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dintre indicatorii de bazăUnul 
ai planului de investiții îl repre
zintă termenul de punere în func
țiune ă noilor obiective. Respecta
rea acestui termen precum și scur
tarea lui contribuie în mare mă
sură la creșterea eficienței econo
mice a investițiilor. Această ce
rință prezintă o deosebită impor
tanță, pentru dezvoltarea în conti
nuare a bazinului nostru carboni
fer. In acest an s-a prevăzut ter
minarea și punerea în funcțiune a 
ujnui mare volum de lucrări mi- 

, ,-iiere subterane și industriale de su
prafață, precum și darea în folo
sință a 1 994 apartamente și alte o- 
biective social-culturale.
' Dacă din punct de vedere valo

ric, în,cele cinci luni scurse de la 
îneeput jl anului s-au obținut unele 
realizări satisfăcătoare, nu același 
lucru se poate spune despre reali
zările fizice care atît la Combina
tul carbonifer Valea Jiului cit și la 
secția de investiții a Sfatului popu
lar (locuințele din Valea Jiului) sîht 
cu totul necorespunzătoare.

In timp ce per total Combinat, la 
lucrările miniere subterane execu
tate în regie, valoric s-au realizat 
47 la sută din prevederile planului 
anual, respectiv 104 din prevede— 
rile pe 5 luni, valoarea lucrărilor 

1 puse în funcțiune în perioada de 
mai sus reprezintă numai 8 la sută 
din prevederile anuale și 23 la sută 
din prevederile semestrului I 1967. 
In afară de sectorul de investiții 
de la exploatarea minieră Petrila. 
toate celelalte sectoare de inves
tiții prezintă mari rămîneri în ur
mă, avînd depășiri doar la planul 
valoric (cazul minelor Lonea, Pe
trila, Aninoasa, Lupeni și Dilja). 
La această situație mai contribuie 

^și faptul că nu se atribuie din 
\lrnp unele utilaje tehnologice. Așa 
este „cazul" stației de pompe de la 
puțul 12, orizontul 400 Lupeni,- lu-

Nicolae CERBU 
directorul filialei 

Băncii de investiții

cratea .nu poate fi pusă în func
țiune la 30 iunie a.c. din cauza mo
toarelor electrice care nu mai co
respund. De asemenea, încă nu 
s-au luat măsuri pentru execuția 
unor lucrări de amenajare.

La lucrările industriale de supra
față executate de șantierul T.C.M.M. 
Valea Jiului situația este și mai în
grijorătoare deoarece atît valoric 
cit .și fizic acest șantier are cele 
mai mari nerealizări. In cele cinci 
luni abia, a ajuns.cu realizările va
lorice Ia 
trimestrul 
per total 
funcțiune 
zintă numai 5,6 la sută din preve
derile anuale. Deși în acest an con
ducerea Trustului de construcții . 
miniere București a luat o serie de j 
măsuri tehnico-orgâriizatoriee me- ] 
nite să contribuie la realizarea pla
nului, avem tot dreptul să afirmăm 
că nu s-a făcut încă totul pentru a 
asigura execuția la timp a lucrări
lor, mai ales că și în prezent exis
tă lucrări neterminate încă din anii 
trecuți. Nerespectînd duratele nor
male de execuție, parte din fondu
rile de investiții stau imobilizate 
ani de zile în lucrări neterminate.

nivelul prevederilor din 
I 1967 (20,6 la sută) iar
Combinat punerile în 

Ia aceste lucrări repre-

4 pag. 25 bani

i

j?-. - r-- ,

«

(Continuare în pag. a 3-a)

verticală
Foto :
N. Moldoveanu

Deschiderea 
lucrărilor Plenarei 
C.C. al P.C.R.

In ziua de 26 iunie a.c. au început 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

I.a ordinea de zi a plenarei se 
află următoarele probleme :

1. - Directivele cu privire la ela
borarea planului cincinal 1971-1975 
și a direcțiilor principale ale dez
voltării economiei naționale in pe
rioada 1976-1980.

— raportor- tovarășul Maxim 
Berghianu.

2. Hotărîrea Comitetului Centra] 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România cu privire la 
majorarea salariilor mici.

— raportor tovarășul Manea 
Mănescu.

3. Măsuri privind raționalizarea 
și gospodărirea mai economicoasă 
a parcului de autoturisme al mi
nisterelor, instituțiilor centrale si 
locale, întreprinderilor, organelor 
de partid, sindicale, cooperatiste si 
obștești.

— raportor tovarășul Petre 
Blajovici.

4. Unele probleme privind activi
tatea Ministerului Afacerilor In
terne.

— raportor tovarășul Vasile 
Patilineț.

La lucrările plenarei participă, 
ca invitați, șefi ai secțiilor C.C. al 
P.C.R., primi secretari ai comite
telor regionale de partid, miniștri, 
președinți ai sfaturilor populare 
regionale, cadre cu munci de răs
pundere din instituții centrale, 
redactori șefi ai ziarelor centrale.

DIN ACTIVITATEA
SFATURILOR
POPULARE
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Acțiuni permanente 
de gospodărire

Vineri și sîmbătâ ; a 
avut loc un util schimb 
de experiență, între pre
ședinții 
xecutive 
populare 
comunale din Valea Jiu
lui, privind stilul și me
todele de muncă ale 
sfaturilor în antrenarea

comitetelor e- 
ale sfaturilor 
orășenești și

maselcSr ^e cetățeni la 
acțiunea de gospodărire 
și înfrumusețare .a. lo
calităților. schimbul de 
experiență s-a desfășu
rat în felul următor : 
In prima zi au fost pre
zentate două informări 
pe această temă de că-' 
tre tov. Brașoveanu Vic-

Citiți în pag. a 4-a
• Evoluția situației din O- 

rientul Apropiat
• Sesiunea Comisiei mixte 

ministeriale româno-iraniene
0 Furtuni și uragane în ves

tul Europei
• FRANȚA — Remaniere 

în rîndul Consilierilor de stat 
și corpului diplomatic
• Accidente miniere

Aspect din camera de comandă a grupului electrogen de 150MW/H de Ia I.E.C. Paroșeni

tor,, președintele.. Comi
tetului executiv al Sfa
tului popular a orașu
lui Lupeni. și tov. Vla
dislav Ioan, președintele 
Comitetului executiv al 
Sfatului popular ■ al co
munei Banița. După a- 
ceea s-a organizat o vi
zită a președinților de 
sfaturi în toate locali
tățile din Valea Jiului 
— de la Banița și pînă 
la Cîmpu lui Neag. Au 
fost vizitate cartiere 
centrale și periferice, 
lucrări de gospodărire 
și înfrumusețare, s-au 
purtat discuții despre 
metodele folosite, au a-

T

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
Inaugurarea unui nou 
microraion

află cunoscuta soprană italiană Claudia 
Parada, prim solistă a Teatrului „Scala" 
din Milano.

blocurilor turn , din 
este pregătit pentru

Primul din seria 
Petroșani — C 3 B 
recepție. Cetățenii care vor ocupa cele 
68 de apartamente ale blocului, vor fi 
primii locatari ai microraionului din 
zona Casei de cultură.

