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• Președintele Tito va face o vi
zită în R. P. Bulgaria iar preșe
dintele Novotny în U.R.S.S.

• Ședința Comitetului special al 
O.N.U.

• Evoluția navei „Gemini-S".
• Dezbateri furtunoase în parla

mentul grec. , „
• Noi incidente rasiale în S.U.A.
• Greva minerilor filipineei.

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani
4 pag* 25 bani

Geometrie în spațiu,

La înălțimea sarcinilor
Electrolăcătușul Rațiu Iosif este 

unul din cei aproape 200 membri 
de partid de la preparația Lupeni; 
este veteranul secției electrice. 
Punîndu-și la inimă îndatoririle 
statutare, comunistul Rațiu își în
deplinește exemplar sarcinile 
profesionale și obștești. El se 
află în primele rînduri ale 
întrecerii pentru îndeplinirea pla
nului. Rațiu Iosif poate fi văzut 
în mijlocul echipei sale, lucrînd 
cot la cot cu tinerii săi tovarăși 
de muncă, la confecționări de in
stalații pentru automatizări ori la 
alte lucrări aparținătoare secției. 
Conducerea secției îi incredințea 
ză lucrările cele mai importante 
iar tovarășul Rațiu cu echipa pe 
care o conduce le execută cu 
promptitudine.

Deunăzi in secția electrică se 
cerea rezolvată o problemă. Tre
buia confecționat un aparat de 
luat probe pentru determinarea 
procentului de cenușă din cărbu
nele primit de la mina Lupeni. O 
echipă a început lucrarea. Dată 
fiind importanța ei se cerea ur
gentată. Comunistul Rațiu s-a con
sultat cu tovarășii săi de muncă 
după care întreaga echipă s-a dus 
să dea ajutor pentru terminarea 
rapidă a aparatului. Apoi, tot e- 
chipa aceasta a instalat aparatul 
respectiv la banda Wiper II și a 
terminat cu o zi mai devreme lu
crarea încredințată.

tovarăși de

Comunistul Rațiu Iosif se price
pe bine nu numai la utilaje ci și 
la oameni. Tînărul comunist Bu- 
ghes Petru, fost membru al echi
pei lui Rațiu, își satisface în pre
zent serviciul militar. Deși se află 
departe de foștii săi
muncă, Bughes Petru le adresează 
cuvinte calde printr-o scrisoare 
prin care își exprimă recunoștința 
față de șeful de echipă care l-a 
îndrumat și educat, i-a arătat, prin 
exemplul său personal, cum trebuie 
să muncească, să dovedească prin 
fapte că este comunist. De fapt 
sarcina de partid care i-a fost în
credințată comunistului Rațiu Iosif 
este tocmai aceasta: să se 
de tinerii din echipa sa.

ocupe

M. M.

LA BUCUREȘTI

Congresul Internațional Jubiliar 
al Apimondiei

In sala Palatului Republicii So
cialiste România, au început joi di
mineață lucrările celui de-al XX-lea 
Congres Internațional — Jubiliar al 
Apimondiei.

La Congres, care se desfășoară 
între 26 și 31 august, participă a- 
proape 2 000 de delegați și invitați 
— oameni de știință, profesori și 
cercetători de specialitate, conducă
tori de organizații apicole și api
cultori practicieni din peste 60 de 
țări. Iau parte reprezentanți ai Aso
ciației internaționale de cercetări 
apicole, ai Oficiului internațional al 
epizootiilor și ai Asociației interna
ționale de botanică.

In prezidiu au luat loc conducă-

DEBUT LA ORIZONTU XIV
S Ив eveniment deosebit în 
adfocwi, ou Я0 de metri ( 
cordată ф Un orizont 
metrou.

Faptul a preocupat in ultimele 
luni întregul colectiv al minei 
Petrila, conducerea exploatării, pe 
cei de la investiții și de la sec
toarele productive, de la trans
porturi, dar mai ales pe mecanici 
și electricieni. Orizontul XII al 
minei fiind supus presiunilor, În
treținerea galeriilor, a liniilor fe
rate de aici era tot mai anevoioa
să. Puțul orb nr. 9 nu mai făcea 
față sarcinilor sporite de extracție 
a producției de la orizonturile 
XIV și XIII și transportului de oa
meni și materiale. Puțul era su

prasolicitat.. La sectoarele II și III 
nivelul abatajelor a coborit sub 
orizontul XIII. Era deci deosebit 
de necesară coborîrea cu 100 me
tri spre adîncuri a întregii acti
vități de transport.

Zilele de 22, 23 și 24 august 
au fost așteptate cu emoție și in
teres. In timp ce ortacii lor au 
participat Ia manifestație, s-au o- 
dihnit și distrat, un grup de oa
meni a participat la unul din cele 
mai însemnate evenimente petre
cute in Viața minei Petrila în ul
timii ani — trecerea transportu
lui întregii exploatări de la ori
zontul XII la orizontul XIV atît la 
puțul central cit și la puțul auxi

O muncitoare harnică de la S.R.E. Vulcan, bobinatoarea Andrieș Aure
lia.

tori ai Federației Internaționale a 
asociațiilor de apicultura — Apimon- 
dia ;— delegații oficiali ai țărilor 
membre ale Apimondiei, invitați din 
alte țări și membri ai comitetului de 
organizare a Congresului.

In prezidiul primei ședințe au 
luat loc Gheorghe Apostol, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gogu Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
niștri, conducători ai unor instituții 
centrale.

Gheorghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
rostit cuvîntarea inaugurală.

Timp de șase zile congresul va 
dezbate o serie de probleme ac
tuale privind biologia albinelor, flo
ra meliferă și polenizarea, patolo-

(Continuare în pag. 3-a)

Economii 
la prețul de cost

liar, Ți. se povestește acum des
pre eveniment cu satisfacția dato
riei împlinite; o lucrare grea, de 
mare importanță a fost dusă cu 
bine la sfirșit.

Baza a constituit-o, desigur, 
munca celor de la investiții; el 
au pregătit, de-a lungul a șase 
ani, noul orizont XIV-, galeriile 
de ocol, transversale principale, 
artere subterane betonate, solide 
și Încăpătoare care fac legătura 
cu strate de cărbuni îndepărtate, 
case de pompe, garaje de locomo
tive, bazine de colectare a ape
lor-, s-au adîncit puțul central, cel 
auxiliar, cele oarbe.

Incepind din iarnă, planuri, gra
fice, diagrame, programe conturau 
in spațiu și timp, cu un grad de 
precizie ridicat, lucrările și oame
nii care răspundeau de înfăptui
rea lor. Și iată că sîmbătă 22 au
gust a venit rindul puțului auxi
liar. Au fost coborite două cabluri 
iungi de 620 metri, apoi coliviile, 
s-au pus la punct sistemele de 
semnalizare și iluminare. Aici to
tul a fost gata duminică la ora 14.

FRANCISC VETRO

(Continuare in pag. 2-a)

Ca urmare a preocupării pentru 
reducerea consumurilor specifice de 
energie, materii prime și a scurtă
rii termenelor de reparații, prepara
torii din Petrila au obținut în pri
mele două luni ale trimestrului III, 
economii suplimentare de 64 000 lei 
la prețul de cost. De la începutul 
anului colectivul de muncă al pre
paratorilor a obținut 364 000 lei eco
nomii, prin reducerea prețului de 
cost Un aport deosebit "ta realizarea 
economiilor l-au adus muncitorii și 
tehnicienii secției preparare, condu
să de tînărul inginer Rădulescu 
Adrian, schimburile conduse de 
lane Iosif, Bolunduț loan, Petru 
Găină, Rusu Iacob, Szekereș Mi
hai, precum și echipele din care 
fac parte Miu Constantin, Bdko 
Emeric, Daniel Adalbert, Szakacs 
Ioan, Latkulic Francisc, Goczi Sigis
mund.

