia să împrumute 
citeva cărți de la bibliotecă, cea
laltă intenționa să participe la uti 
concurs sanitar.

— Ce fel de concurs e î — se in
formă Mioara.

— „Sanitarii pricppuți" — veni 
răspunsul. Vino și tu că este inte
resant șl instructiv...

Cele rloufi prietene au urcat îm
preună la etaj. Cu greu au mai gă
sit locuri libere în sală.

„.Cînd doctorul Nicolae Aldic* 
s-a ridicat de la masa comisiei, in 
sală s-a făcut liniște.

— Tovarăși, s-a adresat el celor 
prezenți. Așa cum , 
ați fost anun
țați, astăzi vom 
participa la con
cursul „Sanitarii 
pricepu ți" pe te
ma : Căllrea organismului pțin 
factorii naturali: apă, aer, soare. 
Concursul se va desfășura în genul 
concursului „Cine știe cîștigâ". 
Examinator este dr. Ilie Vonica că
ruia îi dau cuvîntul...

Sala de ședințe a Clubului munci
toresc din Lupeni. In primul rînd de 
scaune au luat loc cele patru con
curente, reprezentante ațe grupelor 
sanitare din ora»; Zăvoianu Eleo
nora de la preparație, Fritea Dorina 
de la circumscripția nr. 2, Eliă Tete- 
zia și Floarea Eugenia din grupele 
sanitare I și II ele F.F.A- „Visco- 
za“ Lupeni, Concursul a început. 
Examinatorul a pus primele între
bări. Stăpînită de emoție, tovarășa 
Zăvoianu a rămas un moment pe 
gînduri apoi a răspuns. Pentru mo
dul precis și clar în care a răspuns 
la întrebare, i s-au acordat 10 punc-

NOTA

Păi 
șe 

tre- 
necesare 

1 Valea

N-aveți un...
E sau nu fumatul vătămător î 

e. Totuși se fumează... Și dacă 
fumează înseamnă că țigările 
buiesc aprinse, că sînt I 
chibrituri. Dat chibrituri In 
Jiului nu sînt de citeva zile De ce 1 
Zice-Se că... s-au înecat corăbiile la 
Brăila și de:..' S ■duzină' de Zile* nu 
s-a primit nici un... băț pentru 
reîmprospătarea necesarului la timp. 
In schimb s-au primit reproșuri de 
la fumători. Și doar fumatul e vătă
mător I Ce oameni, d-le ! Atunci cer 
chibrituri cînd nu se găsesc. Dar 
stocul de rezervă unde-i! Păi... nu 
era. Pe plan regional nu se putea 
face nimic ? Ducă-se focului I Parcă 
s-a interesat cineva ? Ё drept că s-a 
dat un telefon, dar...

Volumul cuprindă „Caiete despre 
imperialism", vast ansamblu de ma
teriale pregătitoare adunate In Ve
derea lucrării „imperialismul, sta
diul cel mai înalt al capitalismului", 
elaborată în prima jumătate a anu
lui 1916.

Studiind capitalismul intrai în 
noua sa fază istorică. Lemin a pre
lucrat în mod critic datele
din sute de cărți, articole, broșuri 
și culegeri statistice apâfute în di
ferite țări și în diferite limbi. „Ca
ietele despre imperialism" comple
tează și susțin printr-o amplă do

extrase

te. La primul grup de țațrebsri «u 
răspuns cprect toste concurentei». 
Publicul, format din tovarășii, lor 
de muncă, le stirhuU prin ropote 
de aplauze.