Claudia Parada 
la Petroșani

Noi garnituri de mobilă
La magazinul de mobilă de la halele 

pîeții Petroșani s-au pus în vînzare noi 
tipuri de mobilă. Din acestea amin
tim : biblioteci tip „Victoria" cu' furnir 
de nuc, garnituri pentru bucătărie 
„Poiana" și canapele tehnolemn de 
ferite culori cu furnir de mahon.

lume. Printre noile cărți puse la dispo
ziția cititorilor se află: „Răzbunarea O- 
feliei" de Ion Ochinciuc,. „Arcașul ver
de" .de Edgar Walace, „Moartea palica
rului" (antologia nuvelei neogrecești), 
„Facundo" de Domingo Faustino Sor- 
miento, „Sfîrșitul singurătății" . de Nico
lae Jianu,

DIM ȚARA

tip 
di-

Timișoara prezintă 
sala de spectacole 
opera „Tosca" de

Opera de stat din 
■mîine la ora 20, în 
a Casei de cultură, 
Giaccomo Puccini. Printre interpreți se

Aviz cititorilor
Recent biblioteca orășenească Petroșani 

și-a îmbogățit fondul de cărți cu 317 vo-

O nouâ linie tehnologică
CRAIOVA. La Complexul pentru ma

teriale de construcții de la Birsești a in
trat în probe o nouă linie tehnologică 
cu o capacitate anuală de 320 000 tone 
ciment și 800 tone clincher. Fabrica de 
ciment va ajunge astfel la o producție 
anuala de. 1 280 000 tone.

(Agerpres)

. vut Ioc observații cri
tice. A doua zi dezbate- 
ț-ile au continuat în șe
dința de comitet execu
tiv al Sfatului popular 
al orașului Petroșani, la 
care au participat și 
președinții celorlalte sfa
turi populare. Au parti
cipat, de asemenea, la 
concluziile schimbului 
de experiență tovarășii 
Pîinișoară Tituș, secre-

GHEORGHE ELISE1 
șeful secției 

organizatorice 
a Sfatului popular 

orășenesc Petroșani 
(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul semestrial îndeplinit
# Mina Lupeni

Colectivul E. M. Lu
peni, cea mai mare pro
ducătoare . de cărbune 
cocsificabil din țară a 
anunțat ieri îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de 
plan pe 6 luni din acest 
an. incest succes se da- 
torește organizării știin
țifice. a, producției și - a 
muncii, creșterii gradu
lui de- %ecanizare în 
subteran,, precum și pu
nerii în exploatare a noi 
rezerve de cărbune ca-

re au condus Ia depăși
rea randamentului în ul
timul timp cu aproape 
100 kg cărbune/post. 
Consumul de lemn 
mină a fost redus 
2,5 m c/1 000 tone 
cărbune extrase, iar 
conomiile realizate
prețul de cost întrec 
suma de 600 000 Iei. Cea 
mai mare contribuție la 
aceste rezultate au a- 
dus-o minerii din sec
toarele V, IX și III.

de 
cu 
de 
e- 
la

Q încă un sector de investiții 
" Dâlja

locului de muncă, apro
vizionării ritmice cu ma
teriale și goale, 
rii mai judicioase

cel de Ia
Sectorul V investiții 

de la mina Dilja avea 
' de realizat pe primele 

șase luni ale anului lu
crări de deschidere 
o lungime de 1969 
și de excavat 21 004 
Aceste ' sarcini au 
realizate cu șase 
înainte de termen,
că în ziua de 23 iunie, 
la sfîrșitul, schimbtllui 
III.
. îndeplinirea înainte de 
termen a planului semes- 

- trial, se dațorește unei 
mai bune , organizări a

îolosi- 
a tim-

pe pului de lucru, cit și
m 1> priij mecanizarea opera
mc. țiunilor cu un volum
fost mare de muncă.
Zile - La obținerea succesu-, _
adi- lui un aport deosebit

și-au adus brigăzile con
duse de minerii Borjoga 
Vasile, Zsigmond Paul. 
Nicolae Gheorghe, Kadar 
Grigore, Pereș Gheorghe 
și Gașpar Mihai.

Ing. V. DRĂGAN
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INSTANTANEU

SPORT•SPORT.SPORT EXOD SPRE LUNCA FLORII
RUGBI

Știința Petroșani - Dinamo București 3-6 (3-0)
In campionatul repu

blican de rugbi, dumi
nică pe stadionul Jiul, 
formafia locală Știința a 
primit replica echipei 
Dinamo București, proas
pătă campioană europea
nă. Cei care nu au vă
zut acest meci dramatic 
vor putea spune că re
zultatul obținut de stu- 
denți în fața dinamoviș- 
tiior este echitabil. Acest 
rezultat însă nu oglin
dește real situația de pe 
teren, deoarece victoria 
dinamoviștilor a fost ob
ținută cu largul concurs 
al arbitrului D. Dumi
trescu din București. în
că de la începutul me
ciului studenții domină.

BRAFO ILEANA'
Cu media 9,97 eleva 

Severineana Ileana din 
Paroșeni a terminat 
clasa a Vil-a. Premiul 
I pentru munca sîrgu- 
incioasă, pentru rezul
tatele foarte bune la 
învățătură!

Pe poligonul din Pe
troșani, unde s-a dispu

ORIZONT TURISTIC
Agențiile Ofi

ciului Național 
de Turism din 
țară organizează 
pentru acest se
tton turistic noi 
excursii în dife
rite zone pito
rești ale țării. 
Sînt programate 
călătorii în Delta 
Dunării cu ple
carea din Iași, 
Suceava, Galați 
și București. In

Excursii 

organizate 

de O. N. T. 

în sezonul 

estival
itinerarul lor figurează vizitarea 
canalelor Dunavăț, Dranov, Peri- 
vorovca, Ciamurlia, Heracle, Lopat- 
na și lacurile Razelm, Matița, Ro- 
șuleț, popasuri în satele pescărești 
Mila 23 și Crișan, precum și la 
muzeul Deltei din Tulcea. Cu pri
lejul altor excursii în circuit —- 
se vor vizita diferite centre indus
triale, monumente de artă și cul
tură, casele memoriale „Vasile 
Alecsandri", „Coșbuc", „Rebrea- 
nu", vestigii istorice printre care 
Castelul de la Hunedoara, ruinele 
Cetății din Suceava, ale podului 
de la Turnu Severin, cetății Dro- 
beta, și ale unor cetăți dacice.

Alte rute au inclus în progra
mele lor vizitarea Moldovei de 
nord și centrale, nordul Olteniei 
și „cetățile luminii" — hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
Șantierul complexului hidroenerge
tic de la Porțile de Fier. Amato
rii de ascensiuni pot participa la 
drumețiile programate la cabanele 
Padina, Virful cu Dor, Cheile Ză- 
noagei, Diham, Izvoare, Scropoasa, 
Silea, Negoiu, Cheile Turzii.

(Ager preș)

Noi campinguri
La intrarea în orașul Brașov, 

dinspre București, privirea îți este 
atrasă de un grup de corturi mul
ticolore. Aici s-a amenajat și dat 
în funcțiune un nou camping. Cele 
19 corturi, avînd o capacitate de 
43 de locuri, sînt dotate cu întreg 
confortul necesar.