BĂDUȚĂ CONSTANTIN 
corespondent

Obiceiurile rele nu trebuie moștenite
Valoarea materialului și utilajului 

intră cu o mare pondere în costul 
lucrărilor miniere și conștrucții- 
montaj. Deci e de la sine înțeles 
că depozitarea și păstrarea acestor 
materiale și utilaje prezintă o im
portanță deosebită. Totuși mai sînt 
locuri unde gospodărirea și depozi
tarea materialelor se lasă pe planul 
doi.

De cum intri în incinta minei 
Dîlja, te întîmpină de-a lungul li
niei de cale ferată o grămadă de 
scînduri de diferite dimensiuni, a- 
mestecate cu traverse și lemn ro
tund de toate esențele aruncate toa
te aiurea. Un veritabil „ghiveci" de 
material lemnos. $i grămada asta stă 
aici de luni de zile. Cînd sosesc noi 
vagoane de scînduri și lemn rotund 
grămada se înalță și mai mult. Jos.

la partea inferioară a grămezii, un
de se încarcă căruciorele de mină 
cu aceste materiale, încărcătorii se 
luptă din răsputeri pentru a scoate 
cîte o bucată de scîndură. Deci 
eforturi în plus, timp irosit.

Continuăm drumul în incinta mi-

Cîțiva dintre 
Rotaru Ioan, Radu

oamenii de nădejde ai minei Petrila, șefi de brigăzi de la abataje, printre care minerii 
Constantin, loniță Aurelian, Laszlo Ștefan, Jurcă loan și Dogaru Sebastian.

PE TEME 
GOSPODĂREȘTI

nei. In locul unde drumul auto tre
ce peste linia C.F.R. am zărit 3 
motoare electrice noi (fabricate de 
Electroputere Craiova) aruncate în 
noroi și bălți cu apă. Toate trei 
motoarele sînt de cîte 100 kW și 
an seriile de fabricație nr. 15 209. 
15 208 și, respectiv, 15 207. Iar un 
motoraș, tot electric, și tot nou, de 
5,5 kW cu seria 262 883 este așezar 
parcă dinadins cu capacul în sus 
ca apa de ploaie să poată ajunge 
mai ușor la rotor.

Mergem mai departe și ajungem 
pe platoul „nimănui", dominat de 
o grămadă de tuburi de aeraj vechi 
și noi, armături metalice vechi și 
noi, țevi de aer comprimat vechi și 
noi, fier cu profil U, T și altele, tOa- 
te aruncate în dezordine.

Ajungem la gura galeriei de coas
tă. De-a lungul liniei ferate ce du
ce spre halda de steril se găsesc 
vagoneie de mină răsturnate și pă
răsite, tambur! pentru cabluri de 
extracție de diferite tipuri, lemn 
vechi scos din mină etc. Cînd ajungi

la gura minei te pomenești față în 
față cu 6 baterii de rezistență noi 
de cîte 130 kW cu seria 101 029 și 
trei controlere de 130 kW aruncate 
în noroi și acoperite de lemn vechi 
scos din mină. Intr-un cuvînt: toa
tă incinta minei Dîlja arată ca un 
cîmp de luptă părăsit.

O zicală veche spune că obiceiu
rile se moștenesc din tată în fiu. 
Acest lucru este îmbucurător cînd 
obiceiul este bun și invers cînd 
aceste -obiceiuri sînt rele. In cazul 
nostru obiceiul minei Dîlja, de a ne
glija gospodărirea materialelor, a 
fost moștenit și de cei de la Paro- 
șeni.

Cînd am ajuns în incinta minei 
Paroșeni am crezut pentru moment 
că sînt Ia Dîlja. Și aici dai peste 
armături TH, lemne rotunde de di
ferite esențe și mărimi, bolțari de 
beton, amestecate cu traverse noi 
și vechi, tuburi de aeraj, turtite 
deja, șine de cale ferată un ventila
tor tubular îngropat jumătate în 
pămînt, lîngă el un troliu, cabluri 
etc. Se găsesc și aici instalații elec
trice noi ca: două transformatoare 
de energie electrică aruncate fără 
nici o grijă, o mașină de încărcat e- 
lectrică, șine și diferite macaze. Și. 
pe lîngă acestea trec zilnic tovarăși 
din conducerea minei Paroșeni.

Ar fi de dorit ca cei vizați, și 
mai ales conducerea E.D.M.N. să 
ia măsuri urgente ca aceste obice
iuri de proastă gospodărire să nu 
mai fie moștenite. Pentru că sînt 
obiceiuri costisitoare 1

ing. M, BAbINT
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Sprijin permanent, concret, muncii culturale

PE ECRAN&E DIN PETROȘANI

In aceste zile,, la cluburi s-a lă- 
sat o perioadă de liniște. Artiștii 
amatori și instructori se află 
id Vacanță. In schimb se desfă
șoară activitate gospodărească. Lau
dele cluburi se execută reparații, 
se pun la punct instalații Electri
ce și sanitare, se extinde Spațiul 
bibliotecilor sau al sălilor pentru 
repetiții, se face inventarierea ba
cei materiale existente la flecare 
Hub, se mâl repară cite ceva pe 
ici, pe colo.

Ih rlndurlle de față nu vom face 
o analiza amănunțita a unui 
dub sau a altuia, ci vom arunca 
O privire generală asupra mai 
multora, privind modul cum și-au 
desfășurat activitatea cultural-artis- 
tică șl educativă de la începutul 
anului șl mai ales In ultima peri
oadă de vreme.

Si In acest an, incepind de fapt 
din toamna anului trecut, a conti
nuat fluctuația de directori de clu
buri in unele localități din Valea 
Jiului. Așa s-a întîmplat in Petro
șani, Uricani, Vulcan, Lonea, A- 
ninoasa, fapt ce a îngreunat în oa
recare măsură desfășurarea normală 
a activității culturale la aceste 
cluburi. Dar dacă uricănenii , și 
vuleănenii și-au revenit mai repe
de, petroșănenii ceva mai tîrziu 
{dar și-au revenit) și activitatea 
Huburilor respective a înregistrat 
unele rezultate frumoase, aninose- 
Siț $1 leneșii au fost văduviți de 
asemenea plăceri.

La aceste două cluburi, noii di- 
reetori, oarecum străini de modul 
de a duce activitatea culturală, 
nu s-au putut încadra într-tln titm 
de muncă satisfăcător și puținele 
sclipiri care s-au manifestat aici 
din cînd în cînd au decurs în... 
virtutea Inerției. La ora actuală, 
directorul clubului din Lonea se 
află în concediu, Iar cel al clubu
lui din Aninoasa a fost din nou 
schimbat din funcție.

O notă bună pentru activitatea 
depusă se cuvine vulcănenilor, 
unde colaborarea directorului de 
Club, Nicolae Bîldea, cu instructo
rul artistic, Sergiu Boită, și spriji
niți de conducerea minei a dat 
roade bogate. Și aici lipsesc însă 
unele formații artistice principale 
cum ar fi: o brigadă artistică de a- 
gitație, o formație de teatru, o e- 
chipă de dansuri, un cor.

îje asemenea, în ultimul timp, 
s-a remarcat o îmbunătățire a 
muncii culturale la Lupeni, excep
ting inactivitatea unor formații bi

Ia zilele de 23 și 24 august, cu ocazia serbărilor eîmpenești, formațiile 
artistice ale cluburilor muncitorești din Valea Jiului au susținut pe sce
ne, In aer liber, diferite programe artistice. Și de flecare dată, artiștii a- 
tnatori âu fost răsplătiți cu vii aplauze pentru strădania lor de a crea cli
pe plăcute de odihnă și distracție celor prezenți.

