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IN TURCIA
SOSIREA LA ISTANBUL

Blocul E> 3 din Eupeni de aurind terminat. Silueta zveltă și .paste
lul fațadelor ii impun atenției ca și pe cei doi frați ■ ai săi mai „In 
Vîrstă".

In aceste zile In școli
Vacanța mare a elevilor se află 

in drepturi • depline. Văduvite de 
larma . și voioșia copiilor, școlile 
par triste, singuratice. Clopoțelul 
stă și el singuratic în cui, supăra; 
că trebuie să „șomeze". De Ia ca
tedre nu mai răsună grave, curgă
toare și convingătoare, cuvintele 
profesorilor. Cataloagele au închis 
între coperțile lor mari, rodul mun
cii elevilor și cadrelor didactice pe 
perioada unui an de zile și acum 
și-au luat locul în arhivele școlilor. 
Băncile sînt goale. Cei care le-au 
ocupat pînă nu de mult sînt acum 
în vacanță. După trei perioade de 
învățătură asiduă elevii se odih
nesc, se recreează, se reconfortează. 
Zbenguindu-se pe plaja fierbinte a 
litoralului, drumețind pe poteci ră
coroase de munte sau vizitînd 
orașe Și obiective industriale, elevii 
petrec o vacanță binemeritată, acu
mulează cunoștințe noi. Ie aprofun
dează pe Cele asimilate la orele de 
curs. Locul elevilor în școli l-au 
luat acum constructorii. Dar ei nu 
ascultă prelegerile profesorilor. Ei 
nu stau liniștiți în bănci, ci trebă- 
luiesc de zor. Repară, zugrăvesc, 
vopsesc. Intr-un cuvînt fac toaleta 
școlilor, pentru ca acestea să arate 
cit mai frumos la toamnă cînd vor 
poposi' din nou în ele oaspeții dragi, 
atît de mult așteptați — elevii.

Citiți în paqina IV-a

Avioanele americane au 
bombardat din nou teritoriul 
R. D. Vietnam

< O declarație a agenției 
TASS

+ Acțiuni de protest împo
triva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam

+ Dispariția unui avion- 
spion american

fiecare școală din Valea Jiului — 
de la Cîmpu lui Neag la Cimpa — 
cunoaște în aceste zile freamătul 
unui mic șantier. Nu lipsesc sche
lele, varul și nisipul, tesla și cio
canul, vopselele. Constructorii lucrea
ză cu răspundere pentru a da - lu
crări de calitate, știind că. fac a- 
ceasta pentru -Copiii lor, pentru co
piii . noștri, pentru ■ tinerețea: țării.

In unele școli lucrările de repa
rații s-au terminat-și, spre satisfac
ția conducerilor școlilor si a con
structorilor, bineînțeles, ele sînt de 
bună calitate. In altele lucrul este 
în toi, preconizindu-se terminarea 
reparațiilor pînă la 15 august și I 
septembrie. Mai sînt însă școli în 
care lucrările sînt intîrziate față de

D. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada de mineri condusă de Drob Gheorghe se numără printre cele mai harnice brigăzi de la E. M. Vulcan. In primele 6 
luni ale anului, această brigadă a extras mai mult de 1 506 tone de cărbune peste plan. IN FOTOGRAFIE: Un schimb din brigada lui Drob 
Gheorghe înainte de a coborî în subteran.

Un comentariu

Ț'\iminețile, cînd liniștea 
începe să fie sfîșiată ca 

o. eșarfă în mii de bucăți de 
sunete de sirenă și zgomot de 
pași pe trotuarele jilave de 
rouă nopții, un sunet îți răsu
nă în urechi parcă de o per
manentă mai activă decît Ce
lelalte : sunetul sirenelor de 
trenuri. Dacă a sosit un tren 
în gară înseamnă că un om 
sau mai mulți oameni au vibrat 
o noapte întreagă de încorda
re a simțului văzului, auzu
lui și simțului nenumărat prin
tre cele cinci cunoscute — 
simțul datoriei. Dacă a plecat 
un tren din gară pufăind din 
greu pe toate „canalele de res
pirație" ale „cailor" locomoti
vei, înseamnă că undeva, la 
mulți kilometri distanță, e ne
voie de mai mult cărbune, de 
mai mult fier, de mai mult ci
ment, cherestea sau alte o mie 
și una de materiale care-și fac 
loc pe platformele vagoanelor 
decît ar trebui să remorcheze 
normal o locomotivă. înseam
nă că un om sau mai mulți oa
meni, cu simțul datoriei încor
dat la maximum și-au luat răs
punderea șă ducă la, destinație 
bl tțmp și ‘în bune conâițiutii 
de circulație, „supratonajul" 
Profesia acestor oameni — me
canici de locomotivă.

Stația C.F.R. din Petroșani 
„emite" zilnic (și ziua aici în
seamnă 24 de ore) către țară 
mii de tone cu produse ale 
'Văii, sau dirijează spre con
sumatori produsele altor -re
giuni sau altor țări. Cuvintele 
„tren cu tonaj sporit" au de
venit pentru mecanicii de pici 
aproape de domeniul obișnui
tului. Am notat. în carnet ci- 
teva cifre pe cdre ne-am luat 
obligația să le comentăm. De 
la începutul anului și pînă. a- 
cum au plecat din stația Pe
troșani 1 568 de trentlri cu bo
na/ sporit însumi nd 268 225 de 
tone peste sarcina normală de 
transport. Frecvența aproxima
tivă a acestor date zilnice' de 
bravură e de 7—8 trenuri. Ne-a 
ajutat la calculul acesta, situa
ția realizărilor de la 1'5 la 25 
iulie — 78 trenuri cu tonai 
sporit remorcate, însumind 
12 815 tone. Spuneam că vrem 
să comentăm cifrele din car
net dar comentariul acesta 
poartă mai curind numele de 
laudă. Laudă pentru curajul și

C. IONESCU

(Continuare In pag. 3-a)

ISTANBUL 29. — Trimișii spe
cialii Ion Dragau, Victor Sta- 
mate și Nicolae Popovici, tran
smit : Vineri dimineața, delega
ția guvernamentală română, condusă 
de președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pă
răsit orașul Izmir. Pe aeroport, erau 
prezenți guvernatorul Izmirului, 
Zekeriya Celikbilekli, primarul ora
șului, Osman Kibar, și alte persoane 
oficiale civile și militare.

In cursul aceleiași dimineți, oas
peții romani, însoțiți de ministrul a- 
facerilor externe turc, Ihsan Sabri 
Caglayangil, au sosit cu un avion 
special la Istanbul. Ei au fost în- 
tîmpinați la aeroport de guvernato
rul Istanbulului, Vefa Poyraz, dc 
primarul orașului, Hasim Iscan, și 
de alte personalități locale, civile și 
militare.

Erau de față consulul general al 
României la Istanbul, Tudor Pop, și 
membrii consulatului.