Noi campinguri au fost amena
jate la marginea orașului Sighi
șoara, la Dumbrava Sibiului și la 
Poiana Brașov.

(Agerpres)

beneficiind de o înainta
re eficace și de acțiuni 
destul de decise ale li
niei de treisferturi. Ei 
reușesc să deschidă sco
rul, realizînd o frumoasă 
încercare la centru prin 
Moroe, care speculează 
o gravă greșeală a pe
rechii de centri dinamo- 
viști Cîndea — Dragomi- 
rescu. Pînă la pauză cei 
care domină mai mult 
sînt jucătorii locali, deși 
desele lor acțiuni sînt 
oprite de arbitru.

După pauză aspectul 
jocului nu se schimbă. 
Din momentul însă în 
care Truță realizează o 
lovitură de picior căzu
tă, pe care arbitrul nu

o acordă, jocul ia o nouă 
intorsătură. Dinamoviștii 
egalează imediat prin 
Coravu, care înscrie o 
Încercare la colț, în ur
ma unei pase primite 
înainte. Studenții revin 
în atac, dar arbitrul nu 
vede decît o singură e- 
chipă care greșește și 
anume echipa locală pe 
care caută, prin orice 
mijloace, s-o scoată din 
terenul advers. Bucureș- 
tenii majorează scorul 
printr-o nou încercare, 
realizată tot de Coravu. 
Din nou arbitrul n-a 
„văzut" obstrucția fun
dașului dinamovist Dăl- 
ciulescu (premergăto’are 
încercării lui Coravu),

tat etapa regională a 
Cupei F.R. de tir, o ti- 
nără sportivă, aceiași 
Ileana Severineanu — 
ținînd să-și adjudece un 
al doilea „premiu" — 
a obținut, la proba 
•3)^20 focuri, o întreită 
victorie: reconfirmarea 
categoriei a IlI-a, titlul

de campioană a regiu
nii Hunedoara la tir și 
posibilitatea participării 
la etapa finală a aces
tui concurs republican.

Dînd dovadă de multă 
voință și perseverență 
la antrenamente (deși 
s-a „apropiat" de tir 
doar în luna martie 
a. c.) Ileana încearcă, 
la 14 ani, să reafirme 
prestigiul tirului nostru! 
Și este convinsă că va 
duce mai departe mesa
jul sportului preciziei 
din Valea Jiului. In ob
ținerea acestor frumoa
se rezultate sportive și-a 
spus cuvîntul și „ochiul" 
expert al ing. C. Raco- 
veanu, președintele Aso
ciației sportive „Ener
gia" Paroșeni, antreno
rul tinerei sportive. Din 
toată inima adresăm un 
sincer bravo și succes 
mai departe la învăță
tură și în sport, tine
rei speranțe a tirului 
nostru !

Acțiuni permanente — și la centru și la periferie 
de gospodărire și înfrumusețare a localităților!

(Urmare din pag. 1) 

tar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani și Ramba Mircea, 
vicepreședinte al Sfatului popular 
regional.

Schimbul de experiență a scos 
în evidență o seamă de metode 
bune folosite de către sfaturile 
populare în antrenarea cetățenilor 
la acțiunea de gospodărire și în
frumusețare a localităților. Sfatul 
popular Lupeni, de exemplu, la 
programarea lucrărilor de gospo
dărire și înfrumusețare a consul
tat deputății, comisiile permanen
te, comitetele de locatari și cetă
țeni, organizațiile de masă, con
ducerile de întreprinderi și insti
tuții asupra a ceea ce este nece
sar să se execute în domeniul gos
podăresc — edilitar prin muncă 
patriotică, a posibilităților de mo
bilizare a cetățenilor și de mij
loace materiale. In urma acestor 
consultări, valoarea lucrărilor pro
gramate a fost stabilită la 2,1 mi
lioane lei, cu aproape 1 milion lei 
mai mult decît anul trecut.

Au fost luate apoi măsuri pen
tru organizarea de colective de 
specialitate pentru fiecare lucrare, 
eșalonarea acestora și stabilirea 
responsabilităților. încă de la în
ceputul anului planul de lucrări 
gospodărești și de înfrumusețare 
a fost popularizat prin stația de 
radioficare, în adunările cetățe
nești și ale comitetelor de loca
tari și prin alte mijloace.

Merită reținut că, spre deosebi
re de anii trecuți, antrenarea ce

deși acesta ridicase mîi- 
nile sus, în semn de re
cunoaștere a greșelii.

„Nemulțumiți" de ero
rile arbitrului cîțiva spec
tatori înflăcărați au in
vadat terenul de joc cu 
intenția vădită de a 
„trage la răspundere" pe 
conducătorul jocului, su
veran — orice s-ar spu
ne — pe teren!

Deși „umbzijț" de ero
rile arbitrajului și de 
actul reprobabil, din fi
nal al spectatorilor, me
ciul a fost, totuși plăcut. 
Echipa locală a făcut 
una dintre cele mai bune 
partide din actualul cam
pionat. O impresie foar
te bună au lăsat Iliescu, 
Moromete și Truță de 
la localnici, Rășcanu și 
Dragomirescu de la oas
peți.

O întrebare către 
U.C.F.S.: cînd va fi in
formată Federația româ
nă de rugbi despre ast
fel de arbitraje, vădit 
părtinitoare ?

Se risipește ceața dimineții Foto: N. Moldoveanu

tățenilor lă muncă patriotică nu 
s-a făcut numai în zilele de re
paus, ci și în zilele lucrătoare — 
bineînțeles în timpul liber —, ceea 
ce a dus la o mai bună calitate a 
lucrărilor. In zilele de repaus s-au 
organizat acele acțiuni la care tre
buiau asigurate utilaje speciale și 
un număr mai mare de mijloace 
de transport.

La Banița, după ce s-a stabilit 
volumul lucrărilor — aici va în
cepe în curînd și electrificarea co
munei —, fiecare membru al co
mitetului executiv a fost reparti
zat sâ răspundă de cîte 4 circum
scripții electorale. Pînă în prezent 
s-au efectuat circa 90 la sută din 
lucrările programate; în circum
scripțiile 10 și 20 realizîndu-se lu
crări în valoare de 149 lei pe cap 
de locuitor, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul anului valoarea lor să se 
ridice la cel puțin 210 lei. Metode 
bune folosește în organizarea ac
țiunii de gospodărire și înfrumu
sețare Sfatul popular al comunei 
Aninoasa. Aici, fiecare deputat și 
comitet de cetățeni are sarcini 
concrete și informează periodic 
comitetul executiv despre îndepli
nirea lor. La Aninoasa există și o 
evidentă clară a muncilor patrio
tice efectuate, iar în prima etapă 
a acțiunii (pînă la 1 Mai) s-a a- 
cordat comunei în privința aspec
tului gospodăresc 600 de puncte 
din 600 posibile.

