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12000 tone 
de cărbune in plus

POP GRIGORE, miner, șef de 
brigadă, mina Lupeni

BOTEANU NICOLAE, miner, 
șef de brigadă, mina Petrila

Colectivul minei Uricani s-a 
afirmat .tot mai mult în ultima 
vreme în privința realizării rit
mice a sarcinilor de plan la 
extracția cărbunelui. Aplicarea 
în viață a măsurilor tehnico- 
organizatorice luate precum și 
munoa însuflețită a brigăzilor 
miniere de la abataje au făcut 
ca în fiecare zi planul pe în
treaga mină să fie îndeplinit 
și depășit. Plusul de producție 
totalizat pe primele 4 zile ale 
lunii august la mina Uricani se 
ridică la 562 tone de cărbune 
cocsificabil. In mod deosebit 
s-a evidențiat colectivul sec-, 
torului I care a înscris pe a- 
genda întrecerii socialiste o 
depășire a planului de 400 tone 
de cărbune.

De la începutul anului și pî- 
nă în prezent minerii uricăneni 
au livrat aproape 12 000 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
prevederile planului.

Munca pe șantier, faptul că lucrările de construcții social-culturale 
sînt răspîndite în majoritatea localităților Văii Jiului, ridică probleme 
importante și de o mare diversitate. In vederea rezolvării lor cu compe
tență și operativitate, în anul trecut, cu aprobarea organelor superi
oare de partid, a luat ființă Comitetul de partid al Grupului II construc
ții Valea Jiului din Petroșani.

înființarea comitetului de partid a contribuit la îmbunătățirea mun
cii politice în întreaga ei complexitate, la o conducere și îndrumate 
mai concretă și mai eficientă a organizațiilor de bază de pe șantierele de 
construcții, fapt oglindit în rezultatele obținute in îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a respectării termenelor de predare a obiectivelor și în cele
lalte domenii de activitate. Convorbirea avută cu tovarășul Dobrican Tra
ian, secretarul Comitetului de partid al grupului II construcții din Petro
șani a avut ca temă felul în care se 
tiere și care este eficiența ei.

desfășoară munca politică pe șan-

CAZAN STELIAN, miner, șef 
de brigadă, mina Uricani

COROBAN MIRCEA, inginer, 
șef de sector, mina Lupeni

ZAHARIA CONSTANTIN, mi
ner, șef de brigadă, mina Vulcan

BELU SABIN, maistru minier, 
mina Dîlja

Minerii de la cariera de cal
car din Bănită desfășoară o în
suflețită întrecere pentru a în- 
tîmpina Ziui minerului du suc
cese cit . mar frumoase _ în. 
muncă.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum de acest colectiv răsplă
tesc eforturile depuse. Pe luna 
iulie, sarcina de plan inițială 
a fost depășită cu 5 539 tone 
calcar metalurgic, iar planul 
intern de producție a fost de
pășit pe luna respectivă cu 
939 tone calcar. In primele 3 
zile de lucru din august, mi
nerii din Bănița au mai extras 
încă 1 300 tone calcar care au 
luat drumul combinatelor side
rurgice de 
Reșița.

Un aport 
sul obținut 
dus brigăzile de mineri con
duse de Lungu loan, Miculaș 
Petru, Blaj Constantin, Arde- 
ieanu Ioatl, Cismaș loan și 
alții.

la Hunedoara șl

însemnat la succe- 
pînă acum, l-au a-
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REFLECȚII

Obligații de gazdă
Dragostea pentru me

leagul natal face să-mi 
tresară inima de bucu
rie, de fiecare dată, cina 
drumețind prin munții 
dimprejur ul Văii noas- 
tte mă întîlnesc cu se
meni de-ai mei, tova
răși in de-ale drumeției, 
din mai toate orașele 
patriei, veniți să se mi
nuneze la opulența pei
sajului nostru montan.

Dar vai, calitatea de 
„gazdă", in această ipo
teză, face să-mi roșească 
obrazul cînd preocupări
le cotidiene mă fac să fiu

martor la Scene de felul 
celei de mai jos:

Deunăzi, pe peronul 
gării din Petroșani un 
grup de turiști veniți din 
cine știe ce colț al țării, 
discutau aprins în jurul 
unei hărți pliante (de 
parcă s-ar fi aflat la a- 
sallul Everestului) stabi
lind itinerarii, cafculînd 
trasee și încercînd să 
afle ora exactă de ia 

.ceasul din gara aminti
tă... care nu există (nu 
gara ci ceasul). Rușine, 
nerușine, stația C.F.R. 
Petroșani nu are ceas.

Cu toate că nu numai

prin aparentă dar și sub 
raport geografic orașul 
nostru este o localitate 
montană și preacunoscu- 
tul Paring ocupă locul 
trei în ierarhia piscuri
lor din Jara noastră, în 
gata orașului nici urmă 
de intenție care să vină 
in intîmpinarea celor 
care vor să cunoască a- 
ceste frumuseți de nea
semuit.

Numărul mare de tu
riști care vizitează an 
de an meleagurile noas
tre ar saluta o inițiativă 
din partea gospodarilor 
orașului (ajutați de

Ce măsuri concrete a luat co
mitetul de partid pentru îmbu
nătățirea muncii politice pe 
șantiere ?

— Este de la sine înțeles că ro
lul de conducător politic al întregii 
activități de pe șantier îl are orga
nizația de bază de partid de aici. 
Desfășurîndu-si zi de zi activitatea 
pe șantier, organizațiile de bază se 
află mereu în miezul problemelor 
ce frămîntă întregul colectiv. Lip
site însă de sprijin și îndrumare 
permanentă, organizațiile de bază de 
pe șantiere nu reușeau întotdeauna 
să cuprindă în întreaga lor comple
xitate problemele, să le analize ' 
cu profunzime.

Pentru a le acorda un sprijin con
cret, comitetul de partid a reparti
zat membrii săi pe organizații 
bază. Răspunzînd fiecare doar
îndrumarea și sprijinirea unui bi
rou de organizație de bază, mem
brul comitelului simte întreaga răs
pundere ce-i revine ajutindu-1 în 
stabilirea celor mai importante o- 
biective în buna pregătire și desfă
șurare a adunărilor generale. Fără 
îndoială că acest lucru a dus la a- 
nalizarea unor probleme de impor- 

‘ fanță vitală ale procesului da pro
ducție cum ar fi •. încadrarea în gra
fic a lucrărilor, calitatea, respecta
rea termenelor de predare etc.

de 
de

Și totuși, după cite sîntem 
formați mai există obiective 
n-au fost 
termenele

date în folosință 
fixate.