Au urmat apoi alte Întrebări. Răs
punsurile excepționale date au do
vedit o pregătire temeinică; făclnd 
ca tovarășa Frltă» Dorin» Să CUU- 
ge, chiar de ÎS început Simpatia 
participanților.

in final calculele au arătat că 
trei din concurente au întrunit ace
lași număr de puncte. A urmat țin 
concurs fulger, de baraj. Examina- 
torul a emis întrebarea : „S» se scrie 
pe bilețelele date stațiunile bal

neare din regiu- 
................ nea Hunedoara. 
nr if А1ю11 * * Cei peste 100 de
РІІІвЦВ|І participant! aflau 

In sală aveau 
parca emoții mai 

mari de cit concurența. Pa ici, pe 
colo te auzeau șoapte. După citeva 
clipe, biletele cu răspuniurile du 
fost prezentate comisiei. întreba
rea de baraj n-a fost cunoscută ia 
egală măsură de toate concurente
le, In urma răspunsului dăt, tova
rășa Floarea Eugeni», membră a 
celei dB-а Il-a grupe sanitare de la 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni a fost de
clarată cîștigătoarea concursului 
clasîndu-se pe primul loc. După ea 
au urmat în ordine tovarășele Ză
voianu Eleonora, Fritea Dorina ți 
Eke Terezia.

Comitetul orășenesc de Cruce Ro
șie din Petroșani, care a organizat 
concursul, cu sprijinul lucrătorilor 
sanitari din Lupeni, a premiat con
curentele stimulfndu-le astfel pen
tru efortul depus.

M. CHIOREANU

chibrit în plus ?
Bine dar atunci ce ne facem ? 

Cumpărăm brichate. Just dar ben
zină î Fiole nu sr găsesc. Soluția; 
să ne lăsăm de fumat. Și d< mth- 
Cat (îl) Aragazul CU ce-1 aprinzi? 
Deci de citva timp părinții nu mei 
spun I „Copii, nu vi-Jsteațț eu fo

cul Ar fi inutil. Asana ntd pom
pierii nu mai au grijă. Moi mult ea 
oricîhd se dovedește solidarizarea 
fumătorilor. Nu stinge unul țigara 
pînă n-o aprinde celălalt.

Tovarăși de la O.C.L, industrial 1 
Au ți Oamenii Uh.J foc; «cliKiețble 
chibrituri. Nu vă uitați că fumează. 
Cu chibriturile î$| încălzese și lap
tele...

principalele
V, I. Lefi in 

cal mai înalt

v. 1. LEN1N OPERE COMPLETE voi. 28
comentați» științifici 
teze din lucrarea lui 
„Imperialismul, *t»dtai
al Câpltallwhului*'. euprirtd, în for
mulări sintetice, observații- profunde 
și de mate generalizare asupra tinei 
serii de probleme politică și sociale 
esențiale pentru teoria merxiat-leni- 
nistă: dezvoltarea inegală a țarilor 
capitalistă în epoca imperialismului, 
capitalismul monopolist de stai. »tra- 
tegfia șl tactica lupte! revoluționare 
a proletariatului în nolle eondlțli 
istorice.

PROflRAM DE RADIO
4 auguit

PROGRAMUL 1. 100 Buletin de 
«Uri. Buletin meteorologiei 5,Q6 
Clnlece patriotic», 5,35 Gimnasti
ca dă Înviorate; 6,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologici 6,10 Glritece 
de viață noul și Jacuri populare;
6.30 Recomandări din program; 6,35 
Mici piesa — mari fnterprețl; 7.00 
Radiojurnal! 7,15 Soliști de muzică 
ușoară; 7,30 Sfatul medicului! 
Răul de mare șl răul de altitudine; 
7,35 Anunțuri, muzică,- 7,41 Salut 
voios de pionier; 8,Qt) Sumarul or», 
«al; 8,00 Muzică populară,- t,bo na 
microfon melodia preferată, 10.00 
Buletin de Știri; 10,30 Itinerar fol
cloric : cum »» cîntă pe Valea 
Gurghiului; 11,00 Dansuri de es
tradă; 12,00 Buletin de «Urii 12.03 
Pagini din operei 13,45 Cîntec și 
joc oltenesc; 13,15 Concert de 
prînz; 14,00 Buletin de știrii 14,05 
Recomandări din program, 14,10 
Padini muzicale de mare populari
tate; 15,00 Concert in timpi 15,45 
Muzică ușoară de Florentin Del
mar; 16,00 Radioiurnel. Buletin me
teorologic; 16,30 Roza vțnnirilor; 
17,00 Fragmente din onera ..Nă
pasta" de Sabin Drăgoi; 17,30 Me
lodiile anotimpurilor; 18,00 Buletin 
de știri; 18,05 Varietăți muzicale; 
19,00 „Interpret! ai lui Chopin";
19.15 Radiosimpozion „Producție si 
concepție"; 19,30 Discul preferat,- 
20,0(1 Radiogazeta de seară; 20.30 
Ctntă Aida Moga, Dean Martin, 
Violeta Villas, Florin Dorian; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Emisiune 
de melodii populare; 21,15 Auto
graf pe o carte nouă. Convorbire 
cu Maria Banuș și lecturi din vo
lumul său „Diamant**; 21.30 Cîntă 
pentru dumneavoastră formațiile 
HOria Moculescu, Richard Demrosz 
și Lester Lanin; 22,do Rsdioittrn*l. 
Buletin meteorologic; 23,20 „Natu
ra și muzica** — Florile — Montaj 
muzical-literar; 23,00 M-lodil pen
tru ore tîrzii; 23,52 Buletin de 
Știri.