Răspunzînd întrebărilor puse de 
ziariștii prezenți la aeroport, Pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu desfășurarea 
vizitei și a convorbirilor avute cu 
șeful guvernului turc, Suleyman De- 
mirel, și cu alte persoane oficiale. 
El a apreciat că discuțiile, în cursul 
cărora au fost trecute în revistă nu
meroase probleme de interes comun, 
precum și unele probleme internațio
nale, au fost amicale și sincere, ele 
constituind o sursă de noi progrese

PRIMIREA LA PREȘEDINTELE 
REPUBLICII TURCIA 3.

Vineri la ora 12,00, președintele 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 
a primit Ta palatul Shale Kiosku 
(Palatul Parcului) pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor-

'thriv niejtqun rnllnt ?
U PETROȘANI
9 Sala mică a Casei de cultură: 

vizitarea expoziției cercului de fo- 
toamatori din localitate. Tot aici la 
ora 19 se fac proiecții de diapozi
tive color.

Stadionul Jiul, începînd de Ia 
ora 8: desfășurarea probelor la 
atletism contînd pentru Spartachiada 
de vară — etapa a III-a orășeneas
că. Tot pe același stadion, la ora 
9: întreceri la handbal. Participă 
cîștigătorii centrelor Lupeni, Vul
can, Petrila și Petroșani,
• Poligonul de tir „Utilajul", ora 

9 : concurs de tir în cadrul Spar- 
tachiadei de vară — etapa orășe
nească.
• Stadionul Jiul, ora 17,30 : întîl- 

nirea amicală de fotbal dintre foștii 

în direcția mai bunei înțelegeri și 
colaborări între țările noastre și în 
această zonă geografică. Șeful gu
vernului român a subliniat că, pe 
lîngă rezultatele concrete ale con
vorbirilor, deosebit de important es
te faptul că aceste contacte directe 
contribuie la dezvoltarea climatului 
de bună vecinătate, ceea ce este 
de mare însemnătate pentru pacea 
și securitatea europeană.

Apoi, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu ministrul afacerilor ex
terne, ministrul petrolului și am
basadorul României la Ankara, în
soțit de Ihsan Sabri Caglayangil, 
a făcut o vizită guvernatorului Is- 
tanbului, Vefa Poyraz, și în con
tinuare l-a vizitat Ia primăria ora
șului pe Hasim Iscan, primarul Is
tanbulului.

După amiază, oaspeții români au 
vizitat un valoros muzeu al Istan
bulului — Palatul Dolmabahce, con
struit în anul 1854 și considerat 
drept unul dintre cele mai inte
resante palate din secolul al 
XIX-lea.

Apoi s-a făcut o călătorie cu va
porul prin Bosfor.

Seara, guvernatorul Istanbulului, 
Vefa Poyraz, a oferit un dineu în 
cinstea delegației guvernamentale 
române. La dineu, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, cor
dială, au rostit toasturi guverna
torul Istanbulului și Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului.

ghe Maurer, împreună cu Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacer/lor 
externe, Alexandru Boabă, minis- 
trul petrolului, și Ion Drînceanu,

(Continuare în pag. 4-a)

jucători ai echipei Jiul (categoria 
A) și actualii jucători ai Jiului.

PETRILA
• Parcul orașului, ora 16: con

cert în aer liber dat de fanfara clu
bului muncitoresc din localitate.

0 Sala de sport, lora 9: întreceri 
la trîntă contînd pentru Spartachiada 
de vară.
• Arena sportivă, ora 11 : meciul 

de fotbal dintre formațiile Prepara
torul Petrila — Patiseria Petroșani, 
din cadrul Spartachiadei de vară.

ANINOASA
• Sala bibliotecii clubului mun

citoresc, ora 10 : Dimineață de bas
me pentru copii.
• Arena sportivă, ora 10: întîl- 

nirea de fotbal dintre Minerul Anl- 
noasa și I.P.I.P. Livezeni.

t



2 STEAGUL ROȘU

EPIGRAME
Unor Întreprinderi care dau 
cantitate in detrimentul calității

Pe drept cuvînt, se poate spune. 
Că aveți rezultate bune-, 
Șoptesc doar unii, pe la spate, 
Că „e", dar nu de calitate.

întreprinderilor care nu-și res
pectă termenele contractuale
Termenul — cum susțin ei — 
Scriptic, e un „obicei", 
fiindcă in realitate
11 respectă... cină se poate.

Unui casier necinstit 
care a „măsluit" actele

Din dictonul ce-a luat ființă 
Acum 2 000 de ani,
Tu ai scos o nouă știința
Verba volant, scripta... bani.

La Cafîe-Bar „Minerul" 
uneori cateaua e toarte slabă

DIN FUGA CONDEIULUI
• Linda Griss, o tinără din Sta

tele Unite, a trimis Iui Michael De 
Bakey, care a construit o inimă ar
tificială din plastic, următorul bilet: 
„Domnule doctor, aș vrea să știu 
dacă o inimă artificială poate să 
iubească, ca și o inimă normală". 

! Savantul i-a răspuns: „Desigur, 
Inima din plastic conține multă dra
goste. Este diferită de aceea la care 
vă gîndiți dv.; este dragostea ace
lora care au muncit și s-au trudit 
pentru a face în așa fel, ca un se
men de-al lor,1 să continue să tră- 
1 că".

Iată cîteva extrase dintr-un 
•nld turistic elvețian: „Ca să nu 
Nimeriți sub roțile vreunei mașini

Un maestru în modelarea fierului
CONSTANȚA. — Bătrînul Gheor- 

ghe Manoia, pensionar din Con
stanta, lăcătuș în construcții, lucrea
ză de mai bine de patru decenii la 
modelarea fierului, supunîndu-1 
voinței sale, dîndu-i formele și sen
surile dorite. Pensionarea i-a dat po
sibilitatea să se dedice și mai mult 
artei sale. In ultimul timp a fost 
solicitat de întreprinderea de hote
luri și restaurante Constanta la 
executarea unor lucrări de artă din 

La Caife-Bat poți observa 
(Așa cum nu te-ai așteptat) 
Că ceștile sînt de cafea, 
Dar conținutul „ceai" curat.

Unor locatari ce s-au mutat 
fn bloc și nu-și întrețin 
apartamentele

Cînd v-ați mutat in noua casă. 
Atit de mare și frumoasă,
Eu Cred, că-n drum

voi ați pierdut 
Și „bunul simț"

ce-ațl mai avu».

Unor telefoniste de la centrală 
care răspund greu la apel

Furiile te abunda
Ștind de-o oră l-aparat, 
Iar cină vine, Să‘ți răspundă. 
Trei, doi, unu ?... Ocupat I

D. M.

cînd traversați strada, căutați: în 
Italia — să circulați la braț cu o 
blondă; în Anglia — să plimbați un 
cîine,- în Franța — să fiți însoțit de 
trei copii; în Germania occidentală 
— să vă deghizați în general; în 
Statele Unite — nu traversați în 
nici un caz".

d „Blana de baie" este ultima 
trăznaie a unui creator de mode 
din Occident. De fapt, este vorba 
de o perucă enormă, care acoperă 
pe cea care o îmbracă din cap 
pftiS-b" pitidăre; Costumul „păros*' 
de baie este, intr-adevăr, tocmai 
ceea ce trebuie pentru sezonul ca
niculei...

domeniul în care a devenit un ade- 
văiat maestru, care să completeze 
frumusețea construcțiilor de pe li
toral. Fierul capătă, în mîinile sale, 
forme de sirene, de caracatițe și del
fini, de pești de tot felul și de 
alte viețuitoare. Dintre creațiile sale 
cele mai recente se numără : lăn
cile romane, scuturile cu șerpi, lam
padarele cu diferite figuri care îm
podobesc braseria „Vraja Mării" 
din Eforie Nord.