in-
ce
ia

este. Dar s-au luat— Asta așa 
măsuri politice si tehnico-organiza- 
torice menite să ducă la lichida
rea rămînerilor în urmă. Pe șan
tierul din Vulcan ale cărui obiective 
sînt sporite față de cele inițiale, co 
miletul de partid împreună cu 
conducerea tehnică a grupului de 
șantiere a luat în studiu posibilita
tea de glisare în același timp a blo
cului D 5 cu 72 apartamente și a 
blocului F 9 cu 40 apartamente. 
O dată studiul făcut, se cereau lua
te o seamă de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice menite să asigure succe
sul acțiunii. La propunerea organi
zației de bază de pe șantier condu
cerea tehnică a stabilit un grafic 
de aprovizionare cu materialele ne
cesare a acestor două obiective, iar 
la blocul F 9 au fost montate încă 
două betoniere care să asigure be
tonul necesar glisării. La recoman
darea biroului organizației de bază, 
conducerea șantierului a repartizat 
la aceste blc juri membri de partid 
cu experiență în glisare. Comunis
tul Korciani Otto, maistru princi-

O.N.T. și l.R.B.C.) în ur
ma căruia în incinta gă
rii la un loc vizibil s-ar 
monta un panou cuprin- 
zind harta celor mai cu
noscute trasee în munții 
Paring cu indicarea ca
banelor, capacitatea lor, 
precum și timpul nece
sar pentru parcurgerea 
diferitelor variante ale 
traseelor indicate. Grație 
l.R.B.C. Deva, in ultima 
vreme, la toate cabanele 
din regiune s-au montat 
asemenea panouri. Foar
te bine I Dar de ce nu 
și în stația C.F.R. sau în 
locuri vizibile din cen
trele localităților cu in
tens trafic turistic ?

Este de neconceput ca 
in orașul Lupeni de un
ic se deschid cele mai 
frumoase trasee în ma
sivul Retezat și in mun
ții Vilcanului, turiștii

veniți din alte localități 
să fie lăsați în seama 
unor nevinovate hărți 
de ocazie sau puși in 
situația să apeleze la a- 
mabilitatea vreunui 
calnic.

Lipsa unor pliante 
ristice din chioșcurile 
specialitate 
ria, cultura 
frumusețile 
cele create 
Valea Jiului, Vale care 
in zilele noastre iși tră
iește.. a doua tinerețe, să 
fie mai puțin cunoscute 
de către cei care ne vi- 
vitează.

O slabă preocupare în 
satisfacerea nevoilor tu
ristice dovedesc și or
ganizațiile comerciale.

lo-

tu- 
de 

face ca isto- 
precum 
naturii 

de om în

Tiberiu KARPATIAN

(Gontinuare în pag. 3-a)

a primit sarcina să vegheze asu- 
mersului lucrărilor și calității 
Mobilizați de organizația de ba
de membrii de partid, construc

tor

pal 
pra 
lor.
ză,
torii au reușit să termine încă 
luna iulie glisarea exterioară a ce
lor două blocuri. Aceasta a dus la 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii și reducerea termenului 
de predare a lucrării respective.

obiectivele 
de măsuri 

termenul

planuri de 
uitate în

Dacă fiecare din 
prevăzute in planul 
sînt îndeplinite Ia 
planificat ?

— Practica de a adopta 
măsuri care apoi să fie
dosare este profund dăunătoare. 
Oricît de bune ar fi planurile de 
măsuri, dacă ele nu sînt traduse în 
faptă nu valorează nimic, 
ca să aibă eficiență, ] 
de măsuri trebuie să fie 
dirii colective, să aibă 
responsabilități concrete 
hire a lor. In organizațiile, de bază 
de pe șantierele din Lupeni, Vul
can și Petroșani, I.P.I.P. 
5i

Pentru 
planurile 

rod al gin- 
termene șl 
de. îndepll-

tiv.ezani
instalații s-a încetățenit obiceiul

Interviu luat de
D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)

Unde mergem 
mîine ?

Potrivit tradiției, Ziua mine
rului constituie un prilej de 
bogate manifestări cuitural-ar- 
tistice și sportive, de petreceri 
cimpenești și mese întinse pe 
iarbă verde, de cînt și veselie. 
Asemenea manifestări sînt pro
gramate pentru toate localită
țile de pe firul celor două Jiuri. 
Ele se vor desfășura după cum 
urmează :

Q Adunări iestive urmate 
de programe artistice. Vor a- 
vea loc în toate localitățile 
Văii Jiului. La Petroșani, adu
narea festivă se va ține la 
noua Casă de cultură.

LA LUPENI

0 Ora 9,30. Solemnitatea de
punerii de coroane și jerbe de 
flori la placa comemorativă din 
incinta minei, după care în 
sala Palatului cultural se Va 
ține adunarea festivă urmată 
de program artistic.

© Terenul „6 August" ora 
9,30 handbal în cadrul turneu
lui Cupei Minerul.

0 Pe terenul din fața bufe
tului „Progresul", ora 16, pe
trecere cimpenească cu con
cursul fanfarei clubului, a or
chestrei de muzică populară, 
formației de dansuri și a so
liștilor.

LA PETROȘANI
© Stadionul Jiul, ora 9, bas

chet feminin Jiul Petroșani — 
S.S.E. Ploiești in cadrul etapei 
interregionale a campionatului 
republican de calificare.

0 Arena Utilajul, ora 9,30, > 
popice, în cadrul turneului Cu
pei Minerul.

0 Stadion ora 17, fotbal-,

(Continuare !□ pag. 3-a)



2 STEAXgm ROȘU

I

Tania

confruntare

ȘTIAȚI

un loc 
James

ti cuminte 
te duci la

atunci pe

mai mult decit au realizat la 
John Wayne, Gary Cooper, 
Steart și Glenn Ford, considerați 
„așii" genului.

des Brumes" 
continuindu-și 

filmici, s-a 
nou domeniu:

Din fuga condeiului
va merge 
la

Tgniei grozav de mult îl pla
ce să zburde. Toată ziulica ar 
sta pe afară la joacă dacă n-ar 
tl mămica... Și cum uneori ma
ma Taniei se lasă furată de 
treburile gospodărești fetița îl 
scapă de sub supraveghere. 
Deunăzi, după o năzbîtie fă
cută, un vecin -a apostrofat-o 
pe Tania.

-— Dacă nu vei 
șă știi, că n-ai șă 
școală...

Tania l-a privit
nenea Lazăr cu ochi întrebă
tori, nebănuind cit adevăr cu-, 
prind aceste cuvinte.

★

...După ploaia torențială cate 
s-a abătut pe la noi, apele Jiu
lui s-au revărsat amenințătoa
re. La capătul blocului 5 din 
prașul Uricani un grup de co
pii priveau valurile ce se ridi
cau înspumate.

— Tania, stai aici, nu te du
ce prea aproape.

— Dar eu vreau să văd mai 
bine.,.

Și Tania neascultătoare 
zbughi din grupul de copii.

Ce a urmat am aflat de 
însuși salvatorul ei.

găseam prin apropiere 
auziră țipetele de groa- 
copiilor. N-am sfat pe 
(doar oricine ar ii pro-

O

/Q

copii de la o mom-

doi copii ? L-am in- 
omul cu salopeta

„Mă 
cînd se 
zd ale 
gloduri
cedat la fel). M-am avîntat in 
apă și luplind cu puhoaiele am 
reușit să salvez fetița înainte 
ca un val ce se ridica amenin
țător să o ia cu el.