S-au făcut lucrări frumoase și 
în centrul orașului Vulcan, în u- 
nele cartiere din Petrila și în co
munele IsdrOni și Cîmpu lui Neag

Vjntul hoinar a prins din zbor 
vestea redeschiderii cabanei de la 
Lunca Florii. Indiscret cum este, a 
dus zvonul la Lonea, Petrila, Pe
troșani, ba chiar pînă la Uricani. A 
aflat și zglobia apă a Tăii și-1 răs- 
pîndește în susur de undă crista-
lină. Atît le-a trebuit iubitorilor 
de drumeție. Mai ales că știu că 
pe aici s-a durat un drum trainic 
și neted cum îi cureaua.

In casa lui Geza baci pregătirile 
de excursie s-au făcut de sîmbătă 
seara. Soția grijulie a umplut un 
rucsac cu de-ale gurii. Friptură la 
tavă, șnițele pane, brînză, unt, mă
sline, roșii, ridichi, castraveți. A 
pus și prăjituri o grămadă.

—- Mai Iasă nevastă că doar nu 
mergi pe o săptămînă și apoi gă
sești la cabană tot ce-ți poftește 
inima.

— Și dacă n-om găsi ? Ști bine 
că în excursie mîncăm toți ca lu
pul.

— Eu unul, uite, nu-mi duc nici 
barem un pic de vinars de poftă de 
mîncare.

— Bine-ar fi să nu găsești nici 
acolo — îi ură nevasta.

— De nu găsesc, rabd și gata. Eu 
iau numai pătura, șahul și apara
tul de radio cu tranzisstori iar tu 
cari rucsacul cu mîncare. Tu, Ne- 
luțule, ce-ți duci ?

— Mingea de fotbal și costumul 
de baie.

— Baie acuma ? Asta s-o crezi 
tu — i-o reteză scurt mămica. Dis
cuțiile despre excursia din ziua 
următoare au fost întrerupte de

(cetățenii din Cîmp au participat 
în număr mare la construcția că
minului cultural).

Dar, schimbul de experiență a 
evidențiat și o seamă de lipsuri. 
Printre lipsurile mai caracteristice 
amintim faptul că, după 1 Mai, ac
țiunea de gospodărire și înfrumu
sețare a scăzut în intensitate în 
aproape toate localitățile, că, dacă 
centrele orașelor, sînt mai bine în
treținute, în cartierele periferice 
se face foarte puțin pentru a le 
schimba aspectul (chiar la Vulcan 
care anul trecut a fost declarat 
oraș raional fruntaș pe regiune) 
și că nu se folosește muncă pa
triotică decît în mică măsură pen

să se solicite mai mult sprijinul organizațiilor de 
masă în antrenarea cetățenilor la muncă patriotică;

• sfaturile populare să dea o atenție mai mare folosirii 
muncii obștești la executarea lucrărilor gospodărești-edilitare 
finanțate de la buget și sprijinirii șantierelor de construcții 
cu muncă necalificată la amenajările pe verticală;

• toate propunerile făcute de cetățeni în adunările de 
dări de seamă ale deputaților să fie selecționate pe probleme, 
să se stabilească măsuri și sarcini concrete și să se treacă 
la rezolvarea lor;

• în localități să se organizeze schimburi de experiență 
intre cartiere, deputați, comitete de cetățeni privind gospo
dărirea și înfrumusețarea și să se asigure o mai largă popu
larizare a acțiunilor întreprinse;

• la Bănița și in alte localități să se treacă la înlocuirea 
actualelor garduri cu garduri vii, ceea ce va da un aspect 
specific localităților;

• unitățile care efectuează lucrări de montaje (pozări 
de conducte, cabluri etc.) și degradează zone verzi, trotuare 
sau străzi să fie obligate și să simtă răspunderea pentru a 
aduce acestea în cel mai scurt timp la starea inițială.

Ne aflăm în perioada celui mai optim timp pentru lucrări 
de gospodărire și înfrumusețare. Să-l folosim din plin !

Geza-baci care, în calitate de „ma
re specialist" în ale meteorologiei a 
ieșit să mai privească o dată bolta
înstelată.

— Mii ne o să avem vreme fru- 
moașă — a dat el verdictul.

In zori au pornit la drum. Nu l-a
răbdat însă inima să-și lase nevasta 
să ducă rucsacul. Primul popas l-au 
făcut la cheile Tăii, acolo unde 
munții se bat parcă în capete. Im
presionantele stinci de calcar ce-și 
înalță capetele pleșuve în tăriile 
văzduhului au fost imortalizate pe 
peliculă. Neluțu a afirmat ferm că 
vrea să se facă alpinist. A și început 
să se cațere pe stînci, dar a fost 
oprit din escaladare de mămica. 
Ajunși însă în frumoasa poiană de 
la Lunca Florii, Neluțu a uitat de 
alpinism și a trecut din nou la „ve
chea" lui pasiune, fotbalul. A bă
tut ore întregi mingea împreună cu 
alți copii și părinți. Geza baci a 
găsit la cabană și vinars, și bere 
rece, și de ale gurii, dar pînă seara 
n-a mai rămas nimic nici din ali
mentele din rucsac. Aerul curat, 
sportul au făcut o poftă grozavă de 
mîncare. Soarele fierbinte, cum n-a 
fost în nici o zi din acest an, a îm
biat la plaje și Ia o baie în apa 
rece a Tăii, dar înviorătoare. A- 
proape de înserat, sutele de ex
cursioniști s-au întors spre casele 
lor. Purtau buchete de flori de 
cîmp și amintirea unei zile fiju- 
moase petrecute în mijlocul naturj?

D. CRIȘAN

tru a realiza economii la lucrări 
finanțate ale sfaturilor popula1^ 
sau pe șantierele de construcții 
social-culturale. De asemenea, sfa
turile populare au solicitat insu
ficient sprijinul organizațiilor de 
masă — sindicat, U.T.C., comitete 
și comisii de femei — în antre
narea cetățenilor. La unele sfa
turi populare, ca de pildă la Lu
peni, evidența muncilor efectuate 
nu este pusă la punct (în prima 
etapă s-au evidențiat lucrări exe
cutate în valoare de 560 000 lei 
cînd în realitate ele se ridică la 
circa 1 milion lei). ,

Pentru impulsionarea acțiunii de 
gospodărire și înfrumusețare a lo
calităților, atît în cartierele cen
trale cit și în cele periferice s-au 
făcut o seamă de propuneri. Aș 
dori să punctez doar pe cele mai 
importante:



Scrisori 
de la cititori 
întrebări și îndemn 
pentru sectorul 
I. C. 0. — Lupeni

In ultimul timp, orașul nostru 
poartă o haină nouă — blocuri noi, 
zone verzi, flori, trotuare largi. 
Dar, pe ici pe colo, mai sînt și u- 
nele deficiențe de ordin gospodă
resc care întunecă această tendință 
spre frumos. Spre exemplu, în car
tierul Viscoza. în spatele blocu
lui 16, resturile menajere depuse 
de locatarii acestui bloc precum și 
cele ce provin de ia magazinul ali- 

, mentar nr. 77 formează un șir de 
grămezi, respingătoare văzului. La 
fel, apele menajere curg pe pan
glica de asfalt a drumului, peste 
zona verde, la a cărei amenajare 
locatarii blocurilor D 1 și D 2 au 
cheltuit nenumărate ore de muncă 
patriotică. Gunoaiele și această apă 
rău mirositoare împiedică pe loca
tarii blocurilor amintite să deschidă 

, geamul pentru aerisire în aparta
ment. Locatarii din acest cartier se 
întreabă de mai bine de două luni:

<- , nu cumva sectorul I.C.O. Lupeni 
are nevoie de o cerere anume ca să 
se trezească din somnolență pentru 
a-și face apoi datoria ? Conduce
rea acestui sector nu înțelege odată 
pentru totdeauna, că prin negli
jența de care dă dovadă contravine 
^/rinței oamenilor pentru ordine, 
estetică și frumos ?