Șl TOTUȘI
E ADEVĂRAT

Ziaristul francez Jean Mara- 
bini a scris o carie despre ju
căriile extravagante pentru co
pii. Volumul trece în revistă 
valul de jucării noi care se 
revarsă pe piața americană și 
descrie unele dintre ele, prin
tre care o păpușă-spion care 
ascultă și înregistrează discu
țiile părinților. Dacă un copil 
vrea să descopere secretele 
familiale, este de ajuns să 
lase intr-un colț al camerei pă
pușa, în interiorul căreia șe 
află în stare de funcționare un 
magnetofon în miniatură.

Toți membrii familiei Zaițev 
din Leningrad sînt poligloți: ei 
citesc și vorbesc 12 limbî eu
ropene, fiind hotărîți să mai 
învețe încă una — finlandeza. 
Fata, Zoia, a și învățat-o, con- 
siderînd că finlandeza ti este 
indispensabilă pentru cercetă
rile sale filologice.

De ani de zile, familia Zaițev 
a adoptat sistemul ca în fieca
re zi să se vorbească în casă 
șltă limbă străină.

Nu de mult a avut loc pre
miera unui film italian care 
arată, în mod amănunțit, cum 
se comite o spargere la o ban
că. Puțin timp după premieră, 
societății „Atlantica" i s-au fu
rat 40 milioane de lire, în con
diții absolut identice cu cele 
de pe peliculă. Această socie
tate era tocmai cea care finan
țase filmul...

Asociația crescătorilor de 
curcani din Salt Lake City 
(S.U.A.) pune în vînzare curcani 
t&iați, avînd un termometru 
special inserat în corp. Termo
metrul este cpmplet invizibil, 
iar existenta lui este percepu
tă numai atunci cînd curcanul 
s-a copt șl trebuie scos din 
cuptor, în momentul respectiv, 
un indicator roșu străpunge 
carnea curcanului ieșind la su
prafață.

... ............................ f„Eu nu rup margarete. îmi place numai sa ie privesc.

O conferință originală
BAKU. — O originală conte- 

rință de presă a avut ioc miercuri 
la Baku. Este vorba de convorbi
rea dintre cel mai bătrîn locuitor 
din U.R.S.S., țăranul Sirali Misli
mov, în vîrslfi de 161 de ani, și zia
riștii sovietici. Deși evenimentul a 
fost, bineînțeles, primul de acest fel 
din îndelungata sa viață, Șirali a 
fost tot timpul degajat, plin de 
încredere în el, glumeț. La între
barea cum se simte, a răspuns că 
n-a fost bolnav niciodată.

Mislimov, care locuiește în satul 
Barzăva din munții Talîș (Azerbaid

„Muntele care cîntâ66
ALMA-ATA. — „Muntele care 

cîntă" din pustiul Pribalhaș, din su
dul Kazahstenului, a fost luat sub 
ocrotirea statului. Cînd pe pantele 
acestei dune de nisip situată la o 
distanță de 140 km de capitala Ka- 
zabstanului, umblă oameni sau ani
male, sau cînd bate vîntul, ea emite 
niște sunete muzicale puternice. 
Sunetele sînt 'emise numai cînd ae

jan), se află pentru a doua oară la 
Baku (prima oară a fost anul tre
cut). Ei a dat dovadă că are o me
morie excelentă : a observat că în
tre timp s-au înălțat clădiri noi și 
Că s-au făcut o serie de schimbări. 
Sirali preferă să meargă £rin oraș 
pe jos sau în cel mai rătl caz să 
ia tramvaiul. Refuză categoric să 
meargă cu mașina.

Tatăl lui Mislimov a trăit 120 de 
ani, iar mama sa 110 ani. După pă
rerea sa, cam atâta ar trebui să tră
iască toată lumea.

rul este uscat. Pe timp de ploaie, 
duna își pierde „vocea1". Curios este 
și faptul că dacă nisipul de pe 
acest munte este dus într-un alt 
loc, el își păstrează un timp oare-' 
care proprietatea de a emite su
nete atunci cînd este mișcat.

Oamenii de știință n-au descoperit 
încă cauza acestui fenomen „mu
zical".

17 ă amintiți ce 
r seară plăcută — 

o seară de vară splen
didă — a fost miercuri ? 
Liniștită, senină, cu lu
nă I Ce poate fi mai 
nimerit pentru o călă
torie in... larg și incă 
spre o țintă ispititoare. 
Intr-a asemenea „călă
torie" au pornit in a- 
ceastă seară peste 2 000 
de petrașăneni, spre a 
vedea „clopotul de 
aur". Au pornit cu con
vingerea că vor avea 
parte de o călătorie 
plăcută. Că mulți s-au 
căit ulterior, deoarece 
„călătoria" a fost mal 
lungă și mai puțin plă
cută decit își închipui- 
seră asta-i altceva. Dat 
să nu anticipăm.

Precum mulți cunoaș
teți, mirajul „clopotului 
de aur" a făcut cu iu
țeală ocolul Petroșaniu- 
lui, trezind și în orașul 
nostru interesul a mii 
și mii de cetățeni. Oa
menii, după ce i-au a- 
Hat vestea, s-au simțit 
ademeniți, dornici să-l 
vadă, să-i audă glasul 
fermecat, „glasul glasu
rilor" cum l-au denumit 
popoarele din timpurile 
sttăvechl. Și au pornit 
să-l vadă o dată cu 
„Corăbiile lungi". Ul
mul renumit care redă 
povestea de acum 1 000 
de ani despre luptele 

vikingilor pentru a a- 
junge în posesia „clo
potului de aur".