Sint fericit că am reușit Să 
salvez doi 
te sigură".

— Cum, 
trebat pe 
udă.

— Da, Tania a fost al doi
lea. Primul a fost un băiat de 
vreo 13—14 ani, Munteanu 
Cestică.

Salvatorul celor doi corni 
din modestie nu și-a spus nu
mele. Am aflat însă de la alții 
ci îl cheamă Florea Emil și 
este muncitor la sectorul de 
transport al minei Urlcani.

Margareta MICA

OLIMPIA
X f La un colegiu englez, elevii 

pveau ca temă să serie o poezie 
de dragoste. Fiecare a scris cum 
Ș-a priceput.

O singură lucrare era excepțio
nală. Profesorul îl 
dr| pe „talentatul"
M:

cheamă la cate- 
sutor și îi spu-

•- Mă bucur că 
pula Shakespeare I 
credeam mort de mult.

te cunosc, dorp- 
Numai că te

Nț 0 Vino imediat, doctore — stri
că o voce speriată lă telefon. So
ției mele îi este foarte rău. Are, 
probabil, 
citi.

o nouă criză de apendi-

I N C 1 T E V A

+ Cunoscutul regizor francez de 
filme și spectacole pentru televi
ziune, Jean-Cristophe Averty, lu
crează în prezent în S.U.A. El va 
realiza un film de 52 de minute 
consacrat lui Salvator Dali. Acesta 
va fi înfățișat „în plin delir crea
tor, în scenete gen „happenings", 
pe care îi place să le interprete
ze, și rostind diverse monologuri". 
Dali a acceptat să turneze acest 
film cu o singură condiție: să nu 
lipsească o scenă care să reprezin
te un taur răpit cu ajutorul unui 
elicopter..,

♦ Michele Morgan, neuitata in
terpretă din „Ouai 
(„Suflete In ceață"), 
cu strălucire cariera 
lansat recent într-un 
pictura. Ba va organiza, în curînd, 
o expozifie personală la Paris. Un 
expert oare i-a vă2ut lucrările a 
făcut următoarea caracterizare > 
„Pictura sa este masculină, rece, 
geometrică, serioasă, înșcriindu-se 
pe linia operelor lui Kandinsky".

+ Hollywood. Potrivit statistici 
lor, actorul american de roluri de 
compoziție Harry Lautner a inter 
pretat cele mai multe filme gen 
western. El a apărut in nu mai pu
țin de 465 de filme cu cow-boyș,

Clădire
gigantică

Inginerul W, W. Frishman, con
silierul unei societăți londoneze de 
construcții, a elaborat proiectul u- 
nei clădiri cu 850 de etaje, inaltă 
de 3 200 m. Va fi un adevărat o- 
raș vertical pentru 500 000 de locui 
lori. Pentru stabilitatea construcției, 
Frishman a propus o concepție ar
hitectonică relativ nouă: temelia se 
află la 150 m în pămînti din ea 
pornește o construcție ramificată 
asemenea crăcilor unui copac; u 
axă masivă din beton armat sus
ține etajele, construite din materiale 
extrem de ușoare — sticlă, metale 
ușoare, materiale plastice etc, Clă 
direa va fi dotată cu o instalație 
specială, care să mențină o pro 
siune atmosferică similară cu cea 
de la nivelul mării.

D A ANECD
— Imposibil l Doar eu i-am scos 

apendicele acum doi ani. Ai mai 
auzit dumeata să aibă cineva doi 
apendici 7

— Dar dumneata 
să aibă cineva o a

V. • Pilotul

♦ Regizorul japonez Akira Ku
rosawa, autorul filmului „Rasho- 
mon", considerat una dintre cele 
mai mari realizări ale cinematogra
fiei mondiale, a acceptat să turne
ze un iilm în America. Acesta 
va purtat titlul „A fugit un tren" 
și se va baza pe un fapt real, pe
trecut cu trei ani în urmă în S.U.A.

+ Pe scena Teatrului de Operă 
din Rom© va fi pus în scenă, în- 
tr-o montare excepțională, specta
colul „Visul uiței nopți de vară" 
de Shakespeare, în regia lui Mauro 
Bologninf. Printre interpreți se nu
mără cunoscuții actori de film Al
berto Sordi și Silvana Mangano. 
Decorurile și costumele vor fi e- 
xecutate de celebrul pictor francez 
Marc ChagalJ.

+ Academia Americană a Știin 
telor și Artelor l-a declarat pe cîn- 
tăre/ul bulgar Boris Kristov cel mai 
mare solist de operă al epocii 
noastre. Și in Franța, Kristov a pri
mit o distincție specială pentru in
terpretarea roiului titular din ope- 

Boris Qodunov" de Musorgski.

O T E L O R
— Poate să-i cînt ceva 

pune mama disperată.
— De ce, dragă 7 — răspunde 

tatăl, la-1 întîi cu binișorul.

• Cele mai mari pagube mate
riale le-a pricinuit cutremurul din 
Japonia do la 1 septembrie 1823. 
Conform datelor oficiale, numărul 
morților și al dispăruților din cauza 
acestui cutrămur șl a incendiilor 
provocat© de el se cifrează la 
142 807 persoane. lut Tokio și Yo
kohama au fost distruse 575 000 de 
case, Pagubele au fost evaluate la 
un miliard de lire sterline.
• Cel mai înalt munte subma

rin cunoscut pînă în prezent a fost 
descoperit în anul 1053 între Samoa 
$i Noua Zeelandă, El măsoară 8 555 
m de le fundul oceanului.
• Primele 

rată pentru
vagoane de cale fe- 

călătorl erau o copie

O u r I o z

n-ai mai auzit 
doua soție 7

-..„._1 către
Juzit că se spune 

mori 1".
Firește !

pasageri: Ați 
„Vezi Neapol"

i. .și pe urma
Pasagerii:
Pilotul: Foarte bine 1 Să știți că 

ne aflărn acum deasupra orașului 
Neapole și că ceva nu 
cu motoarele avionului.

• Copilul nu vrea 
chip să mănînce.

RÎN DU

e în regulă

în nici un

R I
• Șansonetistul francez Guy Heart a lansat un cîntec „Undeva în

tr-un colțișor anume e totdeauna cer senin" care se bucură de multă 
popularitate.

Acest lueru a determinat Oficiul de turism francez să recurgă la 
serviciile șansonetistului pe toată durata verii. Oficiul i-a pus la dispoziție 
up avion cu care poate ajunge în scurt timp în stațiunile balneare sau 
le munte unde plouă, pentru a-i consola cu cîntecu] său pe nțfericiții 
turiști din stațiunile respective.

• Poliția din localitatea Trandheln (Norvegia) anchetează de cl- 
‘ăva vreme dispariția unei... șosele, de fapt, o deviație în lungime de 
30 m, construită cu doi ani în urmă, din care nu a mai rămas nici măcar 
fundația. Se pare că locuitorii din împrejurimi au îoloșit materialul res
pectiv pentru nevoi proprii (construirea de locuințe etc.).