In fotografiile de față sînt redate două aspecte de la spectacolele 
susținute de artiști amatori în aer liber. In prima, formația de dansuri a 
duhului din Lupenl, în cea de-a doua, un solist vocal al clubului din Lonea.

ne cotat» cu puțin timp în urmă 
ca: orchestră sethlsitttfonică, for
mația de teatru, corul. Și la Lupenl 
exiStă condiții Și posibilități pen
tru o activitate bună, dar dlecto- 
rul clubului. Ion Ardelfeanu, șl cei 
doi Instructori artistici nu pot face 
prea mult fără un sprijin eficient, 
concret din partea sindicatului și 
conducerii minei.

iNtraim
H tlitullt mutiiireitl

La Petrila activitatea s-a desfă
șurat cu o pauză cam lun
gă între cele două operete: „Vînt 
de libertate" de Dunaevski și 
„Mam’zelle NltoUche" de Иегѵё

Uricănenii s-au reacomodat re
pede, după plecarea instructorului 
Sergiu Boită și In scurt timp au 
obținut rezultate frumoase, în spe
cial cu orchestra de muzică popu
lară șl ușoară și cu soliștii vocali 
Bine s-au comportat orchestra de 
muzică ușoară și soliștii de pe lin
gă clubul efiergeticienilor de la 
Paroșeni. Dar nu-i suficient numai 
atît. Și aid lipsește o brigadă ar
tistică de agitație și o formație de 
teatru, care a fost dar nu mai este

O îmbunătățire radicală se con
stată în ultimul timp la clubul 
sindicatelor din Petroșani. In pre
zent există aici un director cu pre
gătire, mai multi instructori, de a- 
semenea bine pregătiți. Există șl 
un consiliu de conducere dar., 
numai pe hlrtle. Totuși situația s-a 
îmbunătățit» deși ajutorul unor sin
dicate și conduceri de întreprinderi 
și instituții din oraș este foarte 
modest sau chiar lipsește total.

Si la cluburile din Lonea Și A- 
nlnoasa au eHstat unele forme ale 
activității culturale, dar in loc ca 
ele să se intensifice, s-au redus. 
La ora actuală toată activitatea 
culturală de la Lenea trăiește doar 
din orchestra de muzică populară 
și soliștii vocali. Formația de tea- 1 
tru, bună, participantă la faza oră
șenească a celui de-al IV-lea Festi
val bienal dș teatru „I. L. Cara- 
giâle", și brigada artistică de a- 
gitație activează... cu intermitență. 
Nu există nici aici o echipă de 
dansuri,- corul cu veche tradiție 
s-a destrămat; o orchestră de mu
zică ușoară și celelalte formații 
trebuie reorganizate. La rîndul lor, 
aninosenii activează într-o forma

ție de teatru, o brigadă artistică 
de agitație instruită de către to
varășul Gheorghe Negraru, într-un 
cor condus de dirijorul Vladimir 
Ureche.

Făcînd o comparație a activită
ții desfășurate la cluburile din Va
lea Jiului pînă Ia ora actuală cu 
cea desfășurată In aceeași perioa
dă a anului trecut, se observă că 
multe forme ale muncii culturale, 
s-au intensificat; altele In Schimb 
au regresat. Cauzele Sînt mai mul
te. Considerăm că principalele sînt 
fluctuația directorilor de cluburi, 
unii lipsiți de tangentă cu munca 
culturală, lipsa unui sprijin con
cret, permanent din partea corni- ' 
tetelor sindicatelor și a conduce- j 
rilor unor întreprinderi și institu
ții, un slab control din partea unor 
comitete de partid. De asemenea, 
se duce o muncă anostă cu tine
retul. Comitetele U.T.C. neglijea
ză munca culturală și educativă cu 
tinerii. I

Pentru ca activitatea culturală I 
la cluburile muncitorești din Valea 
Jiului să se redreseze, să ia avînt 
în perioada care urmează, se im
pun unele măsuri de rigoare pentru 
îndepărtarea lipsurilor semnalate 
în rîndurile de fată, iar cel care 
sînt sesizați, ca șl acum, prin co
loanele ziarului, să facă bine și să 
răspundă prompt: dacă au luat 
măsuri concrete șau nu pentru li
chidarea lipsurilor $1 care sînt a- 
cele măsuri. Pentru că nerispun- 
zînd, Înseamnă că nu-1 Tfințiptă 
nimic, că nu se preocupă pentru 
bunul mers al muncii . culturale, 
latură deosebit de îț^pria a 
activității noastre depusă ІП inte
resul ridicării gradtilbr de'’Cultură 
al oamenilor muncii,

D. GHEOI..F -

VA RECOMANDAM SA PITIȚI;
nionlst... Cazul e atit de simplu, îa-„Salcia supărata"

de ȘTEFAN LUCA 

colecția „Aventură"

Ștefan Luca consemnează în po
vestirea de față un moment dra
matic, acela al prinderii și arestării 
unei bande de tîlhari, unii dintre ei 
foști criminali de război. A- 
nunțînd dintr-un început că se 
va merge pe reconstituirea undi 
dosar de anchetă, autorul sugerea
ză, în construcția care nu urmează

„D J U
Acțiunea nirataui № « turf

„Djura", o prodigi» fi ătadtotttal 
Kirghizfilm, se petrece îit І№і1 
1930, intr-un ținut muntos Șl tn- 
îâpețit am Kirghizia, igoiftt de tes
tul Mm Un mie ttetdșaiMhf Л 
vfHutttati в» Armatei Rața -«w*
rește banda de basmaci condusă 
de Tagt>i care terorizează populația 
іеіиігШ Ці ПегдІгЛ оаміііг Săi 
ostași r&șli — klfghiiui |l
rusul ivașko — zdr/nd de departe 
trei bdsmxfci cate st îndreptau spre 
munți pornesc in urmărirea lot. 
In aceste împrejurări nimeresc cei 
doi ostași dl Armatei Roșii to că
tunul Min-Arhar, aflat in vitiui 
munților și Adiat de restul lumii 
ih urma unei avalanșe este bloca
se drumul spre nord. Ei Slid uimit' 
de ceea ce vad aici: oamenii du
ceau o viată cu totul înapoiată 
In peșteri, nu auriseră niciodată 
de Puterea Sovietică șl credeau ей 
orice om care pSatiă armă e uh 
bandit bosniac.

In cătunul Min-Atbar cel doi 
ostași ii cunosc pe vlnaterul D ju
ra, un tlnâr sprinten și curajos ca
re țintea fără greș cu pușca sa 
stfdveehe. Djura privește eu adml- septembrie a. e.

1N

vreo cronologie а faptelor, că sînt 
înregistrate depozițiile martorilor, 
ale tuturor celor implicați In uci
derea comunistului Victor Turco, pe 
timpul* atestării sale in Ilegalitate.

Crima de ia hanul „Salcia supăra
tă" unde este oaotit Victor Turcu, 
sub pretextul fugii de sub excorto, 
constituie, de fapt, obiectul anche
tei. Aceasta fusese deschisă atît in 
urma depozițiilor comunistului Con
stantin Timar, singurul martor ocu
lar, singurul care cunoștea împreju
rările în care s-a pr*«tus asasina
tul cît și a șefișorii doetorului Va- 
leriu Moga, chemat să constate 
atunci „moartea legală**.

Prinderea lui Alexandru dlă, jan
darmul criminal, condamnat la 
moarte în eontumaeie, devine o ac
țiune nu numai a organelor de se
curitate, ei și a localnicilor. Con
stantin Timar, acum prim-seeretar în 
aceste locuri, își faee din prinderea 
lui C118 o problemă de viăță, o 
obligație a sa morală față de me
moria dispărutului. De altfel Ștefan 
Luca are în primul rînd în vedere 
această confruntare de conștiințe — 
introspecțiile, sondajele profunde în 
psihologia eroilor ocupînd primul 
plan, iar dinamica ritmul alert, re
clamat de acest gen de. lucrări, sînt 
asigurate nu de acțiune, de elemen
tele ei senzaționale; ci prin între
ruperi și mutații foarte dete «I 
bruște de planuri.

