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DISPERARE ?
Problema problemeloi 

creșterii eficienței eco
nomice la exploatările 
miniere a fost și ră- 
mîne concentrarea pro
ducției. Ea înseamnă 
utilizarea mai rațională 
a efectivelor, a dotării 
tehnice, reducerea chel
tuielilor materiale de 
producție, posibilități 
mai mari de îmbunătă
țire a securității mun
cii și de mecanizare.

Aceste avantaje in
contestabile sînt cu
noscute de corpul teh-

Co-ingineresc de la 
exploatările miniere. 
Se discută cam de mult 
despre necesitatea con
centrării producției. Es
te, de asemenea, ade
vărat că ea nu se poa
te realiza de pe o zi 
pe alta : sistematizarea 
unei mine durează ani 
de zile.

Dar pentru concen
trarea producției tre
buie făcute eforturi 
stăruitoare în fiecare 
lună, în fiecare zi, în 
fiecare schimb am pu-, 
tea spune. Trebuie ară
tat că la unele exploa
tări nu se insistă sufi
cient în acest sens. 
Aceasta o dovedește 
nivelul de realizare a 
planului tehnic și linia 
de front uneori prea 
excedentară.

In primele 
teza medie 
de avansare 
jele frontale 
lizată în 
C.C.V.J. în

5 luni, vi- 
planificată 
în abata- 

a fost rea- 
medie pe 

proporție
de numai 86 la sută, în 
abatajele cameră de■
83ș6 la sută, în galerii

în actualitate
de 99,5 Ia sută. La E.M. 
Vulcan s-a realizat o 
viteză medie de avan
sare în frontale de 16,6 
metri pe lună (două 
cîmpuri la trei zile), 
la E. M. Petrila în aba
tajele cameră s-au scos 
în medie circa 2,5 cîm
puri pe zi față de 4 cit 
era planificat, iar la 
E. M. Aninoasa s-a ob
ținut o înaintare me
die în galerii dotate cu 
mașini de încărcat de 
numai 48,7 metri pe 
lună, în timp ce pe 
total galerii avansarea 
medie a fost de 56 me
tri pe lună. Se pot da 
exemple de nerealizare 
a indicatorilor planului 

cele-

vansare în abataje șl 
linia de front existen
tă. La E. M. Vulcan 
era planificat să fie 
pregătită o linie de 
front în stratele sub
țiri (care se exploatea
ză cu abataje cu front 
lung) de 291 metri și 
s-au realizat 444 metri 
(luna mai). îngăduie, 
deci, acest excedent să 
se scoată 2 metri la 
trei Zile. La E. M. Pe
trila, se 
aproape 
despre 
meră.

S-a reținut la recen
ta plenară a Comitetu
lui orășenesc de partid 
Petroșani că în , preo
cupările conducerii 
C.C.V.J. un loc impor
tant îl ocupă creșterea 
producției pe metru 
niar de front activ 
înțelege că trebuie 
existe și front de
zervă). O asemenea 
preocupare este nece
sar să existe pînă jos 
la sectoare, întrucît a- 
colo se realizează prac
tic indicatorii planului 
tehnic. Este, de aseme
nea, necesar să se a- 
corde o atenție sporită 
și concentrării lucrări
lor de pregătiri.

In semestrul II, aces
te probleme trebuie ur
mărite cu mult mai mul
tă perseverență !

I. M.

Plecarea tova
rășului Ion Gheor
ghe Maurer de 
la New York 
spre patrie.

Lucrările sesiu
nii extraordinare 
a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Perspective în
tunecate 
democrația 
Grecia.

Aparataj 
pentru
de televiziune în 
Cosmos.

pentru 
din

nou
legături

In zilele de 26 și 27 iunie a. c. a avut 
loc ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

1. Plenara a dezbătut și aprobat Directi
vele cu privire la elaborarea planului cin
cinal 1071—1975 și a direcțiilor principale 
ale dezvoltării economiei naționale în pe
rioada 1976—1980.

Plenara a hotărit ca lucrările cu privire 
Ia planul pe 1971—1975, precum și la sta
bilirea direcțiilor principale ale dezvoltării 
economiei naționale in perioada 1976—1980 
să înceapă. în acest an și să se încheie, în 
linii generale,. pînă la sfîrșitul-anului 1968. 
Pentru îndrumarea și coordonarea întregii 
activități de elaborare și fundamentare a 
acestor lucrări s-a hotărit înființarea unei 
comisii centrale de partid șl de stat.