0 In America este foarte Ia modă ca femeile să-și cumpere cile 
o maimuță „care să le înlocuiască copiii care s-au făcut mari". Conform 
statisticii, numărul maimuțelor de casă a ajuns în S.U. * la ^50 000,

aproape exactă a vechilor diligenta 
cu, cat. Era prevăzut pînă și un loc 
pentru biciul vizitiului.
• Fluieratul exprimă în general 

o nemulțumire. Actorii consideră 
că fluieratul în cabină aduce neno
rocire. Marinarii germani cred că 
fluieratul aduce furtună, iar arabii 
— că fluieratul este muzica diavo- 
lului. Englezii socotesc c# dacă 
auzi femei fluierînd, est© semn d© 
nenorocire.
• Jncepînd de anul trecut, căr

bunele nu mai ocupă locul întîi în 
balanța energetică a Franței. El nu 
mul reprezintă decit 41 la șută din 
necesarul economiei naționale, în 
timp ce petrolul, care a trecut î& 
frunte, reprezintă 44 Ia șută.

• Tatăl, mama și cei dai frați ai 
ducelui Anne d« Montmorency 
(1707—1848) — militar francez de 
mare valoare — purtau prenumele 
de Anne,

fl Lei ia Djandjgnva, din Tbilisi, 
elevă în clasa a IX-a poate spune 
dintr-o privire cîte lltare se află 
într-un paragraf întreg de text, pe 
care I] vede pentru prlma( oară. 
Prof. Prangișvili, directorul Institu
tului de psihologie a Academiei de 
Științe a R.S.S. Gruzine, eete de 
părere că Lelia este un fenomen 
unic in această privință.

Astil (Italia) 
cînd pe neaș-

■ fl w ■ ■i t a ț i
• Luigi Dursi din 

își fuma liniștit pipa.
teptate, aceasta a făcut explozie. 1

Fulgi îșl pusese tutunul într-o 
cutie veche de praf de pușcă, spre 
a-1 feri de umezeală. Tutunul de 
pipă conținea deci o mică cantitate 
de praf de pușcă, care a provocat 
explozia, 
menit la 
nervos,

• De

Fumătorul'nostru s-a po- 
spital cu arsuri si un șoc

curînd, în regiunea Voro- 
nej s-a construit un pod peste rîu- 
letul Kurlak lung de 70 m numai 
din lemn, fără să se fi utilizat nici 
un singur cui.

ARFO-TIP SAU ARFO-BROM ?
Dilema unui fotograf amator

Si nt un pasionat (olo
graf amator. îmi place 
foarte mult să am întot
deauna o rezervă de fil
me și, bineînțeles, de 
hîrtie. In ultimul timp au 
apărut noi tipuri de hîr
tie. Dar deși aproape de 
un an de zile a apărut 
în presă reclama noii 
hîrtii fotografice ARFO- 
TIP, ea a apărut In co
merț abia tn urmă cu 
cîtva timp. Bazat pe re
clama apărută am înce
put să bat drumurile la 
magazinele de speciali
tate pentru a mă numă
ra printre primii amatori 
car© au folosit noua hîr
tie, Timpul a fost însă 
pierdut în zadar căci 
HOU1 tip de hîrtie nu se 
afla în comerț, începu
seră vînzătorii să mă cu
noască și de cite ori in-

tram in magazin mi se 
spunea :

— Sinteți iară noroc, 
încă n-a apărut...

Zilele trecute însă am 
avut noroc. A apărut 
mult așteptata hîrtie fo
tografică ARFO-TIP. Pe 
dată i-am cerut vînzâ- 
t or ului cîteva zeci de 
plicuri. Acesta m-a privit 
cu două înțelesuri și 
mi-a spus :

— Cred că e prea mult 
pentru început. E mai 
bine să luați citeva pli
curi deocamdată și după 
ce vă convingeți de ca
litatea htrtlel puteți cum
păra mai multă. Avem 
tn cantitate mare orice 
fel de hîrtie doriți. Am 
cumpărat numai 3 pli
curi. In cea mai mare 
grabă am plecat spre 
casă spre a mă convin
ge de calitatea noului 
tip de hirtie. Primul lu-

cru pe 
fost să 
pentru 
torul și iixatorul con
form indicațiilor. Dat 
prospectul din primul 
plic m-a pus în încurcă
tură, NU era pentru htr- 
tie ARFO-TIP, ci pentru 
ARFO-BROM. L-am citit 
in fugă zieîndu-mi ci a- 
cesta o fi prospectul pen
tru hîrtia respectivă mai 
ales că din acesta reie
șea că are o sensibili
tate ridicată. In al doi
lea plia am găsit un 
prospect pentru hîrtia 
ARFO-TIP. Ergm deja 
pus în încurcătură. Du
pă ce am citit și acesta 
m-am convins că există 
o mare deosebire între 
calită[lle celor două ti
puri de hîrtie șț deci și 
cantitățile de ^alulii ne
cesare revelatorului șt

care l-am făcut a 
citesc prospectul 

a prepara revela- 
i iixatorul 
indicațiilor.

din

filatorului diferă. Am 
scos prospectul și din ai 
treilea plic cu teama de 
a nu-mi rezerva și, aces
ta o surpriză. Și acest 
plic mi-a jucat festa. 
Prospectul din el m-a dat 
gata, fiindcă erau... două 
prospecte, unui pentru 
ARFO-TIP, iar unu) pen
tru ARFO-BROM. 
stat timp îndelungat 
cele patru prospecte 
mină și nu știam cum 
procedez.

Am finut să relatez 
ceasta întîmplare cu sco
pul de a atrage atenția 
magazinelor de speciali
tate din Valea Jiului că 
ar fi necesar ca la re
cepția unui produs nou, 
receptionerii să fie mai 
atenti. Pînă atunci însă, 
magazinele sau Q.C.I.. 
Industrial, ar trebui să 
ia legătura cu unitatea 
producătoare pentru a 
lămuri „misterul" pros
pectelor din plicurile de 
hîrtie fotografică.