PROGRAMUL 11. 7,30 Buletin de 
știri: 7,35 Cîntă Lucim Marinăteu 
și Gus Rechiis; 750 Dansuri inter
pretate de fanfară; 8.05 Pagini ve
sele din operete; 8,30 MuălCl ti- 
șoară; 9,00 Buletin de știri; 9,30 
FffliSfube de melodii pomilare; 10,30 
SaladțiUiii din opera „Favorita" dă 
Donizetti; n,oo Buletin de «tlrii
11.30 Muzică populată; 12/Й0 So
liști «i formații de muziel moară; 
12,20 Creații ale compozitorilot 
înaintași, interpretate de fanfară; 
13,00 Buletin de Știri; 13,03 Ope
reta și cîntăreții ei: 13,30 De toate 
pentru toți: 14.30 Recomandări din 
program,- 14,35 Cîntă orchestra 
de muzică populară a Filarmonicii 
de stat din Oradea — solist Ion 
Crețu; 15,00 Buletin de știri; 15,10 
Muzică ușoară interpretată de Ma
ra la noii și Vasile Micu; 15,30 Arii 
din opere; 16,00 Melodii populare 
îndrăgite de ascultători; 17,00 Ră- 
diojurnal. Buletin meteorologic;
17.15 Potpuriuri interpretata de 
Isficy kdrflsSV; 17,30 Sfătui medi
cului : Răul de fflăte și răul de al
titudini; 17,35 Anunțuri, reclame, 
înuzică; 18,0b Simfonie „Sevillani" 
de Joaguin Turma; 18,30 Capodo
pere ele literaturii: „Tartuffe" de 
Moiidră; 19,00 'Buletin de știri; 19,65 
„Din fâlclorul muzical al popoare
lor; 19,30 Din operele lui Gounod; 
30,00 Muzică ușoară, 31,00 Radio- 
Jufhal. Spofti 21,35 Oameni d$ 
seamă din Istoria culturii: Brahms; 
22,00 Da la un șlagăr la altul, 
83,00 Biit«titl de știrb gt «a Rițm șl 
visare,- 0,52 Buletin de «tirl.

4 august
PETROBANI — 7 NOIRMBRIR: 

Doi băieți ea pîinea caldă, REPU
BLICA t Cronica unei crime; L0- 
NEA i Ucigașii de femei; ANiblOA- 
BA; Rude de singe-1 VULCAN 1 Că
liți ih foc, PAROSENt: Rezervat 
pentru moarte.