2. Plenara a dezbătut și aprobat Hotă- 
rîrea Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de Miniștri 
cu privire Ia majorarea salariilor mici, sta
bilind ca, incepînd cu data de 1 august 
1967, salariul tarifar minim să se ridice de 
la 570 lei la 700 lei.

3. Plenara a aprobat măsurile pentru ra
ționalizarea și gospodărirea economicoasă 
a parcului de autoturisme de Ia ministere, 
instituții centrale și locale, întreprinderi, 
organe de partid, sindicale, cooperatiste șl 
obștești.

4. Plenara C.C. al P.C.R. a analizat și 
apreciat pozitiv activitatea desfășurată de 
Ministerul Afacerilor Interne și de orga
nele sale pentru înfăptuirea hotărîrilor parti
dului și guvernului cu privire Ia asigurarea 
securității statului și a ordinii publice, a- 
părarea proprietății socialiste, a drepturilor 
și Intereselor legale ale cetățenilor. Ținînd 
seama de condițiile perioadei desăvârșirii 
construcției socialiste în care se află țara 
noastră, de dezvoltarea continuă a demo
crației noastre, de necesitatea atragerii 
imai' largi a oamenilor muncii la asigurarea 
'respectării normelor de conviețuire socia
listă, plenara a stabilit măsuri pentru per
fectionarea continuă a activității Ministe
rului Afacerilor Interne și îmbunătățirea 
structurii sale organizatorice.
-vIn cadrul discuțiilor au luat cuvîntul to- 

, varășii Miu Dobrescu, Aurel Vijoli, Gheor- 
ghe Călin, Gheprghe Vasilichi, Ion Stă- 
nescu, Ion Ioniță, Gheorghe Pană, Constan
tin Dăscălescu, Tudor Ionescu, Chivu Stoi
ca, Grigore Răduică, Cornel Onescu, A- 
drian Dimitriu, Constantin Pîrvulescu, Au
gustin Alexa, Ion Coman, Virgil Trofin, 
Valter Roman, Ștefan Voicu, Alexandru 
Drăghici.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

poate spune 
același lucru 

abatajele. ca-

Că în 
medii 

sînt scă-

tehnic și de la 
lălte exploatări.

Trebuie reținut 
timp ce vitezele 
de avansare
zute, planul de produc
ție se realizează (cu U- 
nele excepții). Se rea
lizează pentru că linia 
de front existentă În
găduie viteze de avan
sare sub cele prevăzu
te de planul tehnic, în
găduie o seamă de de
ficiențe organizatorice 
în aprovizionarea locu
rilor de muncă și pla
sarea lor. Excedentul 
în linia de front per
mite și o anumită co
moditate în gîndirea 
tehnică. Să facem legă
tură între viteza de a-

li- 
(se_ 
să 

re-

SE CAUTA UN GRĂDINARI
I 
I 
I 
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capriciile 
vreme, va- 

dată este 
„de iure“

meleagurile noas-

Cu toate 
din ultima 
ra de astă 
recunoscută 
pe 
tre.

Da, e vară, cu imi
nentele ei bucurii și 
necazuri. Marea meta
morfoză pe care o să- 
vîrșește natura a ajuns 
parcă la apogeu. Șub 
înrîurirea ei șe trans
formă nu numai pei
sajul natural ci și di
namica vieții cotidie
ne. Apartamentele' i- 
nundate de flori -au 
devenit parcă mai lu
minoase, atmosferă car
tierelor parcă mai op
timistă, mai vivace, 
sub cascada cristalină 
a. celor mai gingașe 

. și. grațioase „flori" ca
re au invadat fiecare 
petec viran în aceste 
zile de început de va
canță.

Au avut oare grijă 
„grădinarii" noștri să 
asigure condiții copi
ilor, pentru că despre 
ei este vorba, ca ei sâ 
zburde, să se înalțe 
puternici, voioși, sănă-

toși sub razele soare
lui de vară ? Treburi 
diurne dacă te poartă 
în aceste zile prin car
tierul „Carpați" din o- 
rașul nostru, descoperi 
o sumedenie de sem-

ÎNSEMNARE

dimineața 
veleitățile 
de balon 
entuziaști.

CU PLANUL 
SEMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT

Pe poteci spre 
stîni în munte

de întrebare care 
plutesc pretutindeni 
(prin cartier) acolo un
de se joacă zi de zi 
sute de copii.