Am
cu 
in 
să

C. IONESCO

0-
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' Fotbal

MECI AMICAL LA
In vederea reluării campionatului 

republican de fotbal — categoria A 
in 24 august, iar JJ-ul cu 4 sile mai 
tirziu — formațiile Jiul Petroșani 
și Minerul Lupeni își continuă in
tens pregătirile. Cele două echipe 
s-au întîlnit joi după-amiază la Pe
troșani într-un meci amical. Cu 
acest prilej am putut urmări stadiul 
de pregătire al fotbaliștilor din cele 
două orașe, pregătire a cărei cali
tate este în creștere de la un meci 

' la altul,
. Jiulișții, : în rîndul cărora am re

marcat alte cîteva „noutăți", au ma
nifestat și de astă dată multă poftă 
de joc, ari fesul unele faze de toată 
frumusețea și au fructificat două 
ocazii inteligent „lucrate", pe lingă 
multe altele ratate. Se observă io 
jucători mai multă maturitate în 
joc, mal multă gîndire, dar... mai 
putină colaborare. Apărarea din 
prima repriză a fost, uneori, nesi
gură, permitînd adversarului să 
pericliteze des poarta lui Ion Va- 
sile și primind chiar un gol. Cea 
din repriza a doua a fost mai promp
tă în intervenții, mai calmă, mai 
organizată. Mijlocul terenului a fost 
mai bine accperit, de asemenea, în 
repriza a doua, dar înaintarea a dat 
unele semne de oboseală. Persistă 
încă lă înaintașii Jiului, la cei care 
trebuie să fie,., cu golul, vechea me
teahnă : de a dribla pînă cînd pierd 
mingea. S-au evidențiat în această 

y • .„tehnică" Casandra, Martinovici și, 
S mai ales, Peronescu — omul marilor 

x ratări, deși el a „dat" un gol. Pe 
la ei s-au molipsit însă și alții. Bi
ne ar fi ca toți să lichideze acest 
abuz de dribling, pentru că din ase
menea situații șe nasc cele mai pe
riculoase contraatacuri, care se sol
dează de multe ori cu goluri.

Munca politică
(Urmare din pag. l-a)

ca în fiecare adunare generală, 
membrii de partid aă fie informați 
asupra felului în care au fost rea
lizate obiectivele preconizate în 
planul de măsuri. Acest lucra se 
face bineînțeles după ce înfăptui
rea lor a fost urmărită zi de zl la 
fața locului,

îndeplinirea sarcinilor de 
plan actuale și în perspectiva 
anilor viitori reclamă atacarea 
din timp a noi fronturi de lu
cru, răspîndirea experienței îna-

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

A N IJ M Ț A

Părinfii elevilor că
S-Al PUS ÎN VIZARE, 

prin magazinele de specialitate 
«lin Valea Jiului,

LXI F O HM E ȘCOLARE 
și-i invită pe această cale să se apr o vi* 
zioneze din timp cu uniformele necesare

Lapte proaspăt pasteurizat
Primiți zilnic la domiciliu pe bazâ de 

abonamente decedate, chenzinale sau lu
nare, cu plata anticipat.

Abonamentele se fac pentru cartierele 
„Carpati1 și „Livezeni“ din Petroșani, la se
diul Direcțiunii O. C. L. Alimentara Petro 
șani, sir. Republicii nr. 102, telefon 270.-

Antrenorii echipei vor trebui să 
acorde mare atenție lichidării lip
surilor care ipai persistă la unii ju
cători, să le imprime o concepție 
tehnică de joc și mai ales să creeze 
o armonie, o bună înțelegere întye 
jucătorii noi și ceilalți, întrucît toți 
vor trebui să apere culorile acele 
iași asociații sportive : Jiul Petro
șani.

Piuă la prima etapă, cînd vom 
primi vizita formației 'steagul roșu 
Brașov e timp pentru a se mai 
pune la punct unele lucruri, îneît 
formația — Jiul Petroșani — să pă
șească cu dreptul în campionatul 
categoriei A de fotbal.

Despre e'cliipa minerilor din Lu
peni se pot spune lucruri bune. Ma
joritatea jucătorilor sînt tineri, dis
pun de o bună condiție fizică și 
se înțeleg foarte bine pe teren. Ei 
au țesut cîteva un-doi-uri de toată 
frumusețea și au șutat destul de pe
riculos la poartă, fortîndu-1 pe Ion 
Va sile și mai apoi pe Zamfir să se 
întindă serios pentru a-și salva echi
pa de goluri. De altfel și Mihalache 
■i fost supijs la aceleași eforturi. De
sigur că și minerii-au „eroii" lor în 
ratări: Cotroază și Ologu,- au St ci 
individualiștii lor .- Macovei și Grofu,- 
au și ei oamenii lor care dau pase 
greșite sau se împiedică voit în ad
versari. Dar antrenorii echipei Mine
rul au toate motivele să conteze 
pe tinerețea lotului, pe tehnica in
dividuală a uncr jucători, pe voința 
și puterea de luptă a întregii echi
pe, îneît în acest campionat să as
pire la un loc mai bun decît cel 
pe care s-au clasat la încheierea 
campionatului nu de mult încheiat.

D. GHEONEA

pe șantiere și
intale. Cum se desfășoară mun
ca politică in această direcție ?

— In noul cincinal construcțiile 
social-culturale djn Valea Jiului vor 
cunoaște o și mai largă dezvoltare. 
Suma preconizată in cincinal pentru 
investiții social-culturale se ridică la 
660 milioane lei, din care se vor 
construi aproape. 8 000 de aparta
mente și alte obiective. Noi am pre
conizat să atacăm încă de pe acum 
o seamă de lucrări care vor trebui 
să fie terminate în anul viitor. In 
centrul atenției noastre stă Insă re
cuperarea totală a rămînerilor în

Obligații de gazdă
(Urmare din pag. l-a)

Cu toate cp ne găsim în plin se
zon turistic, multe din noutățile des
pre care au aflat amatorii de dru
meție din coloanele revistelor și 
ziarelor n-au ajuns m localitățile 
noastre. Vrînd să-ti completezi „in
ventarul" turistic cu lucruri prac
tice și absolut trebuincioase tre
buie să te deplasezi in alte lo
calități. Vrei o spirtieră ultimul 
tip, o găsești la Deva. Reșourile 
cu aragaz tip „Turist" se vînd în
că de la începutul anului în toate 
orașele tării, mai putm la noi. în
călțăminte specială cu talpă de 
pîslă sau asbeșt găsești în sorti
mente bogate la Arad sau la Ti-

urmă, din anii - anteriori. a tencuie
lilor exterioare ji amenajărilor pe 
verticală, respectarea termenelor de 
predare a obiectivelor pe acest au, 
Sarcinile sînt mari : 1 762 aparta
mente, un complex comercial și încă 
multe alte obiective. Iată direcția 
principală spre care este îndrep
tată întreaga muncă politică fără 
însă să neglijăm calitatea, prețul de 
cost, disciplina și celelalte pro
bleme.

O formă a muncii politice 
care și-a dovedit pe deplin e- 
ficiența este analizarea în șe
dințele de comitet de partid a 
problemelor de producție. Cum 
se face acest lucru ?