Acestea sînt întrebările amintite 
în titlul sesizării pe care ne-o tri
mite corespondentul nostru Ni- 
colae E. din Lupeni. Și acum în
demnul nostru : Treziți-vă la reali
tate, tovarăși din conducerea sec
torului LC.O. Lupeni !

Alo, dispensarul 
Uricani ?

' Arvinți Ioan de la sectorul VIII 
Investiții Uricani s-a accidentat

, grav fracturîndu-și piciorul. In ziua 
de 31 mai — ne scrie tov. Coroi — 
portar la Spitalul unificat Lupeni, 
acest om a trebuit să se prezinte la 
Lupeni pentru comisia chirurgicală 
spre a i se prelungi concediul de 
boală deoarece era încă în stare 
gravă. De la dispensarul din Uri
cani a fost adus cu autosalvarea la 
Lupeni, urmînd ca după ce-1 va 
examina comisia de aici să dea te
lefon la Uricani pentru a fi trans
portat la domiciliu. Dar, după ce a 
terminat cu examinarea medicală, 
a așteptat omul mult și bine după 
autosalvare ca să-I ducă acasă la 
Uricani. S-a făcut ora 12 însă dis
pensarul n-a trimis salvarea după 
el deși a telefonat din oră în oră. 
Au mai trecut alte două ore, ma
șina tot nu și-a făcut apariția. In 
sfîrșit. abia pe ia ora 15 a venit, 
autosalvarea. Și pentru a veni a 
fost necesar să intervină și să in
siste la telefon salariații spitalului 
din Lupeni. Putea aștepta mult și 
bine bietul om cu cîrjile subsuoară, 
pentru a fi dus în mijlocul fami
liei. Abia, s-au lăsat înduplecați 
cei de Ia dispensar. Oare în con
ducerea dispensarului din Uricani

-nu este măcar un singur OM cu 
inimă și înțelegere omenească față 
de semenele său ajuns Ia necaz ? 
Dacă da, atunci să ne răspundă 

j, conducerea dispensarului ce mă- 
- suri a luat împotriva unei aseme

nea neglijențe condamnabile ? '
I. P.

după corespondența unor cititori

TELEVIZIUNE
27 iunie

IX,00 In direct... Emisiune e- 
conomică. îmbunătățirea 
constructivă a instalați
lor de foraj. Transmi

siune de la Uzinele „î 
Mai" — Ploiești.

IX,30 Pentru copii. Ecranul ci; 
păpuși: „Arca lui... Goe". 
Scenete de Gh. Scripcă. 
Filmul: „Cocoșelul, șoa
recii și televizorul".

19,00 Pentru tineretul școlar. 
Balade și legende.

19,30 Telejurnalul de seară.

Cu lift și totuși fără, lift
La Petrila s-au con

struit și se mai con
struiesc încă blocuri 
turn cu 9 etaje. Asta e 
util și e bine. Siluietele 
lor impunătoare dau un 
aspect urbanistic nou și 
plăcut orașului. Cinci 
dintre aceste blocuri 
F I, II, III și I I și II 
sînt date in folosință. 
In vederea asigurării 
confortului locatarilor 
fiecare din aceste blo
curi are lift. Intri in 
lift și în câteva secunde 
ești la etajul la care do
rești fără pic de obo

TERMENUL DE PUNERE IN FUNCȚIUNE este un indicator 
de bază al planului de investiții.
Care sînt perspectivele lui de îndeplinire ?

(Urmare din pag. 1)

Această situație a fost tolerată și 
de către Combinatul carbonifer 
Valea Jiului, care a aplicat numai 
parțial penalizările legale pentru 
lucrările nepredate la timp.

Probleme spinoase există la con
strucții de locuințe. In timp ce gru
pul de șantiere al T.R.C.H. Petro
șani a realizat per total 36 la sută 
din prevederile planului de pro
ducție valoric anual — respectiv 36 
la sută pe 5 luni — a predat pînă 
la 31 mai 1967 numai 9,5 din nu
mărul apartamentelor, adică, 143 a- 
partamente. In afară de șantierele 
Petrila și Vulcan care, deși cu în- 
tîrziere de două luni, au reușit să. 
predea o parte din apartamentele 
planificate, celelalte șantiere n-au 
predat nici un apartament. Astfel 
la sfîrșitul lunii mai au rămas ne
predate un număr de 379 aparta
mente din care 132 la Petroșani, 31 
la Petrila, 40 la Vulcan și 176 lă 
Lupeni.

La această situație a contribuit în 
cea mai mare măsură lipsa frontu
lui de lucru corespunzător execu
ției lucrărilor pe timp de iarnă, 
neaprovizlOnarea ritmică a șantie
relor cu materialele necesare și ne- 
corelarea termenelor de contrac
tare a montării ascensoarelor cu 
termenele de predare a blocurilor. 
Cu toate că au fost atacate toate 
blocurile cu termen de predare în

PROGRAM DE RADIO
28 iunie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastică; 5,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 5,35 ACTUA
LITATEA AGRARA; 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,20 Radio- 
publicitate; 6,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,35 Recomandări din pro
gram; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,45 Sumarul 
presei; 8,00 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,20 MOMENT 
POELTIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
9,03 La microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,25 Sfatul medicului; 
9,30 Program muzical; 10,10 Curs 
de limba franceză; 11,00 BULETIN

20,00 Aventurile lui Robin 
Hood.

’’0,30 Istoria teatrului romă- ( 
nesc. Dramaturgia lui 
B. P. Hașdeu. Prezintă 
Virgil Brădățeanu. E- 
remplificări din „Răzvan 
și Vidra" și „Domnița 
Ruxandra".

21,50 Recital Lucia Stănescu.
22,20 Panoramic.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

seală. Firesc așa ar tre
bui să fie. In realitate 
nu se întîmplă așa de-

INSEMNARE
oarece la nici unul din 
blocuri liftul nu func
ționează nici măcar o 
jumătate de oră pe zi. 
De ce ? Pentru simplul 
motiv că sînt închise de 
cel ce răspunde de în
grijirea și repararea lor. 
întrebat fiind de loca
tari de ce închide lif

turile, răspunde cil se
ninătate :

— Doar n-o să le las 
pe seama copiilor să le 
defecteze. Logica e jus
tă, dar nu și bună. E 
adevărat că dacă nu 
funcționează, lifturile nu 
se defectează nici intr-o 
sută de ani, iar liftierul 
poate să huzurească fă
ră să facă nimic. Se pu
ne însă in mod firesc o 
altă întrebare. Ce păre
re au despre această 
„logică“ locatarii de la 
etajele superioare? Prin
tre ei sînt vîrstnici, fe

folosință în acest an, față de stadi
ile planificate prin grafice, nici un 
bloc nu se încadrează în prevede
rile graficului astfel că și în acest 
an — dacă nu se vor lua măsuri 
încă de pe acum — se va ajunge în 
situația din anul trecut cînd din 
cele 1 762 apartamente, un număr 
de 764 apartamente s-au terminat 
în trimestrul IV și trimestrul I 1967 
iar din această cauză s-a neglijat 
asigurarea frontului de lucru pe 
1966-1967.