Cei mai tineri sim- 
.'patizanți ai micului e- 
cran reeditează-, prin, 
labirinturile beciurilor 
peripețiile dibaciului 
arcaș' Robin Hood, de 
n-a rămas geam întreg 
mai la toate ferestre
le acestor încăperi cu 
□ anume utilitate. 
Scuarurile dintre, blo
curi au fost transfor
mate . ad-hoc în tere-

nuri de fotbal, unde 
viitorii apărători ai cu
lorilor „Jiului" (cine 
poate să știe) își în
cearcă de 
pînă seara 
în materie 
rotund. Alți
ai balonului, dau zil
nic emoții conducători- , 
lor de autovehicule pe 
partea carosabilă • a 
drumurilor ce brăzdea
ză cartierul. •

Este momentul cel 
mai potrivit, poate, să 
amintim. aici, că spa
țiile dintre blocuri au 
fost • create ’ cu scopul 
să îneînte privirile lo
catarilor prin covoa
rele de flori și ver
deață. care au rămas 
simple contururi 
planșele

pe
ariiitecților.

Tiberiu

(Cont, in

KARPATIAN

pag. a 3-a)

0 nouă promoție
de ingineri

Ploaia a încetat. Soa
rele a îmbrăcat întrea
ga natură în mantie de 
lumină și căldură. Con
tinuăm să urcăm pe 
cărărpia ce șerpuiește 
printre brazii ce răspîn- 
desc .miros de rășină. 
In dreapta cărăruii, în- 
tr-o poieniță, ne-a oprit 
pașii susurul unui izvor. 
Am sorbit din apa lim
pede a izvorului făcîn- 
ău-l să-și înceteze pen
tru cîteva momente cîn- 
tul. Urcăm mai departe.

Poteca bătută de pi
cioarele mioarelor ne 
călăuzește pașii spre 
prima stîrtă. Un cîine 
ciobănesc ne oprește la
trină amenințător. Aș
teptăm să apară baciul 
cel bătrîn. Mare ne este 
mirarea cînd, cu o ura
re de bun venit, ne în- 
timpină o femeie. Citind 
nedumerirea 
noștri, băcița 
plică;

— Baciul a 
oi: Ploaia l-a 
și-a plecat sâ 
ele. Poftiți.

din ochii 
ne ex-

plecat la 
neliniștit 
cate de

De cum intrăm ne în
văluie un miros de. ce
tină proaspătă. Stăm pe 
o laviță de lemn în ju
rul focului și sorbim 
cu lăcomie din laptele 
oferit de gazda ospita
lieră, 
de < 
un < 
caș 
din 
nim 
tem
In stingă apare Straja, 
iar în zare se profilea
ză, printre pături de 
ceață, Retezatul. Prin
tre arbori și stîlpi e- 
lectrici de înaltă ten
siune, sclipește acoperi
șul de șindrilă al ca
banei Vulcan. In spa
te stau de strajă Parîn- 
gul, Cîrja și Mîndra, 
iar la poalele lor scli
pesc șindrilele stînelor 
presărate pe valea Izvo
rului. Mai sus hotelul 
Rusu, Căsuța din. po
vești, troița cu stînele 
ei, cabana I.C.F.-ului ne 
invită și ele la drumeție.

IMLING IACOB

Dintr-Un . sac 
cînepă, atîrnat de 
cui, gazda scoate un 

proaspăt. Servim 
cașul oferit și por- 

i mai departe. Sin- 
aproape de Drăgoi.

Șeful de schimb Cosma loan, din 
brigada lui Groza Vasile, de la sec
torul IV al minei Jieț, alături de 
cîțiva ortaci, face un mic calcul în 
bloc-notesul cu realizările. Și soco
telile sale se potrivesc cu cele din

promoție de absolvenți ai Institutului 
din Petroșani au primit repartizările 

ingineri de mine, 
topografi își vor 
industriei noas- 

cu tot mai multă

O nouă 
ie mine 
în producție. Cei peste 250 de 
electromecanici, preparatori și 
aduce aportul la dezvoltarea 
tre extractive, la valorificarea
eficiență a bogățiilor subsolului.

O mare parte din tinerii ingineri au fost re
partizați în noile bazine miniere Moldova Nouă, 
Leșul Ursului, Motru precum, și la ndile ex
ploatări miniere din Valea Jiului.

De menționat că de La înființarea sa, Institu
tul de mine din Petroșani a pregătit pentru in
dustria minieră peste 2 500 de cadre cu o înaltă 
calificare.