Miercuri seara la re
prezentațiile cu „Coră
biile lungi" au venit a- 
proape 2 300 de ama
tori. Bilete la cinema
tograful „7 Noiembrie" 
nu s-au mai găsit incă 
înainte de ora primu
lui. Atunci, spre a sa
tisface dorința celorlal
te sule de amatori „de 
a porni in călătorie' 
spre a vedea clopotul 
de aur, s-au vindut 
peste 1 800 bilele pen
tru stadion, unde, în 
mod obișnuit rulează, 
de asemenea, filme in 
serile de vară, Deci, a 
doua zi de cl nd a în
ceput să ruleze vestitul 
film In orașul nostru, 
s-au îmbarcat In cele 
două nave-cinematograt 
spre a porni cu „Coră
biile lungi" ale vikin
gilor la găsirea clopo
tului de aur și apro
ximativ cei 2 300 de 
petroșănenl. Primii ur
mau să „iasă în larg" 
cei de la „7 Noiem
brie". Nu chiar la ora 
20, conform programu
lui obișnuit, ci cu o ju
mătate de oră lntirzie- 
re, dat fiind cd filmul 
„Corăbiile lungi" este 
mai lung decit altele. 
Pe navă, încă înainte 
de „ieșirea în larg" a

gitație, o atmosferă spe
cifică începutului de 
drum. Dar ce se intim- 
plă ? „Ridicarea anco
rei" pentru călătoria 
cea ispititoare întîrzie. 
Trec minute, apoi al
tele. Trece și o jumă
tate de ceas. „Călăto
ria" tot nu a început. 
Agitația se întețește. 
De acum călătorii în

FOILETON
PERIPEȚIILE CĂUTĂRII 

„CLOPOTULUI DE AUR
cep sd discute nu de 
clopotul de aur ci de 
pricina întîrzierii „ieși
rii In larg". Agitația se 
face simțită și In... ca
mera de comandă. Par
că s-ar ii întunecat o- 
rizontul, parcă s-ar ii 
iscat o furtună în larg. 
Dar nu. Nu s-a mîniat 
Neptun. Pricina întlr- 
zierii o ailăm de ia ti
monieri, care, drept 
răspuns la semnele de 
nemulțumire ale „călă
torilor" ridică din u- 
meri neputincioși: „ne 
lipsește o fază, nu pu

tem p o r n i“. Deci, 
1.R.E.H.-U1, ah. iat 
l.R.E.H.-ul ne joacă 
iesta. Și călătorii încep 
să aibă o înfățișare ca 
cei cărora... li s-au îne
cat corăbiile, și să sca
pe of-uri, ca pe niște 
strigăte de... S.O.S. Și 
Neptun, pardon, I.R.E.H.- 
ul parcă le-a auzit ol
urile, deoarece peste o 

jumătate de oră (timp 
fn care s-a găsit și re
mediat defecțiunea de 
la transformatorul de 
lingă cinematograi) a 
venit curentul, adică 
s-a pus la loc faza 
lipsă.

Așa că a început în 
stlrșit și călătoria. De 
la început... palpitații l 
Apare „clopotul de 
aur" făurit de călugă
rit bizantini, apare șt 
Hoit, tînărul aventurier 
viking, supraviețuitorul 
unui naufragiu care 
este luat prizonier de 

șeicul maur El Mansuh. 
Rolf scapă de torturile 
la care fusese condam
nat de șeic pentru a 
spune locul unde se 
află clopotul de aui, 
dar, încă înainte de a 
ajunge acasă și a porni 
cu corabia lungă a re
gelui vikingilor Harold 
în căutarea clopotului 
ce credeți că se intim- 

plă ? Naufragiu ? Se 
mlnie Neptun, își pier
de răbdarea și provoa
că furtună în larg î Nu. 
Furtuna s-a iscat în- 
tr-adevâr, dar nu în 
larg, ci în sala cine
matografului, deoarece 
iarăși s-a pierdut... fa
za. De astă dată, însă, 
parcă s-a pierdut de 
tot. Și deși agitația că
lătorilor se întețește, 
disperarea timonierilor 
așișderea, iar ot-urlle 
se transformaseră Intr-o 
furtună de aplauze și 
fluierături disperate. 

zeul „I.R.E.H." rămine 
neînduplecat. Faza tot 
nu se găsește. (Ulte
rior s-a aflat explica
ția : I.R.E.H.-uI n-a a- 
vut un mijloc de trans
port pentru a deplasa 
un muncitor la trans
formator spre a... reli- 
chida deranjamentul)

Și, in timp cit ten
siunea de la „7 Noiem
brie" era în loi, a iz
bucnit furtuna nerăb
dării și ia stadion. Aici 
se terminase o comple
tare de 40 de minute 
și urma sâ ruleze „Co
răbiile...". Insă,, cum la 
„7 Noiembrie" nu se 
terminase nici actul 1 
nu putea ii trimis nici 
la stadion. Deci in două 
locuri — furtuna ne
răbdării. Spre a liniști 
spiritele celor aproape 
2000 de nauiragiați de 
la stadion li s-a trimis 
actul 1, plnă se găseș
te... faza pentru cine
matograf., Deci la sta
dion a pornit „călăto
ria". Dar la cinemato
grai ? Faza a revenit 
aproape după <> oră. 
Insă călătoria tot nu a 
putut Continua deoare
ce actul I era dincolo. 
In aceste împrejurări 
unii călători tiu renun
țat în seara respectivă 
de a mai vedea clopo
tul de aur, fiind invi
tați sâ revină a doua 

zi. Dar dilemă: oare a 
doua zi zeii de Ia 
l.R.E.H. nu vot pierde 
o altă fază, lucru de 
altfel petrecut și in 
alte seri ? In tine. A • 
proape la ora 23, ma
șina cinematografului a 
pornit din nou, deci ș> 
călătoria. Adică -nu. 
Altă surpriză, primită 
tot cu proteste de pu
blic : deși ora era In- 
lirziată. călătoria a por
nit de la început cu 
actul I, și s-a terminai 
astfel abia la ora 1 
fărâ 20 de minute. Așu 
s-a întimplat că prin 
cartiere, „incercații că
lători" au fost salutați 
la întoarcerea acasă, de 
cintecui cocoșilor.

Călătoria cu „Corăbi
ile lungi" a durat, a- 
șadar. la „7 Noiem
brie", aproape 5 ore în 
loc de două -cit rulea
ză filmul în condițiile 
normale. Insă condițiile 
din Petroșani, se vede 
treaba, diieră — grație 
„fazelor" adică lipsei 
de faze la capitolul răs
punderea l.R.E.H.-ului 
față de publicul petro- 
șănean. Bun ar ti ut. 
clopot de alarmă ictuai 
dacă nu de aur dat cil 
mai strident) care să 
trezească odatâ „fazele 
răspunderii" l.R.E.H.- 
ului față de public.

Dan STEJARU
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1 Campionatul 
mondial de fotbal
COMENTARII

Locul trei ocupat de reprezenta
tiva Portugaliei, participanta pentru 
prima oară la turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal este 
considerat de specialiști ca o bună 
performantă. „Acest rezultat — 
scrie corespondentul sportiv al a- 
genției France Presse — se dato- 
rește mai ales bunei comportări a 
echipei Portugaliei în meciurile din 
grupele preliminare, cînd a învins 

’- pe rînd formațiile "Ungariei, Bra- 
z ziliei și Bulgariei".

La Liverpool, Manchester și apoi 
la Londra portughezii au practicat 
un fotbal spectaculos, constructiv, 
plin de inspirație, jocul lor ofensiv 
a contrastat cu „betonul" aplicat 
de unele echipe. prezente la tur
neul final.

*

Cu prilejul campionatului mon
dial de fotbal ziarele britanice au 
organizat în rîndul cititorilor lor 
o anchetă în urma căreia a fost 
desemnată cea mai bună echipă 
din lume ce-ar putea fi alcătuită în 
momentul de față. Această echipă 
ar avea următoarea componență: 
Iașin (U.R.S.S.) — Sdhnnelinger
(R.F.G.), Manicera (Uruguay), Bobby 
Moore (Anglia), Marzolini (Argen
tina), Beckenbauer (R.F.G.), Vo
ronin (U.R.S.S.), Bene (Ungaria), 
Eusebio (Portugalia), Pele (Brazilia), 
Bobby Chariton (Anglia).