„Taina cavalerului 
do Dolanga*1

de K . ZINCĂ

Tînărului ofițer de miliție Ѵігдй 
Conta i se încredințează Spre rezol
vare „primul eaf*. Desigur, H ta fi 
vfut să fia un cat „foarte soritte", 
car» sld puni, din capul lothtlUL o 
stimedenle de probleme. S-ar părea 
Insă că tlnârul Costa e un ghi-

FI AM
tafte arurt/e celor doi stidinl dote 
au popas1 th iurta iul. înecării șa 
fâp<j schimb cti Uha dlh attft», dar 
nu reușește. Se hotdrdȘte Să Ie la 
cp for/a. Si reușește acest lucru. 
O serie de lUmi ІН «prevestite 
fee insa ca totr» coi tril sd « cf-
menteze o prietenie trainică. Djura 
se hotărăște să plece eu el pentru 

le înrola in mteul rietatartMnt 
n! ÂriMtes Roșii. Lo ІмшЪ BJhfa 
nu Wttege multe. Curajos tiar 
ttaiv, Inffdcdrct Șl pribK, el nu 
respecta disciplina militară. trep
tat trai, ajutat de comandantul și 
ceilalți ostași, ti miefie Să-ii dea 
SEăttta de Puterea SovfetleS. In 
ttUeul detașament, el № remarcă 
aâhMori prin actele sale de eitraj 
fl vitejie, m lupta Împotriva baș- 
macilor el săvh > e multe acte de 
eroism. Ptnd la urmă el devine 
comandantul acestui o^tdșaatept. 
lupttM pentru dreptate, pentru 
viata terieltd pe cate oamenii de 
pe meleagurile sale пц o etinOieu- 
seră pînă atunci.

Filmul „Djuref1 va tuia la elne- 
matograiui „Republica" Intre 

cît va fi soluționat, fără doar șl poa
te, în cel mult 48 de ore.

Totul a început din clipa cînd doi 
oameni In vlrstă s-au prezentat, din 
proprie inițiativă, organelor de mill- 
ț№, aducîndu-le Ia cunoștință fap
tul că, pe baza unor acte false, au 
dobîndit o pensie mai mare declt 
aceea eare ii se cuvenea. Ba mai 
mult, au dezvăluit pe loc și humele 
„mijlocitorului". Ce poate fi mai 
limpede Și Si totuși... lucrurile în
cep să se complice. Cele 48 de ore 
prevăzute de Conta au trecut, dar 
eăzul este încă departe de a fi so
luționai. Falsurile tes la iveală unul 
după altul. Intră în Șeenă misterio
sul cavaler de Dolenga — deși sîh- 
tem în al șaselea deceniu al veacu
lui 20 — apare (cu toate că mult 
mai corect ar fi să spunem dispare) 
„personajul X“, o casă ia foc in 
urma unei ciudate explozii și o dată 
cu aceasta, piere un martor prețios, 
o femeie se sinucide și este tocmai 
femeia care...

Nu, Virgil Conta nu se mai con
sideră de mult un ghinionist. Au
torul l-a pus încet-îneet (și implicit 
s-a pus și pe el) în fața unui caz 
dintre cele mai complicate. In frun
tea colectivului de lucrători câte 
colaborează la rezolvarea dosarului, 
tlnărul ofițer va trebiii să fată do
vada calităților sale excepționale și 
se va afla, nu o singură dată, față 
th față eu dușmanul. Cttte va ййй- 
ticna 9 11 va demasca pa misteriosul 
cavaler? Va smulge maica di pe 
Chipul „Personajului X*’î

CUttoHi celorlalte retBane 4» a- 
venturi ale tal НаЙШЬ iitteâ >.Ca- 
zul Я 1Г; „Sftriital fen-
tomă" Se vor Întreba, derigtit, dacă 
thalorul Panait, eroul pa etaă bau 
IteBtgit «1 to Tâina te
ridul do Dolenga", Penița rit ne 
aflăm în plin ihlster, le votn răs
punde: șl da, șl nu...-



SBBAUUL KUW

Debut la orizontul XIV
tUtmare din рад. 1-a)

Uilre t<mp, alte foile Btt lost 
dbncentraie la puiul central. S-a 
ineu^ii cti ttfontarei іщр/twdtH-* 
re lor -, apoi s-au coborit cablurile 

de extracție și compenupte, fungi 
și ele tot de 620 metri $1 0feM ОТ 
peste 10 tone, s-au mutat la npul 
orizont sistemele de tamndlltare 
$i iluminare, au lost lansate atei 
5 locomotive eu trplei. s-ш ven- 
ileat cete 14 trine din circuit. 
După 02 de ore de mined Încor
data, timp tn cate au tost execu
tata multe luctdri neprevăzute, In 
miezul zilei de 23 August z*a tre
cut ta efectuarea uneia din ulti
mele operații •— imitarea centralei 
toieioitiee. au urinat vertfiedrlle 
aparaturii de control fi cursele 
de încercare impuse de N.T.S. 
Totul a decurs perfect.

In dimineața silei de 24 august 
Întreaga lucrare a test terminate: 
noul orizont XIV era apt pentru
iroitOpori, cu 10 an mal devreme 
dealt a fost prevdsut ih diagrame.

In calitatea sa de inginer șei 
adjunct pentru problemele etec- 
tromecantce, inginerul Stoica E- 
mii a condus lucrările desfășurate 
de-a lungul a patru sile. A rdmas 
itagd oameni pentru a-1 conduce, 
supraveghea ți Îndruma, 30 de ore 
№rd întrerupe»- Г-am solicitat o 
setata declarație:

—• Particip pentru a doua oară 
la o astfel de luerUte (prima dotă 
în 1958}. £ greu sd exprimi In cu
rtate «ariafatete ее Не oferi o 
аяШепеа reușita. De zltat uri 
ta ѵЩй арией omul Щ ѵШ o

Congresul Internațional Jubiliar al Apimondiei
(Urmare Ш pag. Ita)

*
-!■ ajîtdte desehfaterii c 

a «mat iee

InteHi - -KlMgtașateaU
ta ce acUvftatea аОТММИ wgantza- tog. p. tteșudu — Franța șt fttA. 
ttt амйИймН, au adoptai ootee te. 3. «robote — OtariMNwMte, iar 
modfficOri ale statutului șl M »U- wtrita goatMal te. S. СмАниеІа 
Iteat ргпмыа de noi tlri atetetee -» №Ota.

Ședința de vineri a
Vineri au c'-ul'-iuat hrcrteile 0- 

1U1 de al XX-lea Congres £H«tata<»- 
nal — Jgbill ' te Apleaitură.

In minte dhniMte ou fost pre
santele rajmatte de sinteză privitei 
fBOteteM» de patologie apicolă.