E. M. URICANI

O altă exploatare din bazi
nul nostru carbonifer a anun
țat îndep.linirea planului semes
trial. Este vorba de mina U- 
ricâni. Pînă la sfîrșitul lunii 
iunie, minerii de aici vor ex
trage mai mult de 8 000 tone 
de, cărbune cocsifijabil peste 
prevederile sarcinilor . de plan 
semestriale. E. M. Uricani este, 
de altfel, mina cu cel mai ri
dicat randament; depășirea fi- 
ifid 'de 250 kg cărbune pe 
post. Prin realizarea înainte de 
termen a planului semestrial 
s-au obținut și importante e- 
conomii la prețul de cost.
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sarcinile de plan
10—15 la sută

. grafic: lună de lună brigada lor 
își depășește
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Cartea și-a cucerit de mulți 
ani un loc de frunte în preo
cupările oamenilor muncii. 
Pentru a răspunde cit mai 
bine, acestei preocupări, uni
tatea nr. 27 de desfacere a 
cărților din Petrila este apro
vizionată operativ cu ultimele 
noutăți editoriale. Amabilita
tea cu care sînt serviți de că
tre responsabila unității, Roja 
Tina, determină pe cumpără
tori . să intre cu plăcere în a- 
cest. magazin. Responsabila u- 
nității acordă atenție și popu
larizării cărților. Acest lucru 
se realizează prin schimbarea 
vitrinei ori de cîte ori vin 
cărți noi și prin recomanda
rea lor. In acest fel, planul 
de desfacere a cărții a fost de
pășit, pe ultimele două luni, 
cu' 10 la sută, iar de la înce
putul anului cu peste 20 pro
cente.

Un aport însemnat la popu
larizarea și vînzarea cărților 
l-au adus și difuzorii volun
tari, care au organizat stan
duri de cărți în întreprinderi. 
Printre difuzorii voluntari 
fruntași pot fi amintiți tova
rășii .. Topîrceanu Nicolae, 
Gheți loan, Boldura Ștefan, 
învățătoarea Smeu Sorina, 
mecanicul Sumănaru Vasile 
și alții.

GAINÂ PETRU
corespondent
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II o i ă r i r e a
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Miniștrii al Republicii Socialiste România 

cu privire la majorarea salariilor mici

IntTInirea amicală România-Polonia la șah

In activitatea ce se desfășoară 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, oamenii mun
cii obțin rezultate de seamă în 
creșterea avuției naționale, a pu
terii economice a țării, în dezvol
tarea științei și culturii.

Prevederile planului cincinal se 
înfăptuiesc cu succes. In anul 1966, 
primul an al cincinalului, producția 
industrială a crescut cu 11,7 la 
sută față de 1965, iar în primele 
cinai luni ale anului în curs cu 
13,7 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, de- 
pășindu-se astfel nivelurile prevă
zute. Producția industrială se dez
voltă corespunzător nevoilor eco
nomiei naționale, se adaptează per
manent la cerințele tehnicii mo
derne, aslgurînd valorificarea la 
un nivel tot mai ridicat a resur
selor țării. In agricultură, ramură 
de bază a economiei naționale, în 
anul 1966 s-a realizat o producție 
de cereale eu 10,3 la sută mai ma
re decît în anul 1965, constituind 
cea mai mare producție obținută 
în țara noastră.

Realizările din industrie și a- 
gricultură au făcut posibilă o dez
voltare susținută și a celorlalte 
sectoare ale economiei naționale 
— construcții, transporturi și te
lecomunicații, comerțul .interior și 
exterior.

O atenție deosebită se acordă 
realizării programului de investi
ții ale cincinalului. Au intrat în 
funcțiune noi obiective și capaci
tăți de producție în toate ramurile 
economiei, au fost lărgite și mo
dernizate întreprinderile existen
te. înzestrarea economiei cu ma
șini, utilaje și instalații complexe, 
promovarea sistematică a progre
sului tehnic, ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a cadre
lor, au asigurat îmbunătățirea con
tinuă a eficienței activității econo
mice. Aceasta se reflectă în spori
rea productivității muncii în 1966 
cu 8,1 la sută față de 1965, iar în 
primele cinci luni ale anului în 
curs cu 10,1 la sută față de peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut. Aproape trei pătrimi din spo
rul producției industriale s-a rea
lizat pe seama creșterii producti
vității muncii. Sporirea produc
ției și a eficienței activității eco
nomice se oglindește în creșterea 
venitului național, care în anul 
1966 a fost cu 9,8 la sută mal 
mare decît în 1965. '

Pe măsura creșterii potențialu
lui economic al țării, se îmbună
tățesc continuu condițiile de via
ță ale oamenilor muncii — sco
pul fundamentai al politicii parti
dului nostru. Măsurile luate pen
tru traducerea în viață a hotărî
rilor Congresului al IX-Iea al 
partidului cu privire la ridicarea 
sistematică a nivelului de trai au 
dus în anul 1966 la creșterea ve
niturilor bănești ale populației cu 
10 la sută față de 1965, iar a ve
niturilor provenite din salarii cu 
11,3 la sută. La începutul acestui 
an au fost majorate salariile lucră
torilor căilor ferate care contribuie 
la siguranța circulației, salariile 
docherilor, ale cadrelor economice 
din întreprinderi și instituții.