Nici una din echipele finaliste 
ale campionatului mondial de fot
bal nu are probleme în ceea ce 
privește alcătuirea formației. Toți 
jucătorii sint apți de joc. H. Schon, 
antrenorul echipei R. F. Germane, 
a precizat că portarul Tilkovski u- 
șor accidentat la umăr s-a restabi
lit, iar fundașul dreapta Hottges, 
care n-a jucat în semifinală și-a 
reluat antrenamentele. După toate 
probabilitățile Alf Ramsey va men
ține aceeași formație din meciul cu 
echipa Portugaliei. ,

*

LONDRA 29 (Agerpres). *— După 
cum au anunțat organizatorii rem- 
pionatului mondial de fotbal, peste 
400 milioane de telespectatori de pe 
toate meridianele globului vor ur
mări astăzi finala de pe „Wem- 
.bley".

/ ' 26 de țări din Europa și din Africa 
de nord vor urmări finala în tran
smisiune directă, iar pentru S.U.A., 
Canada și Mexic transmisia se va 
face prin intermediul satelitului ar
tificial de comunicație.

30 de țări din America de Sud, 
Africa și Asia au solicitat o copie 
a filmului televiziunii pe care o vor 
prezenta la cîteva ore după desfă
șurarea finalei.

Se apreciază că numărul celor, 
care au vizionat pe micul ecran jo
curile din cadrul campionatelor 
mondiale este de peste două mi-' 
liârde.

j Culesul fructelor de pădure a început. La centrul de colectare de la Bărbăteni s-au primit numai
in primele zile 9 000 kilograme zmeură și 5 000 kilograme aline. Recolta bogată de fructe de pădure este con
servată în zeci și sute de butoaie.

In ultima perioadă, clubul mun
citoresc din Uricani a desfășurat p 
susținută activitate cultural-artisti- 
că. De aceea, pentru a cunoaște 
felul cum și-a desfășurat clubul u- 
ricănean această activitate ne-am 
adresat cu cîteva întrebări tovară
șului Bota Li viu, directorul clubu
lui.

— In primul rînd am dări sd 
știm tovarășe Boia, ce oferă 
clubul din Uricani tinerilor și 
vîratnicilor din localitate pen
tru a-și putea petrece aici ci- 
teva ore plăcute ?

— La această întrebare aș răs
punde enumerând cîteva din acțiu
nile mai importante pe care le-am 

Convorbirea noastră
întreprins ori le vom întreprinde 
De pildă, o acțiune a bibliotecii a 
suscitat săptămîna trecută un in
teres deosebit în rândul cititorilor 
fapt ce a atras la ea un număr re
cord de pârtieipanți. Este vorba de 
seara de poezii M. Eminescu. Bi
ne pregătită, ea și-a atins în între
gime scopul. Alte acțiuni s-au or
ganizat în cadrul reuniunilor de ti
neret. In rîndul acestora aș enume 
ra : concursurile „Cine știe câști
gă", expuneri, prezentări de cărți, 
recenzii etc. sau cele organizate în 
cadrul bibliotecii: recenzii, simpo
zioane, seri .literare ș.a.m.d. De a- 
semenea, de mult interes se bucură 
diminețile de basm în rîndurile ce
lor mici. Pentru... uportivi și iubi
torii de muzică românească orga
nizăm — ce-î drept mai rar — du
minici cultural-sportive la care a- 
matorii de șah, tenis de masă și 
alte sporturi se pot întrece în con
diții favorabile. Chiar In această 
săptămână intenționăm să organi
zăm o duminică cultural-aportivă.

— După cite am tost infor
mal!, formaliile artistice ale 
clubului dvs. s-au prezentat bi
ne la serbările cfmpenești din 
acest an. Cum ați reușit a- 
ceasta r

— Da, intr-adevăr s-a>u prezen
tat mai bine decât în anii trecuți.

In aceste zile în școli
i Urmare din pag. l-a) 

termenul prevăzut a se termina. A- 
ceasta tie din motive obiective — 
lipsa unor materiale — dar ți din 
motive subiective — lucrul cu în
cetinitorul, interes scăzut din partea 
conducătorilor de lucrări, lipsă de 
ajutor din partea unor organe com
petente.

Pînă la reluarea cursurilor mai 
este o lună și jumătate. Timp suit 
cient și destul de favorabil pentru 
ca lucrările de reparații să fie ter

propuneri
Dovadă sînt diplomele cu care au 
fost premiate atît orchestra de mu
zică populară cît și cea de muzică 
ușoară. Aș remarca faptul că a- 
ceste succese s-au obținut prin 
muncă asiduă avînd ca stimulent 
pasiunea și perseverența artiștilor 
amatori care și-au privit cu încre
dere și seriozitate sarcinile. Iată și 
cîțiva din artiștii noștri amatori cu 
care ne mîndrim pe drept cuvînt: 
Deliu Mari, Decuseară Mica, Tudo- 
ran Nelu, Bune-a Mariana, Țoma 
Iullu, Berchi Iulistiu și alții. Inten
ționat l-am lăsat mai la urmă pe 
Năsălean-u Ioan, unul din cei mai 
talentați artiști amatori de muzică 
populară, deținătorul locului I pe 
orașul regional Petroșani, loc obți
nut La festivalul cultural-artistic

dedicat aniversării partidului al că
rui. aport la activitatea noastră ar
tistică este substanțial.

— Ați primit vreun Sprijin 
in munca de depistare și „creș
tere" a talentelor ? Dar în pre
gătire a spectacolelor ? Dacă 
da, din partea cui ?

— Desigur cel mai mult ne-au 
ajutat, bineînțeles, instructorii cul
turali care s-au preocupat continuu 
de educarea și supravegherea tine
relor talente (Vîjdea Gavrila, Po
pescu Mircea și Roșesc u Ioan). 
Conducerea sindicatului și organi
zațiile P.C.R. și U.T.C. ne-au acor
dat la nevoie un sprijin prețios.

| — Probleme de viitor ?

— Dorim să formam un tip de 
spectacol gen estradă. Acesta este 
punctul nr. 1 care ne frămîntă. De
ja am trecut la selecționarea tine
rilor care marjifestă aptitudini. In 
viitor vom organiza mai multe du
minici cultural-sportive, întâlniri cu 
minerii fruntași iar — o problemă 
esențială — reformarea unei echi
pe de teatru care s-a destrămat. Tot 
în atenția noastră este și înjghe
barea, in colaborare cu biblioteca 
și liceul din localitate, a urnii cerc 
literar.

C. V.

minate in roate școlile și in condiții 
cît mai bune. Pentru aceasta este 
necesar să se acorde atenția cuve
nită din partea tuturor acelora care 
răspund de repararea și gospodări
rea școlilor.