Au reținut atenția participanților 
noile reitettee ale осНѵШЦЦ spe
cialiștilor destășteate poteca folosi
rea atetteoticolor in tratarea uoor 
beli lnfocto-conlagioase șl Itelnetea 
acestora asupra №ret mlcrtice și 
bacteriene U albine. O aM proble
mă centrală care a polariMt rna- 
jarilălea vorbitorilor a foit legată 
de prevenirea iteotecșțtoi la Oltene 
șl necesitatea preparării și folosirii 
tutor lnsettlcido selective ia ft ui 
tari.

lucrare ea aceasta. МЛ întrebați 
de oametiil cate Ou avui un afeit 
diaseblt Ій reufH» aciffîfi ttecăftr 
Dm cel fe»(e w de Q&tusl, e|W‘ 
ІТШи> pdiiil. mifert țl îngifeii, 
cîji au participat Ій efectuarea 
t recitit tt’tțnf olului ia ■ crispatul 
XIV t gfeii К Sinii Й Wv» in
dividual în еуІЙШ pentru ci ai 
felndrepldli W еШШгі. in' ^ște 
patru ziig <fe muncă into [atd au 
fost cp ІШ li' Ifeifitfâ. fi ratași, 
і reftwred deosebita fe Шее pen- 
ни echipe de putari cohdusâ de 
Л. -<-it Ștefan.

De clteva im, minerilor «te й 
лемм и s-a dm tn folosința un 
hou oritoni. Debutul minei feitila 
cu producția la orizontul XIV s-a 
ЙСШ deci cu succes. Cineva a 
comp ii acest artt«nt eu an im
itau. iste șl acesta un nivel id 
cdrb se pregătesc viitoarele suc
cese ale minerilor petrueni.

Magazin evidențiat
pentru buna deservire 

tteatarii oettigrulte „Progresul"
din P*tril« ou тип*! cuvinte de 
laudă despre vlhzAtorii din atega- 
aiâtsl aUmetifar ar. 79. ia atest 
magazie, Ah ,»it de Sanchi Du
mitru »i Sehtazez Angela te afla 
întotdeauna mărfuri din abunden
ță, totul Strălucește de curtatele 

Nu numai adulte, d chite și co

Congresului
UnM parueipanh ou ««pus teteer- 

vaftee tar pSMttte asupra apteteil 
ta preteKtto a redtetatetor coreetă- 
ritor ștU Шее.

Iteferatoto și cuvlntul рДОИртЦі- 
tor au subliniat succesele deosaMt» 
ШоГiFolbiMi te<>> WteTcoi*’ 

berării dintre oamenii de știință și 
practicienii apicultori dlh Alierile

S-ae ttent propuneri pentru ela
borarea te către comisiile de pato
logie ale Qtictaliii internațional al 
«T'toetlltor și ApUdtmdfel a uhui 
prefect de legietație apicolă interna- 
honato ta taegal opririi dibateM bo
lilor itiBriteditatteliteri»: ate aibtne 
ter. Pretectal v« tandri ta Pritaul

U.R.U.M.P. La 
seeps ewntmetH 
taitatafe se aptro- 
Шв . de Wsit 
mutilarea unei 
hte lteBtl. m*tah- 
сё. Acest utilaj, 
alături de altele, 
va lua cuflnd 
drumul exploată
rilor adăuglndu- 
șe celor 7 colivii 
de extracție, 3 
instalații de îm
pins vagonete îh 
colivii, 155 căru
cioare pentru 
transportat lemn, 
frlne pneumatice, 
cupe de funicu
lar și multe alte 
utilaje cată ău 
ieșit de curînd 
pe poarta uzinei 

piii trimiși de părinți pentru a face 
cumpărături sint serviți aiel in 
mod ireproșabil. Pentru felul în 
căire face deservirea cumpărători
lor, magazinul merită pe deplin 
titlul de evidential in întrecerea 
socialistă.

M. MUNTEANU

rînd controlul sanitar al produselor 
apicole și urmează să fie prezentat 
Oficiului internațional ai epizooti
ilor m vederea recomandării iui, du
pă definitivare, țărilor membre.

In cursul după-amiezii a avut 16c 
un simpozion de apiterapie.

Rapoartele prezentate cu atest 
prilej șl discuțiile au subliniat intre 
teieto rezultatele obținute prin fdlo- 
slrba th terapeutica medicală a unor 
produse apicole ea mierea, polenul, 
votate de albine, propolisul și lăp
tișorul do matcă.

£u Simpozion s-au făcut recoman
dări printre aprofundarea în con
tinuare a cercetărilor științifice pri
vind acțiunea specilică a produselor 
apteoto ta combaterea unor boii.

*

In sala Dalles a început vineri 
concursul de filme apienle organizat 
cu prilejul Congresului ApimondieL

In prima Zi au lest prezentate fil
mele „Lumea cerii" țAngliă) „Api
cultura modernă", „Cind albinele se 
tatflnesc" Și „Descoperirea substan
ței de matcă" (Elveția}.

La festival țara noastră prezintă 
filmul tehnicolor „Delta, ralul albi
nelor".

Concursul va dura trei zile.

(Agerpres)

VIAȚA DE PARTID

Cu maximum de exigență 
și răspundere

Potrivit prevederilor noului cin
cinal, producția industriei chimice 
va crește pînă în 1970 de circa 2,3 
ori. cu un spor mediu anual de 18,5 
la sută. In lumina acestei sarcini, 
producția de fire artificiale trebuie 
să sporească în ritm susținut. Cota 
parte ce-i revine Fabricii „Viscoza" 
Lupeni în sporirea producției ‘ de 
fire artificiale pentru satisfacerea 
cererilor industriei textile pune în 
fața muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor acestei unități sarcina de 
a asigura folosirea din plin a în
tregii capacități a fabricii, obține
rea unei producții de bună calitate.

Cu răspunderea de conducător 
politic al colectivului, organizația 
de bază din secția filatură — secție 
care hotărăște în bună măsură ca
litatea producției — a analizat zile
le trecute modul în care se asigură 
întreținerea și folosirea mașinilor si 
utilajelor din secție. Maistrul co
munist Salapa Vasile a prezentat în 
fața adunării generale un referat 
privind felul în care echipele de 
reparații și de întreținere pregătesc 
realizarea sarcinilor prevăzute de 
cincinal. Din referat a reieșit că 
acest obiectiv stă în atenția colecti
vului de reparații și de întreținere 
a secției filatură. Reparațiile efec
tuate de către echipele de lăcătuși 
și udori conduse de comuniștii Hirt 
Matei, Maghiar Matei, Gănciulescu 
Tildor, Savel Iosif, Fâldesi Francisc 
au fost efectuate la timp șl de bu
nă calitate. Bunăoară, la o avarie 
produsă recent, comuniștii Maghiar 
Matei și Hirt Matei, împreună cu 
ceilalți membri de partid din echi
pele lor, au propus ca pentru re
medierea rapidă a defecțiunii să lu
creze în patru schimburi de cîte 6 
ore. Această măsură, precum și e- 
xemplul înaintat al comuniștilor, a 
făcut ca avaria să fie remediat^ în 
mai puțin de 24 ore, în loc de 48 
de ore cît dura înainte.

In adunarea generală s-au dat nu
meroase alte exemple de membri 

de partid care punîndu-și la inimă 
problemele producției s-au remar
cat prin inițiativă și perseverență 
în îndeplinirea sarcinilor încredifl- 
tate. Așa de exemplu, la reparația 
capitală a filtrelor băii de filaj nr. 
3, sudorii au întîmpinat greutăți da
torită țevilor de plumb care erau 
de calitate necorespun2ătoare. Unii 
sudori susțineau că lucrarea trebuie 
întreruptă din lipsă de material co
respunzător. Comuniștii însă au fost 
de altă părere. Biroul organizației 
de bază a inițiat un studiu privind 
rezolvarea acestei situații. S-a ve
nit cu propunerea de a se confec
ționa pe plan local țevi care să sa
tisfacă cerințele de calitate. Propu
nerea a fost bine venită. în prezent 
reparația filtrului respectiv este în 
fază finală.