A început aplicarea noii legi a 
pensiilor, au fost majorate toate 
categoriile de pensii. Nu de mult 
s-a efectuat o reducere a prețuri
lor cu amănuntul la circa 600 sor
timente de bunuri de consum. A- 
plioarea tuturor acestor măsuri 
luate de partid și de stat aduce 
oamenilor muncii venituri supli
mentare de aproximativ 2,3 mili
arde lei anual.

Incepînd de la 1 ianuarie 1967, 
peete 1,1 milioane de membri al 
cooperativelor agricole de produc
ție beneficiază de pensii lunare în 
bani. Pe această cale, veniturile 
bănești ale țărănimii cooperatiste 
vor crește în cursul anului 1967 
cu circa 600 milioane lei.

Creșterea în continuare a veni

tului fiecărui om al muncii depin
de de progresul economic al în
tregii țări, de ereșterea producti
vității muncii sociale. Mobilizate 
în acțiunea de îmbunătățire a or
ganizării științifice a producției și 
a muncii, colectivele întreprinde
rilor industriale scot la iveală și 
pun în valoare noi și importante 
rezerve de creștere a producției 
și productivității muneii, de folo
sire mai rațională a capacităților 
de producție, de reducere a prețu
lui de cost și sporire a acumulă
rilor statului.

Acțiunile recente întreprinse de 
partid și guvern pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a eficien
ței în toate domeniile de activita
te au arătat că în economie exis
tă încă mari resurse care valori-

HOTĂRĂSC:
1. Cu începere de la 1 august 

1067, salariul tarifar minim se ma
jorează de la 570 la 700 lei lunar.

2. De la aceeași dată, salariile 
tarifare actuale de pînă la 750 lei 
lunar se majorează în medie cu 
10,4 la sută.

Majorarea salariilor tarifare se 
va face diferențiat pe grupe de 
salarii, după cum urmează:

— în medie cu 19,7 la sută pen
tru salariile tarifare actuale de 
pînă la 600 lei lunar;

— în medie cu 11,5 la sută pen
tru salariile tarifare actuale de la 
600 lei la 700 lei lunar;

— în medie cu 7 la sută pentru 
salariile tarifare actuale de la 700 

;la 750 lei lunar.
★

Ridicarea nivelului salariului ta
rifar minim sporește puterea de 
cumpărare a salari aților încadrați 
în treptele inferioare de salarii, 
constituie o măsură importantă în 
cadrul acțiunilor initiate de partid 
și guvern pentru ridicarea bună
stării celor ce muncesc. De aceas
tă majorare de salarii vor bene
ficia într-o proporție mai însem
nată muncitorii din industria u- 
șoară (textilă, confecții); exploa
tarea forestieră, prelucrarea lem- 

fieate pot asigura, în continuare, 
un ritm și mai înalt de dezvoltare 
a economiei, de creștere a nivelu
lui de trăi.

Realizările obținute în primul 
an și jumătate al planului cinci
nal creează condiții pentru o nouă 
majorare a salariilor oamenilor 
muncii. Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Consi
liul de Miniștri consideră că este 
posibil ca, încă din acest an — cu 
un an mai devreme decît se pre
vede în planul cincinal — să se 
ia noi măsuri în direcția creșterii 
veniturilor oamenilor muncii, prin 
majorarea salariilor mici.

In acest soop, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

nului, agricultură și silvicultură; 
construcții-montaj; industria locală 
și gospodăria comunală; industria 
alimentară (morărit, panificație, 
conserve), comerț și alimentație 
publică, transporturi, poștă și te
lecomunicații, învățămînt, cultură 
și ocrotirea sănătății, precum și 
unele funcții administrative infe
rioare din toate ramurile.