(Responsabilii cinematografelor 
Petrii», Livezeni, tscroni. Lupeni,x 
Bărhăteni și Uricani nu' au Itiiais 
piogrefiiui filmelor 1
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VIETNAM
• Forțele patriotice continuă luptele angajate 

în apropierea Saigonului
• Procesul intentat împotriva unor participanți la 

mișcarea pentru pace
ф 16 atacuri întreprinse într-o noapte de partizani
• 69 de avioane americane doborîte în cursul 

lunii iulie deasupra teritoriului R. 0. Vietnam

SAIGON 2 (Agerpres).
Forțele patriotice din Vietnamul 

de sud au continuat în noaptea de 
duminică spre luni luptele Împo
triva unor poziții ale trupelor ina
mice din apropierea Saigonului. A- 
gențiile de presă menționează două 
acțiuni mai importante, dintre care 
una la 24 km nord de capitala 
sud-vietnameză, unde patrioții au 
atacat o tabără a trupelor sud-co- 
reene, ținînd-o mai mult timp sub 
un puternic tir de artilerie. In ur
ma luptelor desfășurate, tabăra a 
fost distrusă. A fost, de asemenea, 
atacat un post al trupelor guver
namentale, la 12 km sud-vest de 
Saigon.

Potrivit unor declarații oficiale 
de la Saigon, în ciocnirea care a 
avut loc duminică la My Dinh, în 
apropiere de Saigon, trupele gu
vernamentale au înregistrat pier
deri.

spre 
pos- 
gu- 
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gu- 
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Luni dimineața, la Saigon a în
ceput procesul intentat de autori
tățile guvernamentale unui număr 
de 21 de persoane, acuzate de par
ticiparea la mișcarea pentru pace 
din Vietnamul de sud. Majoritatea 
acuzaților sint avocați. Potrivit le
gilor în vigoare la Saigon, în ca
zul luptătorilor pentru pace, tribu
nalul militar sud-vietnamez poate 
pronunța chiar și pedeapsa cu 
moartea.

Partizanii su'd-vietnamezi au în
treprins în noaptea de sîmbătă 
duminică 16 atacuri împotriva 
turilor înaintate ale trupelor 
vernamentale din apropierea
gonului, relatează agenția U.P.I. 
Un purtător de cuvînt american a 
făcut cunoscut că atacurile parti
zanilor au fost declanșate prin 
prindere, fără să indice însă 
mărul pierderilor în rindurile 
vernamentalilor. Un nou pod,
făcea legătura pe calea ferată în
tre localitatea Hue și baza ameri
cană Da Nang, a fost făcut im
practicabil de unități ale Frontului 
național de eliberare. Timp de 3 
ore patrioții sud-vietnamezi au de
clanșat un puternic foc de mortie- 
re împotriva a trei posturi de pază 
din apropierea podului. Apoi, după 
ce au anihilat unitățile de pază, au 
trecut la distrugerea podului. Pri
mele rapoarte sosite la Saigon in
dică că o bună parte din pod a 
fost distrusă. După atac, partizanii 
s-au retras.

☆
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și populația 
au doborît

69 de avioane a- 
întreprins raiduri 

teritoriului a-

HANOI 1 (Agerpres).
Forțele armate 

R. D. Vietnam 
cursul lunii iulie 
mericane, care au
agresive"' deasupra 
cestei țări, anunță agenția V.N.A., 
In aceeași perioadă, au fost făcuți 
prizonieri șase piloți americani.

20 de ani 
acordurilor

de fa semnarea 
de la Potsdam

(Agerpres).
împlinirii a 20 de ani

BERLIN 2
Cu ocazia 

de Ia semnarea Acordurilor de la 
Potkdam, referitoare la organiza
rea postbelică a Germaniei și asi
gurarea securității în Europa, la 2 
august a avut loc la Potsdam o a- 
dunare solemnă la care au parti
cipat conducători ai R.D.G.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de J. Dieckmann, președin
tele Camerei Populare a R. D. Ger
mane. O Winzer, ministrul de 
terne al R.D.G. a rostit o amplă 
vîntare, în care s-a referit la 
ziția țării sale față de situația
Europa și problema reUnificării Ger
maniei, precum și la alte probleme 
internaționale actuale.

ex- 
cu- 
po- 
din

Dezbateri intr-o atmosferă încordată
in Camera Comunelor

LONDRA 2 (Agerpres).
Luni după-amiază au început în- 

tr-o atmosferă încordată dezbate
rile din Camera Comunelor asupra 
unei moțiuni de cenzură a politicii 

a guvernului laburist
de opoziția conservatoare, 

era așteptată de cer- 
politice și de observato- 
capitala Angliei, deoarece

economice 
depusă 
Ședința 
curile 
rii din
ea oferea prilejul unei prime con
fruntări de amploare între noul li
der al partidului conservator, 
Heath, și primul ministru Wilson. 
Primul vorbitor a fost Heath, care

în legătură cu alegerile parfiale 
din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 2 
(Agerpres).