Prin acest sistem de lucru, pe 
lîngă faptul că nu se asigură mun
citorilor condiții bune de muncă 
pe timp de iarnă la lucrările care 
constituie frontul de lucru, la majo
ritatea blocurilor care se execută 
în trimestrul IV nu se asigură exe
cuția finisajelor exterioare, iar ac
centuarea ritmului de execuție în 
trimestrul IV se face în dauna ca
lității lucrărilor. La apartamentele 
cu termen de predare în trimestrul 
III 1967 cele mai mari rămîneri în 
urmă există la blocuri C 3 A și B 
3 A — Petroșani, D 1, D 2 și B 1 
Petrila, F 1, F 2 și D 7 Vulcan și 
A 7 Lupeni.

Pentru asigurarea condițiilor ne
cesare accelerării ritmului, de exe
cuție se cere ca Trustul regional de 
construcții Hunedoara-Deva să asi
gure șantierelor de construcții din 
Valea Jiului o aprovizionare ritmică 
cu materialele și mecanismele ne
cesare iar secția de investiții a Sfa-

DE ȘTIRI; 11,03 Cronică econo
mică; 11,18 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară; 
12,00 Medalion Florentin Delmar;
12.15 COORDONATE CULTURALE:
12.25 Arii din operete; 12,35 Mu
zică populară; 13,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 13,13 
Succese ale muzicii ușoare; 13,30 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 14,00 Soliștii 
Călin Marian și France Gali; 14,15 
DE CE ? DE UNDE ? DE CÎND ? 
14,30 Muzică ușoară; 15,00 BU
LETIN liE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 15,05 ACTUALITATEA LI
TERARA; 15,20 Muzică ușoară; 
15,40 Radio-publicitate; 15,50 Me
lodii populare; 16,00 RADIOJUR
NAL.. Sport. Buletin meteorologic;
16.15 Duet din opera „Madame 
Butterfly" de Puccini; 16,30 DIA
LOG CU ASCULTĂTORII; 16,45 
Melodii populare; 17,00 Transmi
siuni sportive de la semifinalele 
CUPEI ROMÂNIEI la fotbal; 19,30 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA. Cronică eco
nomică; 20,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,50 Cîntă Dumi
tru Constantin și Aurică Piculeață; 
21,05 ATENȚIUNE. PĂRINȚI !;
21.25 Melodii-magazin; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,15 Muzică ușoară; 
22,45 MOMENT POETIC; 23,10 
Pentru prietenii muzicii ușoare; 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0.05 Me
lodiile nopții — muzică ușoară; 2,00 
Buletin meteo-rutier; 2,02 Melodi
ile nopții (continuare); 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.

mei gravide sau cu co
pii mici. La această în
trebare există un singur 
răspuns. Să funcționeze 
lifturile In acest sens 
tovarășul Petruț Ștefan, 
unul din locatari, a ve
nit cu o propunere. Fie
care familie să pri
mească două chei pentru 
lift și care să nu fie 
date copiilor. Confecțio
narea cheilor e o trea
bă ușoară, iar în ceea 
ce privește munca edu- 
cativ-Cetățenească de în
grijire a liftului un cu- 
vînt de spus au comi
tetele de bloc, toți loca
tarii.

C. D.

tului popular să urgenteze ascen- 
soarele, să asigure cu fonduri lu
crările si să aplice penalizările le
gale pentru lucrările nepredate la 
timp.

Fondurile de investiții încep să 
dea roade numai după ce lucrările 
au fost puse în funcțiune, lată de 
Ce respectarea termenelor planifi
cate de intrare în funcțiune a noi
lor obiective constituie o sarcină e- 
sențială pentru toate colectivele de 
conducere ale întreprinderilor. Se 
impune ca atît șantierul T.C.M.M. 
Valea Jiului, Grupul de șantiere 
Petroșani al T.R.C.H. și sectoarele 
de investiții din cadrul exploată
rilor miniere să ia măsuri urgente 
pentru accelerarea lucrărilor ?n ve
derea terminării și punerii ’or în 
funcțiune la timp în acest an.

Membrul de partid Marian Tra
ian este electrician în atelierul mi
nei Lonea. Transformatorul AGH 
pe care-1 repară a încăput pe mîini 
bune. Odată terminată, lucrarea 
va purta cu siguranță amprenta 
calității.

AX l XȚ
ȘCOALA PROFESIONALA COMERCIALĂ DIN PETROȘANI 

primește, pentru anul școlar 1967—1968, absolvenți ai 
școlii de cultură generală PENTRU A FI ȘCOLARIZAȚI IN 
URMĂTOARELE MESERII :

— vînzători produse alimentare
— vînzători produse textile — 

încălțăminte
— ospătari

înscrierile se fac la O.C.L. Alimentara șl O.C.L. Produse 
industriale Petroșani, precum și la T.A.P.L. Petroșani, pînă 
ia data de 29 iunie a. c.

Concursul de admitere va avea loc intre 1—10 iulie la 
sediul școlii și va consta din probe scrise și orale la limba 
română și matematică, din materia de cl. V—VIII.

T A. P. L. PETROȘANI
Anunță pe cei interesați că RECRUTEAZĂ CADRE PEN

TRU SPECIALIZARE in următoarele meserii:

1. Ospătari, curs seral (o mai Mieii)
2. Cofetari

Condiții: Școala de cultură generală, vîrsta 15—18 ani.

3. Contabili și merceologi
Condiții: absolvenți ai școlilor medii, vîrsta 19—22 ani.

ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL T.A.P.L. din str. Re

publicii nr. 104, zilnic intre orele 7—12 pînă la data de 30 

iunie 1067, iar EXAMENELE SE VOR ȚINE ÎNTRE 1—15 

IULIE

Alte informații se primesc, între orele 7—12, de la servi

ciul personal al T.A.P.L., telefon 1616.



STEAGUL ROȘU

Evoluția situației din Orientul 
Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Luni au fost reluate dezbaterile se
siunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate exa
minării situației din Orientul A- 
propiat. In ședința de dimineață a 
luat cuvîntul reprezentantul Nepa
lului Padma Bahdur Khatri. El a 
declarat că este necesar ca, prin

Conferința de presă a 
Consiliului de Miniștri

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, a ținut 
duminică seara o conferință de 
presă la New York.

A. N. Kosîghin a dat citire de
clarației sale cu privire la între
vederile avute cu președintele 
Johnson: „La 25 iunie, în orașul 
Glassboro, lîngă New York, a avut 
loc a doua întîlnire a președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. N. Kosîghin, cu pre
ședintele S.U.A., L. Johnson.