— Analiza, ca și documentarea șe 
fațe pe șantier. La ședința de ana- 
liră sînt invitați șefii celorlalte șan
tiere, secretarii organizațiilor de 
bază, iar atunci cînd se consideră 
necesar și responsabilii de grupe 
sindicale, secretarii organizațiilor

PROGRAM DE RADIO
7 august

PROGRAMUL I: 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neața; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei. Buletin meteo-rutier; 7,18 
Program de polci și valsuri; 7,30 
Cîntece și jocuri populare; 8,40 Zîm- 
bet și voie bună; 9,00 Muzică popu
lară; 9,30 Formații artistice ale mi
nerilor din Valea Jiului: corurile 
din Petrila și Lonea; 9,50 „Muza 
veselă"; 10,00 Clubul voioșiei; 10,30 
Almanah muzical,- 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI, 11,03 Radio atlas; 11,15 „De 
la munte, la mare"; 12,00 DE TOA
TE PENTRU TOȚI; 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 13,13 
ESTRADA MUZICALĂ DE DUMI
NICĂ; 14,40 Muzică ușoară; 15,00 
Cintă Johnny Hallyday,- 15,15 Ope
ra și interpretul preferat; 15,30 In 
vîrtejul jocului,- 15,45 Soliști de mu
zică ușoară; 16,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 16,03 Trei dansuri de Theo
dor Rogalski; 16,45 Cîntece popu
lare,- 17,0Q Răsfoind albumul cu 
discuri de muzică ușoară; 17,15 Ca
leidoscop muzical; 18,00 Melodii fre
donate do toată lumea,- 18,30 Noi în

mișoara (? I) Ce să mai vorbim de 
corturi și alte accesorii care sînt 
articole deficitare la ora actuală 
în magazinele noastre de specia
litate.

In ultima vreme atît in coloanele 
ziarelor precum și în emisiunile pos
turilor noastre de radio întîlnim tot 
mai multe opinii sau reflecții asu
pra folosirii cit mai judicioase a 
celor „trei opturi", (timpul de mun
că, activitatea în afara timpului de 
muncă și odihna). Turismul se în
cadrează în mod organic In aria 
acestor preocupări.

Cu puțină inițiativă și mai multă 
preocupare in materie vom putea 
obține rezultate mulțumitoare și la 
acest capitol.

U.T.C, și maiștrii de pe celelalte 
șantiere. Acest procedeu îi dă șe
dinței de analiză și un caracter de 
schimb de experiență.' Asemenea a- 
nalize au avut loc pe șantierul din 
Petiila, avînd drept scop de a ve
dea modul în care conducerea șan
tierului se ocupă de organizarea 
Cin timp a frontului de lucru, și 
pe șantierul din Vulcan privind 
glisarea și sistematizarea pe verti
cală. Ambele analize au duș Ia 
rezultate pozitive. Pregătirea din 
timp a fronturilor de lucru, buna 
organizare a muncii, amenajările pe 
verticală au devenit preocupări ale 
conducerilor tuturor șantierelor.

Imbunătătindu-și necontenit stilul 
de muncă, îndrumtnd și sprijinind în 
permanentă, organizațiile de bază 
de pe șantiere, comitetul de partid 
al Grupului II construcții Petroșani 
va mobiliza muncitorii constructori 
la îndeplinirea integrală înainte de 
termen a sarcinilor de plan ale pri
mului an al noului cincinal, la ata
carea de noi fronturi de lucru pen
tru 1967.

registrări de muzică populară; 18,45 
Valsuri instrumentale; 19,00 Dialog 
cu muzica ușoară; 19,20 Din co 
moara folclorului nostru; 19,40 Mu
zică ușoară românească; 20,00 RA-

TELEVIZIUNE
6

18,00 Pentru copii filmul: „Albă 
ca Zăpada"; 19,00 Telejurnalul de 
seară,- 19,15 Colecții, colecționari, 
pasiuni; 19,45 Actualitatea cinema
tografică; 20,00 Tele-enciclopedie; 
21,00 Antena este a dv. își dau con-

CINEMATOGRAFE
7 august

7 Noiembrie:PETROȘANI —
Angelica, marchiza îngerilor; Re
publica : Fanfan la Tulipe; Sta
dion : Angelica, marchiza îngeri
lor; PETRILA; Wlnetou seria II; 
LONEA — Minerul: Calea Victo
riei; UVEZENI : A trecut o femele; 
ANINOASA: Amintiri din copi

Unde 
mergem 
mîlne?

(Urmare din pag. l-a)

Cupa de vară a categoriei A 
Jiul Petroșani — U-T. Arad.

LA PETRILA

Q Arena sportivă, ora 9,30, 
fotbal între echipele exploa
tărilor miniere pentru Cupa 
Minerul.

LA LONEA

0 Pe terenul de lingă Sfa
tul popular Petrila, ora 16, set- 
bare cîmpeneașcă cu concursul 
formațiilor artistice ale clubu
rilor Lonea și Petrila.

LA ANINOASA

© Ora 9,30 meciuri de volei 
în cadrul turneului Cupei Mi
nerul. După-amiază serbare 
cîmpeneașcă.

LA VULCAN

© Pe Valea Morii se va ți
ne o serbare cîmpeneașcă, la 
reușita căreia își vor aduce 
concursul cu programe închi
nate Zilei minerului brigada ar
tistică de agitație, orchestra 
de muzică populară, soliștii șl 
recitatorii din cadrul clubului-

LA URICANI
© Ora 14. Serbare cimpe- 

nească cu jocuri distractive, 
muzică și dans.

DIOJURNAL. Sport; 20,15 Mic con
cert folcloric; 20,30 Muzică ușoa
ră; 20,45 Teatru radiofonic — Pre
miera : De ce nu Vamos ?; 22,00
RAD1OJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,25 O seară la barul 
„Miorița;' din Mamaia; 22,48 Vă 
invităm la dans,- 23,32 BULETIN DE 
ȘTIRI.

augusț
cursul artiști amatori din Reșitl;
21,45 Memoria peliculei; 22,05 Pre
ludiu „Mamaia 1966" 22,15 Fil
mul ; „Sfîntul"; 23,05 Telesport,- 
23,15 Telejurnalul de noapte,- 23,25 
Buletinul meteorologic; 23,30 în
chiderea emisiunii.

lărie; CRIVIDIA i Un șoarece prin
tre bărbați,- VULCAN; Diavolul de
șertului,- PAROSENI; Laleaua nea
gră» LUPENI — Cultural: Atenta
tul; Muncitoresc; Viscolul; BÂR- 
BĂTENI; Cartierul veseliei; URl- 
CÂNI: Ultima vacantă.
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îuvintul delegatului român 
in Comitetul social
il Consiliului Economic și Social

GENEVA 5 (Agerpres). — Co- 
aâtetul social al Consiliului Econo- 
mc și Social a continuat examina
ta punctului de pe ordinea de zi 
ntitulat: „Locuințe, construcții și 
.îs-tam-atiaare".

Ltiînd cuvintuî la .discuțiile asu- 
ira acestui punct, delegatul român, 
vlanole Docan, a arătat că „împre
ună cu problemele asigurării hra- 
lei, asistentei medicale și lichidă
rii analfabetismului, problema asi
gurării condițiilor de locuit repre
zintă una din problemele sociale 
cele mai acute care se cer -rezol
vate fără întîrziere".

Pupă ce a trecut în revistă im
portantele realizări obținute de ța
ra noastră in domeniul locuințe
lor, construcțiilor și sistematizării, 
delegatul s-a referit la activitatea 
Comitetului pentru locuințe, con

0 notă a Ministerului
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a trimis la 5 august o notă 
ambasadei S.U.A. din Moscova în 
care exprimă un protest hotărît în 
legătură cu noile acțiuni ale forțe-

O plîngere 
infirmată ?