Duminică în Guatemala s-au des
fășurat alegeri parțiale pentru re
înnoirea unui număr de 14 man
date in Adunarea Națională. La a- 
legeri au participat numai candi
dați din partea a două partide pro- 
guvernamentale care și-au împărțit 
locurile. Partidele de opoziție, Par-

tidul creștin-democrat și Partidul 
revoluționar, au boicotat alegerile 
pe motivul că junta militară, con
dusă de colonelul Enrique Peralta 
Azurdia, a ridicat cu numai trei 
zile înaintea desfășurării alegerilor 
„starea de 
țară, ceea 
nează ele, 
desfășoare

asediu" 
ce, după 
nu le-a 
campania

instaurată în 
cum mențio- 
permis să-și 
electorală.

-(

PNOM PENH 2 (Agerpres).
Avioanele forțelor aeriene ame

ricane și sud-vietnameze încalcă 
aproape zilnic frontiera cu Cam- 
bodgia, întreprinzînd zboruri de 
observație deasupra posturilor și 
pozițiilor de irontieră ale Cambod- 
giei, a anunțat duminică într-un 
comunicat agenția de presă cam
bodgiana. Cu același prilej, scrie

agenția, grupuri de soldați sud- 
vietnamezi se dedau în mod frec
vent la atacuri și incursiuni pe te
ritoriul cambodgian, provocînd 
moartea a numeroși locuitori paș
nici cambodgieni. In asemenea con
diții, subliniază agenția, guvernul 
cambodgian a hotărît să-și sporeas
că efectivele militare de la frontie
ra cu Vietnamul de sud.

O măsură justificată 
a guvernului Kuweitului

KUWEIT 2 (Agerpres).
Guvernul Kuweitului a anunțat 

instituirea în țară a Consiliului con
sultativ suprem al petrolului care 
va controla operațiunile tuturor 
companiilor petroliere, care își des
fășoară activitatea în Kuweit. Po
trivit hotărîrii guvernului, consi
liul va exercita controlul total a- 
șupra operațiunilor petroliere, va 
studia angajamentele pe care gu
vernul și companiile petroliere și 
le vor asuma, va perfecta acordul 
cu companiile petroliere străine, 
ținînd seama de necesitățile de 
sporire a veniturilor statului Una 
din principalele sarcini ale consi
liului constă în pregătirea exami
nării actualului acord privind re- 
deVențele obținute de la compa
niile străine. Se apreciază că com
paniile nu plătesc în întregime re- 
devențele la care — potrivit prac
ticii internaționale — Kuweitul are 
dreptul.

Crearea consiliului consultativ 
suprem al petrolului reprezintă o

a lansat un atac vehement împotri
va tuturor aspectelor politicii eco
nomice a guvernului. El a spus că 
producția industriei britanice stag
nează, prețurile cresc, exporturile 
se reduc, iar importurile sporesc 
fără încetare. Marea Britanie, a 
declarat liderul conservator, se află 
într-o situație economică gravă. A 
venit momentul, a încheiat el, de a 
se pune capăt încercărilor de a 
convinge poporul britanic că este 
posibil să se găsească o soluție fa
cilă problemelor economice care se 
pun Marii Britanii. Unii observa
tori prezenți în sala de ședințe a 
Camerei Comunelor și-au exprimat 
părerea că prima cuvîntare rostită 
de Heath în noua sa calitate de li
der al partidului conservator nu a 
satisfăcut așteptările unora dintre 
deputați. „Intervenția atît de aș
teptată a lui Heath, constată agen
ția France Presse, a provocat o a- 
numită decepție. Discursul s-a do
vedit sărac în propuneri concrete 
și dimpotrivă bogat în atacuri per
sonale la adresa primului ministru".