Ca și la prima întîlnire, care a 
avut loc la 23 iunie, schimbul de 
păreri s-a referit la o serie de pro
bleme internaționale.

In legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, părțile și-au expus 
pozițiile. Din partea sovietică s-a 
declarat că, în prezent, principalul 
ește să se obțină retragerea neîn- 
tîrziată a trupelor Izraelului, care 
au comis o agresiune împotriva sta
telor arabe, dincolo de linia de. ar
mistițiu. Această chestiune este o 
problemă-cheie în cauza restabilirii 
păcii în Orientul Apropiat. Ea se 
află în centrul atenției sesiunii ex-

Declarația președintelui Johnson
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

La înapoierea sa la Casa Albă, 
președintele Johnson a făcut o de
clarație radiodifuzată cu privire la 
cele două întîlniri pe care Ie-a 
avut cu A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. „Aceste două întîlniri — 
a spus el — nu au dus la rezol
varea tuturor problemelor noastre. 
In legătură cu unele am fă
cut progrese — mari progre
se — în reducerea neînțe
legerilor și în reafirmarea anga
jamentului nostru comun de a căuta 
un acord". Johnson a arătat că un 
asemenea progres s-a făcut în pro
blema limitării armamentelor.

ACCIDENTE MINIERE
< BONN 26 (Agerpres). — Cine; 

mineri vest-germani și-au găsit 
moartea în urma unui accident 
care a avut loc la mina din Ten- 
nisberg (Renania de nord-Westfa- 
lia). Este vorba de o prăbușire în 
galeria centrală a minei, întîmpla- 
tă cu cîteva zile în urmă. Cadavre
le celor cinci mineri au fost des
coperite abia Ia 25 iunie în timpul 
operațiunilor de salvare.

*

+ LONDRA 26 (Agerpres). — 
Cinci mineri- englezi, care efectuau

SEXTIXTA A FOST EXECUTATA
Tribunalul militar 

din Damasc a con
damnat la moarte pe 
maiorul Salim Hatoum 
și pe complicele său 
Badr Joumaa pentru 
crimă de înaltă tră
dare, relatează agenția 

France Presse, Hatoum 
și Joumaa sînt princi
palii organizatori ai 
tentativei de lovitură 
de stat din Siria de 
la 8 septembrie 1966, 
după eșuarea căreia 
ei s-au refugiat la Am
man. La 10 iunie ei au

tratative directe, să se găsească 
o soluție a problemelor Orientu
lui Apropiat care să fie „accep
tabilă pentru ambele părți". Ocu
parea de către forțele armate iz- 
raeliene a unor teritorii arabe, a 
spus vorbitorul, nu are nici o jus
tificare și nu poate servi instau
rării unei păci trainice în Orien
tul Apropiat.

președintelui 
al U.R.S.S.
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. și trebuie soluționată pozi
tiv fără întîrziere.

Schimbul de păreri în problema 
vietnameză a scos la iveală din 
nou deosebirile profunde în pozi
țiile Uniunii Sovietice și S.U.A. 
Partea sovietică a subliniat că re
glementarea problemei vietnameze 
este posibilă numai în condițiile 
încetării bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam și re
tragerii trupelor americane din 
Vietnamul de sud.

Ambele părți au afirmat că con
sideră importantă realizarea- rapidă 
a unei înțelegeri referitoare la în
cheierea unui acord internațional 
de neproliferare. In cursul convor
birii s-a făcut o amplă trecere în 
revistă a situației relațiilor bila
terale sovieto-americane.

In ansamblu, întîlni-rile au dat 
posibilitatea guvernelor Uniunii So
vietice și S.U.A. să-și confrunte 
pozițiile în problemele discutate, 
fapt care, potrivit părerii ambelor 
părți, este folositor".

In continuare, premierul sovietic 
a răspuns la întrebările ziariștilor.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că nu se întrevăd, deocamdată, in
dicii pentru un acord în legătură 
cu criza din Orientul Apropiat și 
că bine cunoscutele divergente între 
S.U.A. și U.R.S.S. în legătură cu 
problema vietnameză continuă. El 
a declarat că ambele părți se află 
pe poziții profund deosebite în a- 
ceste probleme.

In ce privește retragerea trupe
lor în această zonă, el a arătat că 
aceasta trebuie să aibă loc „în con
diții adecvate". „Sîntem departe de 
un acord — a spus vorbitorul — 
dar, sîntem departe și de un deza
cord total".

săpături într-o galerie din apro
pierea localității Wharfedale, au 
fost victimele unei inundații pro
vocate de un șuvoi de apă subte
ran. In ciuda eforturilor disperate 
făcute de echipele de salvare, nici 
unul dintre mineri nu a supravie
țuit accidentului.

ANIVERSAREA REPUBLICII MALGAȘE

La Tananarive au avut loc luni 
festivități organizate cu prilejul ce
lei de-a 7-a aniversări a proclamării 

fost arestați la Da
masc de autoritățile 
siriene sub acuzația 
„de a pune la cale o 
nouă conspirație cu a- 
jutorul Angliei și Sta
telor Unite". Sentința 
a fost executată luni.

Apropiat
CAIRO 26 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, a adresat o tele
gramă secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care expune 
poziția guvernului său în legătură 
cu situația refugiaților palestinieni 
din regiunea Gaza. In telegramă 
se arată, printre altele, că autori
tățile izraeliene au expulzat din 
regiunea Gaza peste 2 400 pales
tinieni și se cere luarea de măsuri 
pentru a se pune capăt acestei si
tuații

★

DAMASC 26 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Siriei, Youssef 
Zeayyen a plecat luni însoțit de 
ministrul informațiilor și de alte 
persoane oficiale, într-o vizită la 
Bagdad (Irak). Intr-o declarație fă
cută presei, ministrul sirian al in
formațiilor a precizat că delegația 
siriană va avea convorbiri cu ofi
cialitățile irakiene în problemele 
privind căile de consolidare a u- 
nității arabe.

★

BEIRUT 26 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că toate 
restricțiile asupra operațiunilor 
bancare, impuse în Liban la 6 iu
nie, au fost ridicate luni. Bursa din 
Beirut își va relua activitatea în- 
cepînd de la 27 iunie.

Irakul a reluat 
exportul petrolului

BAGDAD 36 (Agerpres). Consi
liul de miniștri al Irakului a adop
tat luni hotărîrea cu privire la re
luarea exportului petrolier prin 
conductele care ajung pe coasta Mă
rii Mediterane, cu destinația Fran
ța și Turcia.

După cum s-a anunțat la Bagdad, 
se are în vedere și reluarea expor
turilor către Japonia, prin golful 
Persic, dar pînă în prezent n-a fost 
adoptată nici o hotărîre oficială în 
acest sens.

Reluarea activității 
în portul Akaba

AMMAN 26 (Agerpres). — A 
fost reluată aproape în întregime 
activitatea în portul iordanian A- 
kăba. In ultimele două zile, au 
intrat în rada portului primele 
două cargouri și se așteaptă ca 
traficul să se dubleze, datorită fap
tului că Canalul de Suez continuă 
să rămînă închis.