Pe această cale, la nivelul unui 
an întreg, salariații vor realiza 
un spor de venituri de 1,2 miliarde 
lei. Ținînd seama și de celelalte 
măsuri luate în acest an cu privire 
la majorarea salariilor și pensiiloi 
și reducerea prețurilor cu amănun
tul, veniturile suplimentare pe ca
re le vor obține oamenii muncii 
se ridică In total la circa 3,5 mili- " 
arde lei a&ual.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri își exprimă convingerea 
că măsurile de majorare a sala
riilor vor mobiliza și mai puter
nic oamenii muncii la îndeplinirea 
și depășirea prevederilor planului 
cincinal, la înfăptuirea cu succes 
a politicii partidului de dezvoltare 
în ritm susținut a economiei noas
tre naționale și de ridicare siste
matică a nivelului de trai al în
tregului popor.

Constructorii din î 
Petrila au termi
nat de curînd un 
nou bloc turn eu

9 etaje

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 
Varșovia a început meciul amical 
de șah dintre reprezentativele Ro
mâniei și Poloniei. Intîlnirea se dis
pută tur-retur, la 12 mese (9 băieți 
și 3 fete).

După partidele din tur, echipa 
României conduce cu 5—2 (5). C> 
comportare bună au avut șahistele 
românce, care au realizat 2,5 puncte

Azi semifinalele „Cupei României la fotbal"
Sezonul oficial la fotbal progra

mează astăzi penultimul „act" : se
mifinalele „Cupei României". La 
Bacău, Rapid București; campioana

*

Sîmbătă își va începe turneul în 
țara noastră echipa de fotbal Dukla 
Praga. Fotbaliștii cehoslovaci vor 
întîlni la Constanța echipa Farul.

Dinamoviada
Intre 8 și 11 iulie pe poligonul de 

la Tunari se vor desfășura între
cerile competiției internaționale de 
tir Dinamoviada. La actuala ediție 
participă țintași de valoare repre- 
zentînd cluburile Spartak Sofia, 
Dozsa Budapesta, Ruda Hvezda 
Praga, Dynamo Berlin, Gwardia

Intensă activitate pugilistică
Activitatea internațională la box 

continuă. In zilele de 7, 8 și 9 iu
lie, 6 pugiliști români vor parti
cipa la turneul internațional de 
la Balaton. Au fost selecționați să 
facă deplasarea în R. P. Ungară, 
M. Lumezeanu, A. Simion, Q. Sil- 
berman, Al. Popa, Gh. Călin și L 
Sănătescu. In zilele de 15 și 17 iu
lie la Galați și Brăila are loc du
bla înțîlnire internațională dintre

Turneul speranțelor din Iugoslavia
BELGRAD 27 (Agerpres). — De 

două zile a început la Rîjeka în 
Iugoslavia un turneu internațional 
de fotbal al speranțelor, la care 
participă echipe de club din mai 
multe țări. Echipa Progresul Bu
curești care joacă în grupa D a 
învins cu 3—0 (1—0) pe Triestina 
(au marcat Constantinescu, Opri- 
șan și Dumitriu) și a terminat la 
egalitate: 0—0 cu Partizan Bel- 

Necesitatea sportului pentru femei (II)
Exercițiile din acest număr — in

dicate de prof. I. Sirianu — se adre
sează femeilor care stau mult timp 
în picioare (mai ales pe loc) și deși 
nu manifestă tulburări ale sănătății 
— riscă să sufere consecințele a- 
cestei poziții. Trebuie știut că sta
tul în picioare determină modifi
cări în circulația sîngelui membre
lor inferioare, mai exact, staze, ce 
se manifestă prin furnicături, um
flături, dureri uneori destui de 
mari, apoi varice. Deseori, nebă
gate în seamă, aceste tulburări pot 
ajunge foarte- supărătoare, consti
tuind la un moment dat o boală.

Iată cîteva exerciții care pot în
lătura aceste neplăceri.

I. Poziția inițială ; stînd : 1-2. Ri
dicarea pe vîrfuri cu ducerea bra
țelor prin lateral sus; 3-4. Ghemui- 
rea cu coborîrea brațelor prin late
ral jos (așezarea palmelor pe sol). 
(Se execută de 4-6 ori).

II. Poziția Inițială : depărtat stînd, 
brațele înainte : 1. Rotirea brațelor 
prin jos înap‘Oi, sus înainte; 2-3. 
Aplecarea la piciorul sting cu ar
cuire; 4. Revenire în poziția ini
țială; 5-8. Aceleași mișcări dar spre 
dreapta. (Se execută de 6-8 ori).