Politica guvernamentală a fost-e- 
părată de ministrul finanțelor, 
James’ Callaghan, care a reamintit 
că actuala situație 
rezultatul politicii 
trecutelor guverne
El a afirmat că situația financiară 
a Marii Britanii e pe cale de a se 
îmbunătăți și că deficitul balanței 
de plăți va fi anul acesta de două 
ori mai mic 
anul trecut.

Dezbaterile 
pra moțiunii 
loc în cursul

economică este 
economice a 
conservatoare.

guvernului 
diferitelor

în 
o-

măsură importantă a 
direcția reglementării 
perațiuni legate de arendarea tere
nurilor petrolifere, extracția de pe
trol de către companiile străine și 
plata redevențelor.

După cum se știe. Kuweitul este 
cea mai bogată țară în petrol din 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

decît cel înregistrat

continuă. Votul asu
de cenzură va avea 
nopții.

Situația din Cipru s-a agravat
NICOSIA 2 (Agerpres).
Situația din Cipru, care a mar

cat o ușoară tensiune în urma pro
mulgării unor legi care modifică 
sistemul electoral actual și prelun
gesc mandatul președintelui Ma
karios și al Camerei Reprezentan
ților pe încă un an de zile, s-a a- 
gravat și mâi mult, ca urmare a 
hotărîrii comunității ciprioților 
turci de a prelungi mandatele vi
cepreședintelui Kuciuk și al Came
rei comunității turce. Se consideră 
că acțiunile președintelui Makarios

în direcția desființării separăr^ im
puse celor două comunități prin 
tratatele de Ia Zurich și Londra și 
acordarea de 
ților greci și 
piedicate de 
rilor ciprioți

Observatorii politici așteaptă 
dezbaterile Consiliului de Securi, 
tate, care vor avea loc marți, la 
plîngerea Turciei, cu care prilej se 
vor discuta modificările constitu
ționale hotărîte de guvernul cipriot.

drepturi egale ciprio- 
turci, ar putea fi îm- 
către hotărîrile lide- 
turci.

politici

☆
DELHI. La Delhi s-a anunțat ofi

cial că, potrivit clauzelor acordu
lui indo-pakistanez de încetare a 
focului la punctul de frontieră 
Kutch, in localitatea Wingi are 
loc o întiinire între reprezentanți 
ai autorităților indiene și pakista
neze. Reprezentanții celor două 
țări au elaborat condițiile și deta
liile tehnice privind organizarea 
posturilor de pază pe porțiunea de 
frontieră Kutch-Sing și restabili
rea vechii linii de frontieră.

Afrique" — prin Moscova în ță
rile scandinave.

TEHERAN. Ploile torențiale ca
re au căzut în partea de vest a 
Iranului au provocat mari inun
dații. Numeroase localități au fost 
acoperite de apă. S-au înregistrat

toricani au obținut un succes deo
sebit. Ei au stabilit legături cu 
radioamatorii din lumea întreagă, 
folosind semnalele reflectate de 
Lună. Fxperiența a reușit datorită 
jrute’nicei antene de la Observa
torul ionosferic din orașul Are
cibo, care a permis să se comu-

rilor. Potrivit acestui acord, un 
număr de 500 docheri, care fuse
seră concediați, vor fi pensionați. 
Greva a provocat pagube, apre
ciate la peste 2 milioane dolari.