Atît din raportul prezentat, cît și 
din cuvîntul participanților la dis
cuții a reieșit că nu toți factorii dare 
ar trebui să concure la ridicarea 
calității firelor își aduc aportul ce
rut. Bunăoară, nu tot personalul de 
deservire de la baia de acid acordă 
atenția cuvenită respectării eu 
strictele a parametrilor de fabrica
ție. Mai slnt centratorl care lucrea
ză fără simț de răspundere, iar uhil 
filatori dau rebuturi din neatenție. 
In acest sens, adunarea ge
nerală a făcut conducerii secției mai 
multe recomandări prețioase printre 
care: centratorii noi să fie înstruițî 
în prealabil de maiștrii atelierului 
de reparații, pentru cunoașterea ma
șinilor de filaj; uscătoarele de bo
bine să fie încredințate unei perst • 
ne specializate în reglarea coreiită 
a temperaturii, iar pînă Ia desem
narea acestei persoane numai mai
ștrii să efectueze această operație; 
trierea bobinelor pentru recondițio
nat să se facă cu toată exigența și 
simt gospodăresc ca nici o bobină 
defectă să nu intre în circuitul de 
producție evitîndu-se astfel produ
cerea deșeurilor.

MARGARETA MICA

PROGRAM DE RADIO
Șp oagiui

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin d»
știri. Buletin meteorologic; 5,05 B6- 
lerouri de concert; 5,3$ Gimnasti
ca de ihviertrfe 5,4$ Maladii popu
lara; 0,04) Sport; 0,30 Recomantati 
din program; 0,35 Piese de «stra
dă; 7,00 Radiojurnal; 7,15 „Acor
deonul vesel" — clnti Horia Rep
eta și Ivette Hprner; 7,30 Sfatul 
medicului: Cu/a da aer ta munte; 
7,35 Anunțuri, muzică; 7,4^ Salul 
voios de pionier; 8,00 Sumarul 
starului „Setatei*"; 8,05 Din foi- 
tiorul muzical *1 regiunilor pa
triei; 8JD Seieeiiuni din operetei* 
IUI Fiiaret Barba; 9Л® De ta o the* 
IteUe 1a alta; W frittehii tai 
Po-lte-Mi; 10,00 Buletin de riiH» 

W,03 Fragmente An opera „Fo> 
vestirile iui Hoffmaa»" de Offen
bach; 12,00 Buletin de știri; 12,30 
Emisiune de muzică populară;
Concert de prinz; 14,00 Bifletla de 

știri; 14,06 Recomandări din pro
gram,- 14,10 Melodiile «crahului; 
13.0Q Fragment* 0 opereta „Di- 
! nrf„" de Leo ^ali,- 15,27 Varia- 
țihiii simfonice de Theedăr Grigo 
tiu pe un cintec da Anton Pan; 
10,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 16,19 La microfon forma
ția Richatd Qsebaoitaliy; 16,30 
Vreau să știu, 17,00 Program ipu 
zțcșl ta refere; 17,30 Рагііеірагійі 
lâ tatrecere raportează; ll,O0 Bu
letin de știri; 18,05 Melodii de ieri 
șt d* azi; 18,30 eptabvip despre 
linerote; 18,60 Setaețtunl din ope
retă „Mam’zell* Nltoiiehe" de 
H»rv4; 18.11 La ttttetatoii ■ Satira 
șl Umorul, 20,00 Radiogaiet* de 
seară, 20,30 CtaU оГ«Ье«МІе de 
mtalte ușoară Comei Popoteu si 
Garavelh; 20^5 Noripte ЬШ co
pta SO.SS Interpret ai muticii 
populare; Măruț ^oruescu și Dan 
Molseecu; 2140 Limba naaștră. 

„Cuvinte străine". Vorbește acad, 
prof. Al. Graur; 21,30 Muzică u- 
șoără interpretată de Luminița 
Gusmin, Tony Renis, Lola Novaco 
viei, sextetul Victoria, 22,00 Radio 
jurnal. Buletin meteorologic. Sport, 
22,20 Din creația lui Johann Se 
bastian Bach; 23,02 Melodii in 
noapte, 23,12 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 O melodie „Bună dimt 
neața" de Calabresse și trei inter 
preț!: Ilînca Cerbacev, Alin No 
reanu și Bely Curtis, 7,45 Re co 
maudări din program, 8,00 Vals 
clasic de Ion Hartulary-Darclăe, 
suita „Doily" de Gabriel Faură,
8,30 Mutică ușoară, 9,00 buletin 
d® știri; 9,30 Рораз folcloric mu
zical Re plaiuri moldovene, 10,00 
PtitM audiții de mozlcȘi. româneas
că; 10,3P Pagini orchestrale de es 
tradâ, 11,00 Buletin de știri; 11,17 
Muzică ușoară interpretată de iniei 
formații; ll^JO „Săptămtaa muzicii 
vtotaameze"; program de dntece, 
11,42 jtefUti populare, 1&O0 Reci
talul basului Nlcolae Secăreanu,
12,45 Piese de estradă; 13,00 Bule 

tin de știri; 13,03 Fragmente din 
opera „Nevestele vesele din Wind 
sor", 13,30 Șantier editorial — Ce 
pregătește editura „Meridiane";
13.45 Valsuri, 14,00 Arii din ope
rete; 14,30 Recomandări din pro 
gram, 14,35 Emisiune de melodii 
populare; 15,00 Buletin de știri,
15.30 Piese de estradă, 18,00 Cîn- 
tăreți români de operă; Lucia 
Berceecu, Zoe Dragoteseu, Elena 
Simioneșcu, Traian Popescu, Gar
ble Zobian, 18,30 Balade și jocuri 
populare; 17,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 17,15 Muzică u- 
șoară de Temistocle Popa, 17,30 
Sfatul medicului; Cura de aer la 
munte, 17,35 Anunțuri, reclame, 
muzică, 18,30 Melodii distractive, 
19,00 Buletin de știri, 19,OS Muzică 
uopulară Interpretată de Valeria 
Colojoară Și Constantin Busuioc,
19.30 Poemul folcloric „Pe Dunăre 
ta jos" de Paul Constantinescu,
15.45 Ilustrate muzicale, 20,30 A 
gehdă teatrală,- 20,50 M1C recital 
Alexândr Brailowski; 21,00 Radio
jurnal. Sport, 21,20 Interprețl de 
muzică ușoară; 21,30 Concert din 

operele lui Mozart; 22,00 Clată 
pentru dvs.; Gică Petrescu, Kate
rina Valente, Vladimir Trosln, Gigi 
Merge, Paul Anka, Aida Mega, 
Bobbi Solo, Dorina Drăghici, Sacha 
Diestel, Violeta Vilas, Vico Tdriani, 
Rudolf Cortes, Sara Montiel,. Luigi 
Ionescu; 22,54 Intilnire cu jaztal; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Dublu 
concert pentru vioară, violoncel 
și orchestră de Johannes Brahms, 
2^,45 Muzică ușoară, 0,52 Buteiin 
de știri.

Cînem atesrrafe
30 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Femeia necunoscută, REPUBLICA: 
Spre culmi, PETRU A: Înîîlhire cu 
«piopul; LONEA : Cronica unul bu
fon, 1SCRONI: Jurămîntul solda
tului Poley, aNINOASÂ ; Ghepar 
dul — seria I-П,- LUPENI — MUN
CITORESC : viată ușoară; CUL
TURAL : Hanka, URICAM: Întîl- 
nire cu spionul.
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PREZENȚE

ROMANEȘTI

Președintele Tito va fate o vizită
Tn R. P. Bulgaria, iar președintele Novotny

Dezbateri furtunoase 
în parlamentul grec

MOSCOVA 28 (Agerpres).
Ziarul „Sovetskaia Kultura" din 

28 august publică sub semnătura 
criticului Nikolai Eliaș o amplă 
Cronică consacrată turneului an
samblului de balet al Teatrului de 
Operă și Balet din București. Ana- 
lizind spectacolul cu baletul „În
toarcerea din adincnri" critica* 1 a- 
preciază că el „constituie un veri
tabil succes al teatrului". El subii-, 
niază. de asemenea, tendința tea
trului bucureștean de a pune înj 
scenă balete consacrate temelor 
filozofice majore, preferința lu 
pentru subiectele de un dramatism 
profund.