NEW YORK 5 (Agerpres). — La 
4 august, Consiliul de Securitate s-a 
întrunit pentru a lua în dezbatere 
plîngerea prezentată de reprezen
tantul Marii Britanii, potrivit căreia 
la 30 iulie două avioane ale R.A.U. 
staționate în Yemen ar fi efectuat 
atacuri aeriene asupra localității 
Nukaub din emiratul Beihan (Fede
rația Arabiei de sud). Declarațiile 
reprezentantului Angliei, Roger 
Jacklinn, despre intențiile Marii Bri
tanii de a sprijini pacea și securi
tatea în Orientul Mijlociu au fost 
infirmate de faptele prezentate de 
delegații R.A.U., Yemen, Iordania și 
Uniunii Sovietice care au subliniat 
că în realitate avioane și trupe en
gleze au încălcat în repetate ori 
integritatea Yemenului.

Următoarea ședință a Consiliului 
de Securitate va avea loc la 8 au
gust.

Acordarea de ajutor financiar 
orașului Agrigento

ROMA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Camera deputaților întrunită in șe
dință extraordinară, a dezbătut de
cretul guvernamental privind acor
darea unui ajutor financiar de 20 
miliarde lire orașului Agrigento. 
(In urma unei alunecări de teren, la 
19 iulie, aproape un sfert din acest 
oraș a fost distrus). Dezbaterile, 
care au avut loc în aula de la Mon- 
tecitorio, ca și comentariile apărute 
în presa italiană, subliniază faptul 
că dezastrul de la Agrigento, un 
de au rămas fără adăpost peste 8 000 
de persoane, se datorește nerespec- 
tării prevederilor legale privind con
strucția de locuințe, antreprenorii 
amplasînd lucrările pe terenuri ar- 
giloase, dominate de ape freatice. 

strucții și sistematizare — orga
nism specializat al Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. El a 
arătat că țara noastră, ca membră 
a Comitetului, își va aduce în con
tinuare contribuția la întărirea ac
tivității acestui organism al O.N.U., 
pe care îl consideră un cadru a- 
decvat pentru studierea necesități
lor și posibilităților existente în 
domeniul respectiv, pentru transmi
terea de experiență și informații 
tehnico-științifice de specialitate.

Dezbaterile la acest punct s-au 
încheiat prin adoptarea, în unani
mitate, de către Comitetul social, 
a două rezoluții inițiate de Româ
nia, privind „Aspectele sociale ale 
problemei locuințelor și dezvoltării 
urbane" și „Formarea de cadre ca
lificate în domeniul locuințelor, 
construcțiilor și sistematizării".

lor armate ale S.U.A. împotriva na 
velor comerciale sovietice din por
tul Haifong.

După cum relatează , agenția 
TASS, în notă se arată că, în po
fida avertismentelor date la 9 iulie, 
acțiunile provocatoare față de na
vele sovietice continuă, ceea ce de
monstrează că S.U.A. „urmăresc 
lărgirea continuă a agresiunii îm
potriva R. D. Vietnam și creșterea 
încordării în situația internațională 
generală". In notă se subliniază 'că 
guvernul U.R.S.S. insistă asupra luă
rii măsurilor pentru încetarea ime<- 
diată a unor 'astfel de acțiuni.

Experiențe de 
a norilor
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică au fost efectuate 
experiențe de împrăștiere a norilor și 
a cetii. Experiențele au fost efec
tuate lîngă Leningrad și lîngă ora
șul Nalcik, din Caucazul de nord. 
Din avioane a fost împrăștiată o 
substanță specială, și după 1,5 ore 
ceața care cuprindea locul s-a îm
prăștiat. Lîngă Nalcik experiența a 
fost efectuată la o temperatură de 
minus 4,6 grade C, iar după expe
riență temperatura s-a ridicat la 
circa plus 3 grade C.

Meteorologii sovietici au cercetai 
în ce măsură împrăștierea artificială 
a cetii este legată de schimbarea 
temperaturii aerului. Cu ajutorul 
unor formule matematice speciale s-a 
stabilit că valul de căldură care se

De altfel, ministrul lucrărilor pu
blice, Giacomo Mancini, luînd cu- 
vîntul în fața deputaților, a ținut 
să precizeze că la Agrigento au 
ieșit la iveală fapte grave, care 
denunță- că singura lege care a dom
nit aici de-a lungul anilor a fost 
arbitrariul. Nici o lege privind am
plasarea construcțiilor nu a fost res
pectată.

Numeroși deputați, printre care 
comuniștii Alicata și De Pasqualie, 
socialistul Di Piazza, democrat-creș- 
ținui Sinesio, au cerut ca Parlamen
tul să instituie o comisie specială 
de anchetă. . Situația de la 
Agrigento și rezultatele anche
tei vor fi discutate din nou în 
septembrie, o dată cu reluarea ac
tivității parlamentare după vacanța 
de vară.

Noi violări ale spațiului 
aerian al R. D. Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 4 august avi
oanele americane au pătruns din 
nou în spațiul aerian al R. D. Viet
nam, au bombardat și mitraliat re
giuni populate din provincia Quang

Au fost interzise 
zborurile avioanelor militare 

engleze deasupra Spaniei
LONDRĂ 5 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a anunțat că a fost informat 
de guvernul spaniol că acesta a in
terzis zborurile tuturor avioanelor 
militare engleze deasupra teritoriului 
spaniol. Această interdicție, care a 
fost notificată la Londra la 21 iulie, 
a intrat în vigoare cu începere de 
joi.

In legătură cu aceasta la Londra 
s-a indicat că măsura va afecta zbo
rurile avioanelor engleze cu destina
ția Gibraltar. In cercurile diploma
tice din capitala Marii Britanii s-a 
remarcat că după primirea acestei 
note, primul ministru Wilson a anun-

Un furt senzațional
ROMA 5. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Pe șoseaua principală spre orașul 
Nuoro din Sardinia a' avut loc un 
furt senzațional. Trei bandiți mas- 
câți și înarmați cu mitraliere au je
fuit 40 de automobiliști, aflați în 
trecere pe șosea. Aceștia au fost 
obligați să coboare din mașini și, 
sub amenințarea armelor au, fost 
deposedați de toate bunurile.

împrăștiere

îndreaptă spre pămînt în momentul 
împrăștierii ceții face ca tempera
tura aerului să crească cu cel pu
țin 5—6 grade C.

MOSCOVA. După cum anun
ță agenția TASS, Ia Moscova 
au avut loc tratative intre de
legațiile economice ale Uniunii 
Sovietice și Algeriei. In urma 
acestor tratative a fost semnat 
un acord comercial între cele 
două țări. Printre prevederile 
acordului se numără , și acorda
rea de asistență tehnică de că
tre U.R.S.S. Algeriei în vede
rea construirii unui combinat 
metalurgic cu o producție a 
nuală de un milion tone.