Ș> atunci, la 15 septembrie, cînd 
fețe rumene, bronzate, se vor în
toarce cu zimbeiul pe buze în băn
cile pe care ie-au părăsit o bună 
bucată de timp, școlile să le pri
mească sărbătorește, așa cum Ie stă 
lor bine, așa cum e frumosul nostru 
obicei.

Un comentariu
(Urmare din pag. l-a)

priceperea oamenilor mereu cd- 
lătoti pe drumurile de fier in
tre două puncte determinate 
de pe fiarta căilor ferate. Mașina 
poale mult. Dar ea ascultă de vo
ința omului care o conduce. Dacă 
el vrea să scoată din mașină mai 
mult decît obișnuitul atunci scoa
te. $i mecanicii de la stația Petro
șani știu să vrea și să scoată mai 
mult. Dacă din cifrele de mai sus 
cineva are curiozitatea să știe cite 
locomotive s-au economisit de la 
începutul anului în felul acesta, a- 
tunci calculele hîrtiei arată că s-au 
economisit 122 de locomotive pe

Lapte proaspăt pasteurizat
Primiți zilnic la domiciliu pe baza de 

abonamente decadale, chenzinale bau lu
nare, cu plata anticipat.

Abonamentele se lac penfru cartierele 
„Carpați" și „Livezeni" din Petroșani, la se
diul Direcțiunii O. C. L Alimentara Pelro- 
șani, sir. Republicii nr. 102, telefon 270.

I.C.R.T.I. și O.C.L. Produse industriale
PETROȘANI

ANUNȚĂ 

publicul consumator că s-a pus în v in
jure, prin magazinele de specialitate 
din Valea Jiului, UN BOGAT SORTIMENT 
BE STOFE PENTRU MOBILA DIN PRO
DUCȚIA INTERNA Șl DIN <MPORT. Do
ritorii pot găsi la alegere sortimentul 
preferat.

PROGRA M
31

PROGRAMUL I : 6.00 BULETIN
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma 
rhl presei. Buletin meteo-rutier; 
7,30 Program muzical pentru as
cultătorii de la sate,- 8,40 „Mi-e pli
nă inima de cîntec" — muzică ușoa
ră; 9,00 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziuiiii. Soliști 
Maria Ciobanu și Ilie Udilă; 9,30 
O operetă în primă audiție „Ro
bert și Elisabeth" de Greiner (frag 
mehte); 9,50 „Muzica veselă; 10,00 
Clubul voioșiei; 10,30 Noi doi și mu
zica ușoară; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Radio atlas,- 11,15 „De 
la munte, la mare" — program mu 
ztcal pentru oamenii muncii aflati 
la odihnă; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI,- 13,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 13,13 Noutăți 
de muzjcă ușoară; 13,30 Varietăți 
muzicale; 14,00 La microfon, Tony 
Dallăra,- 14,15 Răspunsuri muzicale

TELEVIZIUNE
30 iulie

15,45 Finala Campionatului mon
dial de fotbal — 1966. Întâlnirea din
tre echipele Angliei și Republicii 
Federale Germane. In pauză: De
sene animate; 18,00 Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar : — Cu 
cîntecul în vacanță. '— Cu undița 
pe lac — transmisiune de la Lacul 
Herăstrău; 19,00 Telejurnalul de 
seară,- 19,10 Cântece și jocuri popu
lare din Făget, regiunea Banat: 
19,30 Actualitatea cinematografică,-

CINEMATOGRAFE
31

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Co
răbiile lungi; Republica: O clasă 
neobișnuită; PETRILA : Amintiri din 
copilărie,- LONEA — Minerul: Vi
zita,- LIVEZENI: Arena circului; 
AN1NOASA: Viață dificilă; VUL
CAN : Ultima cavalcadă spre Santa

sure laudă
distanța Petroșani — SitiUrria *1 re
tur. Am notat in carnet aiteva nu
me de mecanici care au avui re
zultatele cele mai bune. lată-le: Va- 
siie fon, Arhip loan. Rudeanu Prun
cise, Coslăchel Pavel, Bușoi Gheor- 
ghe. Mihuț Marin. Sonoritatea le 
lipsește cu desăvlrșire numelor a- 
cestora și poate că nici n-au ne
voie de ea. Nici unul din oamenii 
aceștia și alții pe care nu i-am no
tat nu-și iac din cifrele de mai șus 
merit propriu. Meritul îl atribuie 
colectivului. Căci vigoarea, bărbă
ția, curajul și abnegația sini cali
tăți ale individului, dar el și le e- 
talează numai cu ajutorul colecti
vului și tn mijlocul lui.

DE
iulie

RADIO
la scrisorile dumneavoastră; 14,40 
Cîntă llinca Cerbacev; 15,00 Melo
dii... melodii; 15,15 Arii celebre din 
opere,- 15,30 Din melodiile celui 
de-al IV-lea concurs și festival de 
muzică ușoară românească „Mamaia 
— 1966"; 16,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
16,03 Interpretul săptămînii : violo
nistul Ion Voicu; 16,45 Opereta 
„Mascota" de Audran (montaj mu- 
zical-literar); 18,00 O melodie din- 
tr-o mie,- 18,30 Din nou muzică 
ușoară; 18,50 Noutăți pentru iubi
torii de folclor; 19,20 Cîntă Benia
mino Gigli (arii din opere),- 19,40 
„Am îndrăgit o melodie" — mu
zică ușoară românească; 20,00 RA
DIOJURNAL Sport,- 20,15 Mic con
cert folcloric; 20,30 Revista cîntece- 
lor; 20,45 Teatru radiofonic: „Banii 
n-au miros" comedie de G. B. Shaw,- 
22,00 RADIOJURNAL. Sport Buletin 
meteorologic; 22,25 Muzică de dans; 
23 52 BULETIN DE ȘTIRI.

19,40 Filmul: „Omul invizibil"; 20,10 
Concert Beethoven -— Transmisiune 
din grădina castelului Martonvasu
— R. P. Ungară; 21,00 Tele — enci
clopedia; 22,00 „Omul și camera" — 
Film realizat de Studioul de televi
ziune București; 22,30 Studioul MLc : 
Cîntecul lebedei de A. P. Cehov; 
23,00 Preludiu „Mamaia — 1966"; 
23,10 Telesport,- 23,20 Telejurnalul 
de noapte 23,30 Buletinul meteoro
logic,- 23,35 închiderea emisiunii.

iulie
Cruz,- CRIVIDIA: Ne asumăm răs
punderea,- RAROȘEN! : 800 de leghe 
pa Amazoane,- BÂRBĂTENI : Ban
da,- LUPENI — Cultural: Femeia 
necunoscută; Muncitoresc: In ge
nunchi mă întorc la tine,- URICANI: 
Procesul profesorului Weir.
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VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

ÎN TURCIA
Primirea la președintele

Republicii Turcia
(Urmare din pag. l-a)

ambasadorul României la Ankara.
An fost de față ministrul aface

rilor externe al Turciei, Ihsan Sa
bri Caglayangil, și Semsettin Aref 
Mardin, ambasadorul Turciei la Bu
curești.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, au fost abordate o serie 
de probleme privind dezvoltarea re
lațiilor româno-turce și situația in
ternațională.