NEW YORK 28 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării
, Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a dezbătut în cadrul 

J Unei ședințe ținute la New York 
raportul prezentat de observatorul 
O.N.U. la alegerile desfășurate la 
începutul anului pe Insulele Cook 
(teritoriu aflat sub tutela Noii 
Zeelande).

Reprezentantul sovietic, P. F. 
Șahov a arătat că rezultatele ale
gerilor — desfășurate prin metode 
ce nu pot fi considerate democra
tice — nu au dus la reducerea

ф PEKIN. Fabrica de instru
mente electronice din Tianțzin a 
construit prima mașină electronică 
de calcul din R. P. Chineză. Avînd 
o mărime mijlocie, calculatorul 
poate rezolva în timp foarte scurt 
ecuajii de gradul 24 și alte proble
me complicate.

♦ LAGOS. Guvernul federal ni
gerian a interzis vineri, pe o pe
rioadă de două luni orice reuniu
ne publică. Totodată, Comitetul de 
acțiune comună, care grupează 
principalele organizații sindicale 
din Nigeria, a anunțat că începînd 
din 3 septembrie va fi declarată o 
grevă generală pe termen nelimi
tat în semn de protest împotriva 
creșterii costului vieții și pentru 
sporirea salariilor.

♦ BONN. Comisia federală pen
tru organizarea alegerilor legisla
tive din R. F. Germană (care vor 
avea loc la 19 septembrie), a anun
țat că pentru cele 521 de locuri în 
Bundestag-ui vest-german au fost 
înscriși 2 486 de candidați.

♦ KARLSRUHE. La rafinăria 
„Scholven" din Karlsruhe s-a pro
dus un accident în care au murit

☆

DJAKARTA 28 (Agerpres).
La invitația Asociației oamenilor 

de știință indonezieni se află in
tr-o vizită în Indonezia acad. N. 
Teodorescu. vicepreședinte al A- 
sociaței oamenilor de știință din 
Republica Socialistă România. EI 
participă la simpozionul și congre
sul Asociației oamenilor de știin
ță din Indonezia, in cadrul căruia 
a prezentat o expunere intitulată 
„Dezvoltarea și perspectivele in- 
văfămintului superior în Republi
ca Socialistă România". Acad. N. 
Teodorescu a transmis, totodată, 
oamenilor de știință indonezieni 
salutul adresat de oamenii de ști
ință din tara noastră.

Ședința Comitetului special al O.N.U.

în U. R. S. S.
BELGRAD 28 (Agerpres).
La invitația Prezidiului Adună

rii Populare a R. P. Bulgaria și a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavi^, va sosi, împreună cu 
soția, in vizită oficială in Bulga
ria in a doua jumătate a lunii sep
tembrie 1965.

! X VIETNAM
SAIGON 28 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al coman

damentului militar american din 
Saigon a anunțat că, vineri noap
tea, bombardiere americane cu re
acție de tipul „B-52", avînd baza 
în Guam, au întreprins raiduri a- 
supra provinciei Bien Hoa, la a- 
proximativ 50 de km nord de Sai
gon. Agenția U.P.I. menționează că 
purtătorul de cuvînt nu a preci
zat, „ca de obicei'', numărul avi
oanelor care au participat la acest 
al doilea raid în decurs de trei 
zile.

Agențiile de presă relatează că 
în cursul raidurilor aeriene efec
tuate de avioane americane în di
ferite regiuni ale Vietnamului de 
sud, forțele patriotice au doborît 
un elicopter și două avioane și au 
avariat numeroase altele. Mai multi 
ofițeri și piloți americani au murit.

controlului Noii Zeelande asupra 
insulelor și din această cauză de
legația sovietică nu se poate pro
nunța în favoarea aprobării rapor
tului. Delegatul Noii Zeelande, 
Corner, a susținut că țara sa nu 
s-a amestecat în desfășurarea ale
gerilor, dar nu a putut nega faptul 
că autoritățile neozeelandeze au 
urmărit menținerea controlului a- 
supra Insulelor Cook.

Comitetul nu a adoptat nici o 
hotărîre în privința raportului pre
zentat de observatorul O.N.U. și a 
decis să reia discuțiile la o altă 
dată.

cinci muncitori. Acesta este cel 
de-al treilea accident care se pro
duce la rafinăria respectivă în ul
timele trei luni.

♦ ANKARA. După cum anunță 
ziarul turc „Milliyet", secretarul 
general al O.N.U., U Thant a a- 
dresat generalului Gursel, preșe
dintele Turciei,, un mesaj privitor 
la problema Ciprului. Același ziar 

PE SCURT • PE SCURT
arată că, în vederea discutării me
sajului lui U Thant, în capitala 
Turciei va avea loc o reuniune la 
care vor participa reprezentanții 
statului major general și cei ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

ф TOKIO. Agenția Kyodo anun
ță că la Centrul de cercetări ști
ințifice aerocosmice de pe lingă 
Universitatea din Tokio a fost lan
sată sîmbătă cu succes o rachetă 
cu trei trepte de tip „Карра-10- 
S-l". Cea de-a treia treaptă a ra
chetei, în greutate de 25 kg, are 
forma unei sfere, in interiorul că
reia a fost instalată aparatură ști-

PRAGA 28 (Agerpres).
La invitația C.C. al P.C.U.S., a 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a Consiliului de Miniștri 
ăl U.R.S.S., o. delegație de partid 
și guvernamentală a R. S. Ceho
slovace, condusă: de Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, va face o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică, 
la începutul lunii septembrie.

SAIGON 28 (Agerpres).
Zona strategică „D" din regiu

nea Saigonului a revenit în aten
ția corespondenților de presă din 
Vietnamul de sud. In tot cursul 
nopții de viheri spre sîmbătă, în 
capitală a putut fi auzit ecoul bom
bardamentelor și tirul armelor de 
foc (France Presse). La Can Tho 
(120 km de Saigon) a avut loc cea 
mai puternică luptă din ultimele 
24 de ore îfttre unități guverna
mentale și forțe ale Frontului Na
țional de Eliberare. O unitate gu
vernamentală a suferit mari, pier
deri, iar un elicopter a fost dobo
rît, arătau rapoartele sosite din 
zona operațiilor. La rindul lor, pa
triot» sud-vietnamezi au pierdut 
în cursul aceleiași lupte 50 de oa
meni.

Intr-un raport al trupelor S.U.A. 
se recunoaște că postul guverna
mental înaintat de la Than Nhut, 
din imediata apropiere a Saigonu
lui, a fost ocupat temporar de u- 
nități ale Frontului National de E- 
liberare. Potrivit unei surse viet
nameze, confirmate și de un pur
tător de cuvînt american, la ata
carea postului au participat apro
ximativ 450 de partizani care au 
provocat unităților de la Saigon 
pierderi grele. O altă luptă a fost 
semnalată In Delta Mecong, în 
provincia An Xuyen, unde apărăto
rii unui post guvernamental au su
ferit, de asemenea, pierderi serioa
se. In regiunile coastei sud-vietha- 
meze nave de suprafață ale flotei 
a 7-a americane au participat vi
neri Ia cîteva operații bombardînd 
poziții la est și sud de Saigon, 
unde, se presupune că ar exista 
concentrări ale patrioților. Tot vi
neri, aviația de bombardament a- 
mericană a efectuat 301 misiuni 
de luptă.

ințifică și telemetrică. Racheta a 
atins o altitudine de 742 km.