III. Poziția inițială ; șezînd, cu pi
cioarele întinse milnile sprijinite pe 
sol în spate : 1-2. îndoirea picioa

relor cu aducerea lor la piept, tăl
pile rămînînd pe sol. 3-4. întinde
rea picioarelor (revenire); 5-6. Aple
carea trunchiului înainte cu apu
carea gleznelor; 7-8. Revenire în 
poziția inițială. (Se execută de 4-® 
ori).

IV. Poziția inițială : culcat, pe 
spate, brațele întinse lingă corp, 
picioarele îndoite din genunchi și 
ridicate: 1-2. întinderea și îndoi
rea alternativă a picioarelor, „bici
cleta" (10-12 ori).

V. Poziția inițială : stînd, cu bra
țele oblic înainte : 1. Ridicarea pi
ciorului stîng cu atingerea mîinii 
drepte; 2. Revenire; 3. Ridicarea pi
ciorului drept cu atingerea mîinii 
stingi; 4. Revenire. (Se execută dc 
4-6 ori).

VI. Poziția inițială : stînd, cu mîi
nii e pe șold : sărituri ca mingea i 
loc. (Se execută de 10-12 ori).

VII. Poziția inițială : stînd, cu pi
cioarele ușor depărtate : 1-2. Ridi
care pe vîrfuri, ducerea brațelor 
prin lateral în sus, cu inspirație; 
3-4. Coborîrea brațelor, ușoară a- 
plecare înainte, cu expirație. (Se c- 
xecută de 4-6 ori).

Aceste exerciții pot fi comple
tate cu masajul ușor al picioarelor 
în sensul circulației veroase, adică 
Ue la periferie spre centru.

din trei posibile. Alexandra Nicolau 
a învins-o pe Radzikovskaia, Mar
gareta Teodorescu a ejștigat la Szo- 
ta, iar Elisabeta Polibroniade a re
mizat cu Helving.

Ungureanu l-a învins pe Balcze- 
rowski. Partidele Ghițescu-Kostro. 
Ciocîltea-Doda și Pavlov-Gromb- 
cewskj s-au încheiat remiză. Res
tul partidelor s-au întrerupt.

tării va juca cu Fores ta Fălticeni, 
iar la Hunedoara, Steaua va întîlni 
pe C.F.R. Timișoara. Jocurile încep 
la ora 17. Finala se va desfășura la 
2 iulie în Capitală.

★ ★

După acest joc, Dukla va evolua la 
5 iulie în Capitală în compania e- 
chipei Rapid sau Steaua.

de tir
Varșovia, Dinamo Moscova și Di
namo bucurești.

★

La sfîrșitul acestei săptămini 
își va începe turneul în Italia e- 
chipa de box Dinamo București

(Agerpres)

echipele de juniori ale României 
și Ungariei. Echipa de tineret a 
țării (boxeri pînă la 20 de ani) va 
evolua la 25 și 28 iulie la Floren
ța și probabil Roma in compania 
echipei similare a Italiei. Printre 
selecționabili se află I. Nicolau, 
P. Nedelcea, G, Pometcu, O. Gorea, 
O. Silberman ’ lancu și I. Alexe.

(Agerpreș)

grad. In această grupă mai joacă 
și echipa Rovinj,

Alte rezultate înregistrate: gru
pa A: Dukla Praga — Juventus 
Torino 2—0; grupa B ; Rapid Vie- 
na — Dynamo Zagreb 0—1; 
C.S.K.A. Sofia — Orient Rî^eka 
2—0; grupa C : Sarajevo — Frank
furt 3—1; M.T.K. Budapesta —• 
Sarajevo 2—2.
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opinii 99.MIRA.(?O.IjEj6* POSIBILEi
Anchetele sociale au desemnat, 

printre factorii care determină o- 
boseala, și transportul în comun. 
Așteptatul în stații, aglomerația, 
discuțiile inutile își au partea lor 
de contribuție la scăderea capaci
tății de muncă a fiecăruia dintre 
noi. Unii aproape că nici nu mai 
sesizează aceste aspecte, într-atît 
s-au obișnuit cu ele. Un autobuz 
care vine la intervale regulate, că
lători care stau în ordinea sosirii 
în stație, urcă și coboară numai 
prin ușile indicate, iau biletul adec
vat distanței parcurse — ar părea, 
în actualele condiții de pe Valea 
Jiului, un veritabil miracol. De ce 
oare nu sînt asigurate condiții ci
vilizate de transport care să evite 
solicitarea nervoasă suplimentară ?