Președintele Republicii Turcia și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al României au apreciat cu sa

Convorbirile delegației F. L. N. 
cu oficialitățile R. A. U.V

CAIRO 29 (Agerpres). — La Cai
ro a fost dat publicității comunica
tul comun cu privire la convorbi
rile pe care delegația Frontului de 
Eliberare Națională (F.L.N.) din Al
geria, condusă de Cherif Belkassem, 
membru în Secretariatul executiv 
al FX.N., le-au avut, cu oficialitățile 
din R.A.U. Cele două delegații se 
arată în comunicat au examinat pro
bleme de interes comun, situația , 
din lumea arabă, probleme referi- ; 
toare Ia uneltirile imperialismului 
împotriva mișcărilor de eliberare 
națională și au subliniat necesita
tea consolidării contactelor perma
nente între R.A.U. și Algeria, în 
vederea preîntîmpinării acestor com
ploturi. Ele au declarat că spri
jină lupta de eliberare a poporului

Vizita lui U Thant 
la Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a primit la 29 
iulie pe secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, U 
Thant, care se află în vizită în 
Uniunea Sovietică. Potrivit agenției 
TASS, în cadrul convorbirii au fost 
abordate o serie de probleme in
ternaționale și probleme privind 
activitatea O.N.U.

Marquant se pregătește 
pentru o nouă aventură

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Fostul parașutist francez, Jean Pier
re Marquant, primul om care a 
reușit să străbată pe jos „Valea 
morții" din California, a declarat joi 
săara că se pregătește pentru o 
nouă aventură : o expediție în jun
gla braziliană, unde omul alb nu a 
pătruns niciodată pînă acum. El a 
anunțat acest nou proiect la Van 
Nuys (California) la cîteva ore du
pă ce a obținut extraordinara sa 
realizare : un marș de 193 km de-a 
lungul deșertului californian, cunos
cut ca fiind cea mai caldă regiune 
de pe pămînt. Aici temperaturile 
ating 60 de grade la umbră și peste 
90 grade la soare.

„Supraviețuirea mea este miracu
loasă, a recunoscut el. Nu recomand 
nimănui să încerce să mă imite". 
EI a subliniat că fără ajutorul a doi 
prieteni din Paris care l-au aprovi
zionat zilnic, cu ajutorul unei ca
mionete, cu apă (— 12 litri pe zi —) 

tisfacție convorbirile care au avut 
loc între cele două părți și rezul
tatele obținute, s-au referit la per
spectivele dezvoltării pe viitor a re
lațiilor de bună vecinătate dintre 
România și Turcia, constatînd că 
evoluția favorabilă a acestora cre
ează noi posibilități de colaborare 
în diferite domenii de activitate e- 
conomică și cultural-științifică.

Primul ministru al României a 
transmis președintelui Cevdet Su- 
nay invitația președintelui Consi
liului de Stat Chivu Stoica de a 
vizita țara noastră. Președintele 
Turciei a acceptat cu satisfacție 
invitația.

din Arabia de sud, a popoarelor din 
Rhodesia, Mozambic, Angola, Gui
neea portugheză. Comunicatul sub
liniază că cele două părți condam
nă agresiunea S.U.A. din Vietnam, 
sprijină lupta eroică a poporului 
sub conducerea F.N-E. și cer ca 
problema vietnameză să fie regle
mentată în conformitate cu acordu
rile de la Geneva din 1954.

Incidente rasiale
BALTIMORE 29 (Agerpres). — 

Bande de rasiști albi au provocat 
joi seara incidente în cartierul 
populației de culoare din Baltimore 
(statul Maryland). In urma unui 
miting organizat de rasiștii din a- 
cest oraș, cîtevă sute de tineri au 
invadat cartierul populației de cu
loare chemînd la asasinate și re- 
presiuni. Ei au atacat pe negrii ca
re au luat măsuri de apărare. Cioc
nirile au durat timp de două ore, 
fiind necesară intervenția poliției 
pentru a li se pune capăt.

Rasiștii din Baltimore, oraș care 
săptămîna trecută a fost teatrul u- 
nor puternice incidente rasiale, s-au 
organizat într-un așa-zis „partid 
național de luptă pentru drepturile 
statelor". Unul din conducătorii a- 
cestei organizații a chemat pe spri
jinitorii ei „să ia armele în mîini 
și să iasă în stradă".

Intr-o cuvîntare rostită la Wa- 

și cu fructe, i-ar fi fost imposibil 
să termine această călătorie.

Pentru a se proteja Marquant a 
purtat o pălărie cu boruri largi tra
dițională în vestul S.U.A. și o um
brelă.. El a împiedicat să i se usu
ce gura mestecînd o cîrpă umedă, 
procedeu pe care l-a descoperit în 
urmă cu cîțiva ani cînd a străbătut 
pe jos 1 500 km prin deșertul Sa
hara.

„Valea, morții", care este situată 
la aproximativ 300 km nord-est de 
Los Angeles constituie o atracție 
turistică, pe care turiștii nu în
drăznesc să o contemple decît de 
Ia distanță și nimeni nu se aventu
rează niciodată în timpul verii să 
o exploreze. Aici se află unele din 
cele mai înalte piscuri ale Vestului 
S.U.A. și depresiunile cele mai 
adînci de pe continentul american -*■ 
85 metri sub nivelul mării. Nume
roase persoane au pierit aici după 
ce valea a fost descoperită în 1849 
de căutătorii de aur.

Avioanele americane au bombardat 
din nou teritoriul R. D. Vietnam

HANOI 29 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Vietna
meze a ădresat Comisiei internațio
nale de supraveghere și control în 
ViMlg^n o scrisoare de protest în 
care Se arată că Ia 27 iulie, nu
meroase formațiuni ale avioanelor 
americane, decolate de la baza flo
tei a 7-a și de la bazele din Viet
namul de sud și Tailanda, au pă
truns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam. Avioanele americane aii 
bombardat o serie de zone populate 
și obiective economice din regiunea 
Vinh Linh, precum și din provinci-

ItliiDi li wolest Inuoiiin lăzboiolui 
dos li I. II. I. In Vielnam

COSTA RICA
SAN JOSE 29 (Agerpres). — In 

provinciile Limon, Cartago, Here
dia, Alajuela și Puntarenas, din 
Costa- Rica au avut loc mitinguri 
și demonstrații de protest împotri
va războiului dus de Statele Unite 
in Vietnam. Organizații progresiste 
din țară, printre care Partidul A- 

1 vangarda populară și Confederația 
generală a muncitorilor din Costa 
Rica, au dat publicității declarații 
in care se condamnă bombardamen
tele aviației americane asupra popu
lației civile vietnameze și își de-

la Baltimore
shington, vicepreședintele SJJ.A., 
Hubert Humphrey, a declarat că 
„tulburările și violențele nu pot fi 
tolerate" și a chemat la lansarea 
unei acțiuni pentru lichidarea car
tierelor de mizerie ale populației 
tțe culoare americane. Recunoscînd 
că Statele Unite mai au multe de 
făcut în domeniul educației, servi
ciilor medicale, calificării în mun
că, Humphrey a declarat că trebuie 
„intensificat atacul asupra comple
xului cauzelor care generează dis
perarea în rîndurile locuitorilor ghe- 
tourilor noastre urbane".