Lansarea experimentală a aces- ' 
tei rachete a fost efectuată în ca
drul pregătirilor în vederea lansă
rii în 1967 a primului satelit japo
nez artificial al Pămîntului.

ф SINGAPORE. Potrivit unor 
surse de presă provenind din Sin
gapore. s-a aflat că Iordania și

Coasta de Fildeș intenționează să 
sprijine, la viitoarea sesiune a A- 
dunării Generale, admiterea statu
lui Singapore în Organizația Na
țiunilor Unite.

Totodată din Addis-Abeba se a- 
nunță că, în mod oficial, în urma 
unui schimb de scrisori intre Îm
păratul Haile Selassie și premierul 
Lee Kuan Yew, Etiopia recunoaște 
Singapore ca stat independent și 
suveran.

ф LIMA. La Lima s-a anunțat 
că in împrejurimile localităților 
Andamarca și Hatunhuegan din 
munții Anzi s-au desfășurat lupte

ATENA 28 (Agerpres).
Dezbaterile parlamentului grec 

au continuat vineri seara fără ca 
votul de învestitură pe care noul 
prim-ministru desemnat, Tsirimokos. 
l-a cerut, să poată interveni. Șe 
dința a fost ridicată la ora 1,30.

Ședința de vineri, ca și cea de 
miercuri noaptea, s-a soldat cu o 
încăierare între un grup de depu- 
tați ai tiniunii de centru și ai par
tidului de dreapta, E.R.E. fapt care 
a necesitat întreruperea ei. La re
luare, a luat cuvîntul Constantin 
Blmitsotakis, fost ministru în gu
vernul lui Papandreu și principal 
adversar al acestuia. El a subliniat 
că, dacă guvernul Tsirimokos va 
cădea, nu rămîn — în mod teo
retic — decît două soluții pentru 
rezolvarea actualei crize din Gre
cia : sau un guvern de uniune na
țională (cum a propus liderul Par
tidului progresist de dreapta, Mar- 
kezinis), sau alegeri (cum a cerut 
Papandreu). Or, potrivit părerii 
sale, prima alternativă „este irea
lizabilă", iar a doua „este impo
sibilă în climatul actual de pre
siuni dezlănțuite". El a cerut de- 
putaților să voteze pentru Tsiri
mokos.

Elias Iliopoulos, deputat al E.D.A. 
a criticat pe Tsirimokos că a ac
ceptat voturile Uniunii național

Evoluția navei
WASHINGTON 28 (Agerpres). 
Centrul spațial din Houston 

(Texas) a anunțat că la ora 12,50 
G.M.T. cei doi cosmonauți ameri
cani Gordon Cooper și Charles 
Conrad aflați la bordul navei cos
mice „Gemini-5" au fost autori
zați să-și continue zborul cu încă 
Р zi. In felul acesta, „Gemîni-5" va 
îndeplini planul inițial privind du
rata de zbor. Este cunoscut că ce
lelalte prevederi din programul 
inițial de zbor au fost abandonate 
în urma unor defecțiuni interve
nite pe. parcurs. Este vorba de în
cercarea de intilnire a navei cos
mice cu un satelit minuscul, pre
cum și modificarea orbitei în ve
derea întîlnirii cu, un satelit ima
ginar, care ar fi fost lansat pe o 
traiectorie dinainte stabilită de la 
Cape Kennedy.

Vineri, starea fizică a cosmonau- 
ților a fost, potrivit observatorilor 
de la centrul spațial din Houston, 
bună. In cursul zborului, in spe- 

între trupele de partizani și forțe 
militare speciale peruviene. Potri
vit agenției Associated Press, au
toritățile peruviene au făcut cu
noscută capturarea unui număr de 
20 de partizani care urmează să 
fie duși, pe calea aerului la Lima 
„pentru a fi interogați de poliția 
militară secretă".

ф PARIS. Două trenuri expres 
s-au ciocnit sîmbătă dimineața în 
apropierea gării Champagnole din 
estul Franței. Primele știri furni
zate de agențiile de presă infor
mează că în cursul accidentului 
și-ar fi pierdut viața 12 persoane, 
iar alte numeroase au fost rănite.

Ф NEW YORK. Un puternic u- 
ragan, atingînd 160 km pe oră, 
s-a abătut vineri asupra mai mul
tor regiuni din vestul mijlociu al 
Statelor Unite, informează agen
țiile de presă americane. Două per
soane au murit, iar alte aproxima
tiv 100 au fost rănite. Pagubele 
materiale se ridică la milioane de 
dolari. Cel mai mult au avut de 
suferit periferiile orașelor Chicago 
și Joliet (Illinois), unde mai multe 
locuințe au fost dărîmate.

radicale (E.R.E.) și și-a exprimat 
indignarea pentru faptul că Tsiri
mokos, care este președintele Aso
ciației pentru drepturile omului a 
ordonat poliției să reprime demon
strațiile.

Observatorii politici apreciază că 
dezbaterile de vineri seara nu au 
adus nici o schimbare în actualul 
raport de forțe din parlament.

Unii observatori exclud însă po
sibilitatea ca Tsirimokos să atragă 
in cele din urmă de partea sa și 
un număr suficient de deputați al 
centrului.

Vineri seara fostul premier Pa
pandreu a făcut o declarație în ca
re a subliniat că este gata să ac
cepte o amînare — dar numai pînă 
la 15 noiembrie — a organizării 
alegerilor generale, care, potrivit 
constituției, ar trebui să aibă loc 
la 45 de zile după votul negativ 
de învestitură. Șeful Uniunii de 
centru a dezmințit categoric fap 
tul că ar fi dispus să accepte un 
guvern de uniune națională. El a 
afirmat apoi că nu dorește crea
rea unui front popular.

In timp ce parlamentul continua 
dezbaterile, aproximativ 3 000 de 
demonstranți au manifestat pînă 
în Piața Concordiei în favoarea 
lui Papandreu.

„Gemîni-5”
cial Gordon Cooper a dat semne 
de nervozitate. Defecțiunile înre
gistrate în cursul zborului, respec
tiv încetarea funcționării a două 
motoare rachetă și nereguiarității 
funcționării pilei de alimentare cu 
combustibil a navei, deși se men
țin, ele nu influențează asupra co 
tiiluării ctl incă o zi a zborului.

„Gemini-5" urmează să ameri- 
zeze în Oceanul Atlantic, la apro
ximativ 320 km nord-est de San 
Salvador, duminică, în jurul orei. 
14,30 G.M.T.

I

Greva 
minerilor 

filipinezi
MANILA 28 (Agerpres).
Aproximativ 1 000 de mineri au 

organizat o grevă în insula Samar, 
din Arhipelagul Filipinelor, în semn 
de protest față de nivelul de trai 
și salariile scăzute. Ei au cerut 
majorarea salariilor și, totodată.
s-au pronunțat împotriva măsurilor 
represive adoptate de patronat, 
care a adus trupe pentru reprima
rea greviștilor.

Noi incidente rasiale 
în S. U. A.

NEW YORK 28 (Agerpres).
Noi incidente rasiale s-au pro-, 

dus vineri în statele din sudul 
S.U.A. La Natchez (statul Missis
sippi), unde un grup de negri a 
manifestat pe străzile orașului îm
potriva practicilor rasiale la care 
se dedau autoritățile locale, unul 
din liderii populației de culoare a 
fost asasinat. In cursul incidente
lor care s-au produs la Hayne
ville (statul Alabama) s-au înre
gistrat un mort și un rănit. Charles 
Evers, unul din conducătorii Asocia
ției naționale pentru propășirea 
populației de cuioare a declarat că 
brutalitățile poliției și îndeosebi ale 
șerifului adjunct din Hayneville pro
voacă indignarea luptătorilor pen
tru drepturile civile și vor deter
mina un nou val puternic de de
monstrații în Alabama.
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