LONDRA. Potrivit relatărilor 
ziarului „Times'", guvernul bri
tanic '-ar fi cerut companiei ae
riene „British European Air
lines" (B.E.A.) să amine o co
mandă de avioane americane 
în valoare de 80 de milioane 
lire. Potrivit ziarului, ministrul 
aviației Fred Mulley ar fi re
comandat companiei B.E.A. să 
achiziționeze avioane britanice 
in locul aparatelor americane

BRUXELLES. Potrivit unor 
date oficiale, citate de cotidia
nul economic francez „Agefi", 
producția de oțel a Belgiei a 
scăzut in primul semestru al 
anului 1966 cu 7 000 tone in ra
port cu perioada corespunză
toare a anului precedent.

NEW YORK. Proiesorul Paul 
Olynyk de la Universitatea 
din Cleveland a declarat gre
va foamei în semn de protest 
împotriva războiului dus de 
Statele Unite în Vietnam. El a 
adresat președintelui Johnson 
o telegramă în care arată că 
acțiunea sa reprezintă: un pro

Ninh și periferiile orașului Hai
fong. In timpul acestor raiduri, u- 
nități ale Armatei Populare Vietna
meze au doborît încă trei avioane 
agresoare.

tat retragerea de la baza din Gi
braltar a unei escadrile de avioane 
de tipul „Schaleton", retragere care 
a fost pusă în legătură cu măsurile 
de austeritate prevăzute pentru a se 
combate criza economică. Aceleași 
cercuri au amintit că tratativele an- 
glo-spaniole cu privire la Gibraltar 
urmează să fie reluate la mijlocul 
lunii august.

Piața comună și
GENEVA 5 (Agerpres). — Repre

zentanții Pieței comune la Geneva 
■au depus pe lîngă Secretariatul run
dei Kennedy ofertele agricole ale 
„celor șase1'. Se știe că neînțelege-

S-a încheiat prima parte 
a lucrărilor subcomitetului 
juridic al O.N.U.

GENEVA 5 (Agerpres). — Subco
mitetul juridic al O.N.U. pentru fo
losirea pașnică a spațiului cosmic 
si-a încheiat joi prima parte a lu
crărilor sale. Membrii subcomitetu
lui au examinat, cu începere de Ia 
12 iulie, problema elaborării unui 
Tratat cu privire la activitatea sta
telor în legătură cu cercetarea și 
folosirea spațiului cosmic, a Lunii 
și a altor corpuri extra-atmosferice.

S-a hotărît ca lucrările subcomi
tetului să fie reluate la New 
York, înainte sau în cursul desfă
șurării lucrărilor sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

test față de „moartea inutilă o 
miilor de oameni, provocată de 
escaladarea acestui război al 
ororii".

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. 
anunță că Gyula Kallai, pre
ședintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc un
gar a primit joi pe Jozef Cy 
rankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone, și pe Lucjan Motyka, 
ministrul culturii și al artelor, 
care se află într-o vizită de o- 
dihnă de cîteva zile în R. P. 
Ungară.

BOGOTA. In preajma insta
lării oficiale a noului preșe-

PE SCURT
dinte columbian, Carlos Lleras 
Restrepo, pe străzile capitalei 
tării au început să patruleze 
militari, Clădirile instituțiilor 
publice sînt păzite. Autoritățile 
au anunțat că aceste măsuri 
au fost luate ca mijloc de pre 
venire a „oricăror manifesta
ții de protest împotriva noului 
regim". După cum se știe. 
Lleras Restrepo va fi instalat 
oficial in funcția prezidențială 
‘la 7 august a. c.

ULAN-BATOR. In capitala 
R. P. Mongole se desfășoară lu
crările de construcție a unui 
mare combinat de prelucrare 
al cărnii. Volumul total al clă
dirilor întreprinderii va fi de 
550 750 m c. O mare parte din

FORMAREA 
NOULUI GUVERN 
AL SUDANULUI

KHARTUM 5 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Sudanului, Sadik el 
Madhi, a anunțat joi formarea unui 
nou guvern în locul cabinetului 
condus de Mohammed Mahgoub ca
re a demisionat în urmă cu zece 
zile. Noul guvern sudanez repre
zintă o coaliție formată din partidul 
majoritar U.M.M.A., al cărui lider 
este Sadik el Mahdi, și Partidul 
național unionist la care s-au adău
gat doi miniștri independenți din 
sudul Sudanului și un expert fi
nanciar independent. Sadik el Mahdi 
a preluat, pe lingă postul de prim- 
ministru, portofoliul informațiilor. In 
postul de prim-mi-nistru adjunct și 
ministru al afacerilor externe a fost 
numit Ibrahim el Mufti, din partea 
Partidului național unionist.

runda Kennedy
rile dintre partenerii Pieței comune 
în problemele agrare au tergiver
sat multă vreme dezbaterile în ca
drul rundei Kennedy. Pe lista pro
duselor agrare a „celor șase" figu
rează în special, produsele lactate, 
băuturile, fructele și legumele, car
nea de vită, de porc și de pasăre. 
La Geneva se consideră că nici de 
data aceasta lista „celor șase:' nu 
este completă, întrucît ea nu cu
prinde propunerile cu privire la za
hăr și produsele oleaginoase. Acest 
fapt este explicabil întrucît „cei 
șase" n-au reușit încă să se pună 
de acord asupra prețurilor comune 
cp privire la aceste prbduse. Se 
așteaptă ca o hotărîre asupra aces
tora să fie adoptată în toamnă. Neîn
țelegerile de la Bruxelles influențea
ză indiscutabil asupra negocierilor 
de la Geneva ale rundei Kennedy, 
care în cele din urmă ar putea 
eșua, întrucît la 1 iulie anul vi
itor, urmează să expire împuterni
cirile acordate guvernului S.U.A. de 
către Congres de a negocia la Ge
neva.

procesul de producție va fi 
automatizat.

PARIS. La centrala atomo- 
electrică de la Chinone (depar
tamentul Indre et Loire) a in
trat in funcțiune cel de-al trei 
lea reactor atomic. Puterea cen
tralei atomo-electrice va ațin 
ge astfel cifra de 750 000 kWh

NAIROBI. In ultimul timp ir 
Kenya, hienele au devenit un 
adevărat pericol pentru popu 
lație. In districtul Garissa din 
provincia de nord-est a Kenye 
hienele au omorît cinci persoa 
ne dintre care patru copii ș- 
un adult.

LAGOS. Un număr de lf 
personalități politice, printre 
care fostul prim-ministru al 
Nigeriei orientale, Michaei 
Okpara, au fost eliberate joi- 
din închisoare din ordinul nou
lui guvern nigerian. Printre 
personalitățile puse în liberte 
te se află mai multi miniștri 
ai fostului guvern condus de 
Aboubakar Tafawa Balewa.

CHAMONIX. Viscole puter 
nice au făcut noi victime prin 
tre alpiniștii care încearcă să 
escaiadeze zidurile vîrfuluf 
Mont Blanc. Miercuri și joi. 
patru alpiniști au murit îngbe 
tați, iar numeroși alți alpiniști 
continuă să; rămînă suspendați 
pe diferite versante ale mun 
telui. Elicopterele trimise pen 
tru salvarea lor au fost imo
bilizate de zăpadă, ceață și 
vînt.
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