„Farfurii zburătoare" deasupra Asuneionului
Un număr de șase obiecte zburătoare neidentificate au trecut sîm

bătă noaptea deasupra capitalei Paraguayului, perturbînd comunicațiile 
aeroportului internațional timp de cîteva minute, a anunțat conducerea 
turnului de control al aeroportului.

Misterioasele „farfurii zburătoare", cum li se spun acestor obiecte 
aflate la o altitudine de aproximativ 160 de metri, au putut fi urmă
rite timp de zece minute de locuitorii orașului, care au ieșit pe străzi, 
iar alții s-au urcat pe acoperișurile caselor. Ele emanau fascicule de 
lumină portocalie-roșie, deplasîhdu-se cu o viteză uluitoare, relevă a- 
genția Reuter.

independenței Republicii Malgașe. 
A avut loc o paradă militară la 
care au participat președintele Phi
libert Tsiranana și alte oficialități 
din Republica Malgașă.

„Marș împotriva fricii11
Cel de-al doilea „marș împotriva fricii" început sîmbătă de fostul 

student negru James Meredith continuă. însoțit de alți trei tineri ne
gri și doi albi, Meredith a parcurs sîmbătă, sub un soare torid, o bună 
parte din marșul său, prin statul Mississippi. Oprit duminică în locali
tatea Sardis, James Meredith a declarat că marșul său va lua sfîrșit 
la Canton, oraș situat la 40 km de capitala Statului Mississippi, Jack- 
son.

Sesiunea Comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene

TEHERAN 26 (Agerpres). — Intre 
24 și 26 iunie a avut loc la Tehe
ran a doua sesiune a Comisiei mix
te ministeriale româno-iraniene.

Delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste România a fost 
condusă de Gheorghe Cioară, mi
nistrul. comerțului exterior, iar de
legația guvernamentală a Iranului 
de dr. A. Alikhani, ministrul eco
nomiei.

Conducătorii delegațiilor în co
misie au făcut expuneri cu privire 
la dezvoltarea economică a celor două 
țări și au analizat progresul reali
zat, de la prima sesiune a comi
siei, în cooperarea dintre Repu
blica Socialistă România și Iran.

FRANȚA

Remaniere în rîndul Consilierilor de stat 
și corpului diplomatic
PARIS 26 (Agerpres). — La Pa

ris a fost anunțată o remaniere 
în rîndul consilierilor de stat și 
corpului diplomatic, informează a- 
genția France Presse.

Etienne Burin des Roziers, unul 
dintre cei măi apropiați colabora
tori ai generalului de Gaulle, va 
părăsi funcția de secretar general 
la președinția Republicii, la 1 iu
lie, fiind numit ambasador al Fran
ței la Roma. Funcția deținută de 
Burin des Roziers va fi preluată 
de Bernard Tricot, actualmente 
secretar general al apărării națio
nale.

Potrivit agenției citate, actualul 
ambasador francez la Roma, Ar
mand Berard, ar urma Să fie nu-

FURTUNI ȘI URAGANE 
î\ vestul europei

+ HAGA. In urma unui urgan 
violent care s-a abătut duminică 
după-amiază asupra Olandei, nouă 
persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 100 au fost rănite. Circulația 
între numeroase localități olandeze 
a fost întreruptă.

Daunele materiale cauzate de u- 
ragan sînt evaluate la mai multe 
milioane de florini.

★
+ LILLE. Noi furtuni violente 

s-au abătut duminică asupra regiu
nilor din nordul Franței, în timp 
ce trupele și echipele de salvare 
dădeau primele ajutoare în cele 12 
localități, devastate sîmbătă. Ura-

i

ARESTĂR1 IN SUDAN
Organele securității de stat din 

Sudan au arestat, potrivit agenției 
M.E.N., un număr de persoane acu
zate de spionaj. Asupra celor a- 
restați s-au găsit aparate de radio, 
hărți și o serie de documente.

Comisia mixtă, pe baza expuneri
lor și analizelor făcute, a discutat 
și convenit un larg program de 
măsuri pentru activitatea de viitor 
în domeniul industriei miniere, a- 
gricol, silvic, comercial și al coo
perării tehnice.

Lucrările sesiunei a doua a Comi
siei mixte s-au desfășurat într-p 
atmosferă prietenească și cordială, 
ambele părți exprimîndu-și convin
gerea că realizările obținute în 
dezvoltarea economică a celor două 
țări permit o nouă lărgire în viitor 
a cooperării economice și tehnice 
între Republica Socialistă România 
și Iran.

mit reprezentant permanent al 
Franței la O.N.U., în locul lui Ro
ger Seydoux, care ar deveni .re
prezentant al Franței la N.A.T.O.

Măsuri severe de securitate 
la Ibadan

IBADAN 26 (Agerpres). — Au
toritățile din provincia de vest din 
Nigeria au instituit măsuri sevetre 
de securitate la Ibadan după des
coperirea unor însemnate cantități 
de materiale explozive în capitala 
provinciei. Guvernatorul militar, 
Robert Adebayo, a yrterzis tuturor 
vehiculelor intrarea în oraș în 
cursul nopții 

ganul de duminică a cuprins re
giunile Rouen și Saint-Omer, zmul- 
gînd acoperișurile, dezrădăcinând 
sute de pomi, bloeînd șoselele, dis- 
trugînd recoltele.

★
+ ANVERS. Furtunile de dumi

nică au provocat ravagii. în înțj^a- 
ga regiune nordică a Belgiei. In, lo
calitatea Ostmalle au fost înregis
trați 3 morți și 110 răniți. Biserica 
din localitate s-a prăbușit la scurt 
timp după terminarea serviciului 
religios. O fabrică de mobilă din re
giune, la care lucrau 600 munci
tori, a fost complet distrusă, iar 
din vechea catedrală gotică n-a ră
mas decît un singur zid. Ploile to
rențiale au inundat o parte a ora
șului, iar vîntul de 100 km pe oră 
a smuls pomii din rădăcină, blo- 
cînd numeroase sosele. ■_ Y

★
< LONDRA. Uraganul catastro

fal dezlănțuit sîmbătă și duminică
în Franța a cuprins duminică și su- "V 
dul Angliei, provocînd moartea a 15 
persoane și pierderi materiale care 
nu pot fi încă evaluate. Zeci de 
case au fost avariate în comitatele 
Hampshire și Kent, sute de pomi 
au fost smulși din rădăcină, șose
lele au fost inundate, aproximativ 
100 de mici vase de agrement Sur
prinse în largul mării s-au seufun-v 
dat. Au fost întreprinse vaste ope
rațiuni de salvare și ajutor.

★
< BRUXELLES. Duminică după-

arniază, asupra localității Ostmalle. 
din regiunea de nord-est a Belgiei, 
s-a abătut un puternic uragan. Po
trivit unor date preliminare, ura
ganul a provocat moartea a două 
persoane și rănirea altor 100. Nu
meroase case au fost avariate. Du
pă cum au declarat locuitorii! cei 
mai vîrstnici ai acestui oraș, ei nu 
țin minte un uragan de asemenea 
violență. ■ -
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