CUlRT•F

SANAA. Un, purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Arabe Yemen a a- 
nunțat că autoritățile engleze din 
sudul Peninsulei Arabe 
centrat trupe în imediata 
re a orașului yemenit 
Potrivit agenției M.E.N.,
engleze dislocate în această re
giune de frontieră au deschis foc 
asupra împrejurimilor orașului 
Qatabah.

mari pagube materiale. Mii de 
persoane au rămas fără adăpost. 
Potrivit datelor preliminare, 17 
locuitori din regiunea inundată 
sint dați dispăruți.

au con- 
aptopie- 

Qatabah. 
trupele

MONROVIA. La 2 august s-a 
deschis la Monrovia conferința 
fierului și oțelului a țărilor Afri
cii de vest. Conferința a fost or
ganizată în comun de către guver
nul liberian și Comisia economi
că O.N.U. pentru Africa.

nice cu stații ale radioamatorilor 
din Germania, Anglia, Canada, 
Elveția și America de Sud. Se 
subliniază că este pentru prima 
oară cînd între Porto Rico și sta
țiile străine au putut 
astfel de legături prin 
Lunii.

fi stabilite 
intermediul

august la

MOSCOVA. La Moscova s-a în
cheiat un acord cu privire la des
chiderea comunicației aeriene în
tre Uniunea Sovietică și Republi
ca Senegal. Cursele regulate pe 
linia Moscova—Dakar vor începe 
peste cîteva luni. Avioanele socie
tății „Aeroflot" capătă dreptul de 
a zbura prin Dakar în America de 
Sud, iar cele ale societății „Air

NEW YORK. După cum anunță 
agențiile de presă, la Quito (E- 
cuador), în curtea ambasadei a- 
mericane a explodat o bombă, ca
re a pricinuit pagube însemnate. 
Bomba a lost aruncată dintr-o 
mașină care a trecut în viteză pe 
lingă ambasadă.

VARȘOVIA. La 1
Varșovia a fost cinstită memoria 
celor 250 mii de locuitori ai ora
șului, căzuți în timpul răscoalelor 
antifasciste din 1944. La mormin
tele victimelor terorii fasciste au 
fost depuse coroane.

SAN JUAN. Radioamatorii por-

SANTIAGO DE CHILE. Greva 
care a paralizat timp de 36 de 
zile activitatea în principalul port 
chilian, Valparaiso, a luat sflrșit 
duminică după ce a fost realizat 
un acord între reprezentanții gu
vernului și ai sindicatului doche-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, sir. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

CARACAS. Partidul unic al 
muncitorilor din Venezuela, îm
preună cu 50 de sindicate din ța
ră au dat publicității o declara
ție comună, in care cer eliberarea 
deținuților politici. In declarație 
se arată că deținuții se află într-o 
situație foarte grea. Starea sănă
tății secretarului general al C.C. 
al Partidului Comunist din Vene
zuela Jesus Faria, este deosebit 
de gravă. De curînd a murit, în 
închisoare, Louis Emiro Arrieta, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist.

BOGOTA. Guvernul columbian 
și-a prezentat demisia președinte
lui tării. Leon Valencia. Cu toate 
acestea, la cererea șefului statu
lui, ministrul de război și minis
trul de finanțe își vor păstra por
tofoliile. După cum 
genția France Presse, 
se menționează că 
Valencia, care peste 
va începe ultimul an 
lui său prezidențial,
să-și reînnoiască aproape în între
gime echipa sa ministerială.

relatează a- 
la Bogota 

președintele 
cîteva zile 

al mandatu- 
are intenția

NEW YORK 2 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Ciprului, Spyros Kyprianu, a sosit 
la New York, pentru a participa 
la reuniunea Consiliului de Secu
ritate, consacrată examinării situa
ției din Cipru. „Nu s-a înregistrat 
nici o schimbare în poziția Cipru
lui", a declarat el la sosire. „Noi 
nu vom accepta niciodată ameste
cul în afacerile interne ale Cipru
lui".

A nins
în Slovacia

(Agerpres).
spre luni în Slovacia 
suflat un vînt puternic, 
furtună de zăpadă s-a 
august asupra localită- 

Pleso din Munții 
Viteza

PRAGA 2 
Duminică 

a nins și a 
O puternică 
abătut la 2 
ții Skalnate Pleso din 
Vysoke Tatry (Slovacia), 
vîntului a atins 200 km pe oră. In 
localitatea Strbske Pleso, stratul de 
zăpadă a atins grosimea 
Temperatura aerului a 
decurs de 24 de ore cu 
ajungînd la — 1 grad, 
roase locuri vîntul a rupt copacii.
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