PRAGA. Agenția C.T.K. a- 
nunță că in urma revărsării 
riurilor din partea de nord a 
Moraviei (Cehoslovacia), apro
ximativ 15 000—20 000 de hec
tare terenuri arabile au fost 
inundate, iar recolta de pe ju
mătate din această suprafață 
a fost afectată.

A fost constituită o comisie 
de luptă împotriva inundațiilor. 
Grupuri speciale supraveghea
ză digurile și barajele pentru a 
interveni imediat in cazul ti
ne i eventuale avarieri a aces
tora.

MOSCOVA. La Moscova si 
Paris s-a anunțat oficial că 
guvernele celor două țări au 
hotărît sa adopte definitiv sis
temul de televiziune în culori 
,,Seoaim-3‘’ și să înceapă ime
diat pregătiri pentru introdu
cerea lui in practică.

MOSCOVA. Abdel-Rahman 
al-Bazzaz, primul ministru al 
Irakului, a făcut vineri o vi
zita Ia Kremlin lui Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

VARȘOVIA. Demitrios Kos- 
tis, locțiitor al ministrului a- 
gricuiltUrii al Greciei, care face 
o vizită oficială în Polonia, a 

ile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe 
An. Ele au bombardat, de asemenea, 
orașul Thanh Hoa, periferiile portu
lui Haifong și zonele de coastă ale 
provinciei Nam Ha.

★

HANOI 29 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 28 iulie 
forțele armate vietnameze din ora
șul Vinh, capitala provinciei Nghe 
An, au doborît trei avioane cu 
reacție americane. In prezent, nu
mărul total al avioanelor americane 
doborîte pe teritoriul R. D. Viet
nam este de 1 258.

I

clară solidaritatea lor cu lupta po
porului din Vietnam.

CARACAS
CARACAS 29 (Agerpres). — Sin

dicatul metalurgiștilor din Vene
zuela a dat publicității o declara
ție în care condamnă politica a- 
gresivă a S.U.A. în Asia de sud-est. 
In declarație se subliniază că oa
menii muncii din Venezuela cer să 
se pună capăt războiului dus de 
S.U.A. în Vietnamul de sud și a 
bombardamentelor contra R. D. 
Vietnam.

Dispariția unui 
american

WASHINGTON 29 ;Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A. a a- 
nunțat că un avion-spion de tipul 
„U-2", care a părăsit Statele Unite 
pentru „o misiune de rutină", a dis
părut deasupra Americii de sud. 
Purtătorul de cuvînt al ministerului 
a declarat că, după cît se pare, pi
lotul avionului și-a pierdut cunoș
tința din cauza lipsei de oxigen. 
Urmărit pe ecranele aparatelor ra
dar, avionul și-a continuat zborul 
în direcția sud, datorită pilotajului 
automat și s-a prăbușit, probabil, 
după ce rezervele sale de carbu-

avut o convorbire cu ministrul 
comerțului exterior polonez, 
Witold Trampczynski. Au fost 
abordate o serie de probleme 
care interesează cele două țări.

RABAT. Potrivit ultimelor 
date publicate de Biroul Cen
tral de Statistică din Maroc, 
populația acestei țări a atins 
cifra de 13 323 000 de locuitori.

TEHERAN. Un autobuz în
cărcat cu pasageri s-a prăbu
șit într-o prăpastie în apro-

PE SCLKT

pierea localității Meshed (nor
dul Iranului). 12 persoane au 
fost ucise iar alte 25 grav ră
nite.

STOCKHOLM. In continuarea 
turneului pe care îl intreprin-. 
de în țările nordice, ministrul 
de externe cipriot Spyros Ky- 
prianu a sosit joi la Stockholm 
pentru o vizită de patru zile.

ROMA. Amintore Fanfarii, 
ministrul afacerilor externe al

O declarafie 

a agenfiei TASS
MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 

genția TASS a anunțat că este îm
puternicită să declare că „guver
nul sovietic condamnă hotărîrea 
Curții Internaționale de la Haga cu 
privire Ia plîngerea Liberiei și E- 
tiopiei, și afirmă că sprijină întru» 
totul poporul Africii de sud-vest 
și statele afro-asiatice care iau a- 
titudine împotriva acestui act ile
gal al Curții. Uniunea Sovietică în
fierează politica discriminării ra
siale și de apartheid pe care o pro
movează regimul lui Verwoerd".

Procesul unor foști 
conducători SȘ 
ai lagărului 
de ia Auschwitz

FRANKFURT 29 (Agerpres). — La 
Tribunalul din Frankfurt s-a înche
iat cea de-a doua etapă a audierii 
martorilor în procesul intentat foș
tilor conducători SS ai lagărului* de 
exterminare în masă de la Aus
chwitz. De Ia 14 decembrie 1965/ ' 
cînd a început procesul au depus 
mărturii 130 de persoane. Verdictul 
împotriva principalului acuzat, fostul 
șef al Administrației lagărului de ' 
la Auschwitz, maiorul SS, Wilhelm 
Burger, va fi pronunțat la începutul 
lunii septembrie.

avion-spion

ranți s-au epuizat. Pentagonul a 
refuzat să precizeze destinația și 
misiunea avionului-spion.

Autoritățile americane au decla
rat că în prezent sînt întreprinse 
cercetări în regiunile din sudul Re
publicii Panama și de-a lungul fron
tierei dintre Peru și Chile, pentru 
căutarea resturilor avionului dispă
rut care conținea aparataj și instru
mente de bord extrem de secre 
Guvernul S.U.A. a informat despre, 
dispariția avionului autoritățile din 
Peru, Columbia, Ecuador, Panama 
și Chile.

Italiei, -s-a înapoiat la Roma, 
după vizita oficială făcută în 
Polonia.

BUENOS AIRES. Potrivit ci
frelor oficiale date publicității 
la Buenos Aires de către Di
recția de statistică, indicele 
general al costului vieții in 
Argentina a crescut intre lu
nile iunie 1965 — mai 1966 cu 
32,1 la sută. Cea mai mare 
creștere a fost Înregistrată la 
mărfurile de larg consum, sec
tor în care indicele s-a majo
rat cu 40 la sută.

BONN. Stocurile de căfbune 
nevîndule acumulate în R.F.G 
au continuat să crească în pri
mul semestru al anului 1966. 
Potrivit unor date oficiale, ele 
se cifrează actualmente la 18 
milioane de tone. Se mențio
nează că numai de Ia începu 
tul lui iulie, stocurile de căr
bune nevîndute au crescut cu 
800 000 de tone.

PEKIN. Agenția China Nouă 
informează că joi, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, a primit 
pe membrii delegației econo
mice afgane, condusă de Mu 
Mohammad Ahbar Reza, mi
nistrul agriculturii și irigațiilor 
care face o vizită in China.
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