Ne-am obișnuit să dăm vina ex
clusiv pe I.C.O. Evident, o parte din 
vină îi revine acestei întreprinderi. 
O dirijare mai judicioasă a mași
nilor, a întreținerii și reparării lor 
precum și a personalului care le de
servesc ne-ar scuti de multe neplă
ceri. Mașinile care merg la ore fixe

Acolo unde buștenii se transformă 
în materia] industrial

Sub arșița puternică a razelor 
aurii, mașinile zboară pe fîșia dru
mului forestier. Coborî nd încărcate 
cu bușteni de brad sau fag, autoca
mioanele încetineau viteza în apro
pierea Sfatului popular din Petrila, 
apoi coteau spre dreapta pătrunzînd 
în curtea spațioasă a gaterului 
nr. 2.

;..Mînuind cu îndemînare țapi- 
nele, mîinile vînjoase ale echipei de 
descărcători (condusă de Mironescu 
Constantin) luau în primire fiecare 
camion, descărcîndu-1 și sortîndu-i 
încărcătura. Cînd această operație 
era mîntuită, aceleași mîini price
pute împingeau buștenii, fie de 
brad, fie de fag, spre gater. Acolo, 
alte mîini, de data aceasta cele ale 
lui Bocșe loan și Onicaș Teodor, 
așezau cu îndemînare buștenii pe 
căruciorul de strîngere și-i intro
duceau în gater.

Cuplate în urma măsurilor luate 
pentru organizarea științifică a 
producției, cele două ferăstraie des
pică, fără încetare buștenii groși, 
pe care abia-i cuprind doi oameni 
cu brațele. Prin eliminarea timpi-

Tragerile de amortizare ADAS
Conform regulamentului nr. 

15/1959 privind asigurările mixte 
de persoane, pentru fiecare 1000 
lei sumă asigurată se stabilește o 
cmLoinație de trei litere. Aceste 
combinații sînt indicate de către 
persoana care dorește să se asigure, 
o dată cu completarea declarației 
de asigurare sau se atribuie de către 
unitatea ADAS la emiterea poliței. 
Cu aceste combinații, persoanele 
asigurate, începînd din prima lună 
de asigurare, participă la tragerile 
de amortizare care se fac în ultima 
zi a fiecărei luni. Tragerile de a- 
mortizare sînt publicate și de fie
care dată se extrag 8 combinații.

Combinațiile înscrise în polițele 
de asigurare se consideră cîștigă- 
toare dacă ordinea înscrierii lite
relor corespunde cu ordinea litere
lor din combinațiile ieșite la tra
gere.

La toți asiguranții cu plata pri
melor la zi sau aflate în termenul 
de păsuire de două luni, ADAS plă
tește imediat partea de sumă asi
gurată corespunzătoare combinați
ilor ieșite. In continuare contractul 
rămîne în vigoare pentru restul 
sumei asigurate, iar prima de asi
gurare lunară se reduce în mod 
proporțional.

In raza de activitate a Inspecto
ratului orășenesc ADAS Petroșani, 
în anul 1966 și în primele 5 luni 
ale anului 1967, au ieșit combina
țiile de litere înscrise în polițele 
de asigurare ale unui număr de 112 
asigurați. Printre aceștia se nu
mără Cică Aurelia din cadrul 
I.C.O. Petroșani. Neag Ioan de la 
E. M. Lonea. Tlaimoc Marin din 
cadrul C.C.V.J. Petroșani etc., se 
află în primele luni de la începutul 
asigurării.

Unui număr de 25 asigurați nu li 
s-au achitat sumele corespunzătoare 
combinațiilor de litere ieșite la tra- 

nu dau de furcă la plecarea de la 
cap de linie decît atunci cînd se de
fectează vreuna fără a fi înlocuită 
cu o alta. Dar. cele fără oră fixă 
de plecare... De cite ori nu se întîm- 
plă să se adune cite 4-5 mașini la 
cap de linie, iar alteori să nu fie ni- 
ciuna.

Ce-ar fi dacă toate autobuzele ar 
avea lingă șofer, la locul special 
destinat pentru aceasta, o foaie de 
parcurs pe care să fie indicate nu 
numai ora plecării și sosirii la cap 
de linie, ci și aceea la care șe va 
găsi în diferite puncte mai impor
tante ale traseului. Orice întîrziere 
nemotivată să fie sancționată. (De 
altfel acest sistem este practicat de 
mulți ani în București și în alte 
orașe din țară). Atunci poate șoferii 
și taxatoarele ar fi cointeresați în 
respectarea orarului. Și apoi mai 
există un ritual destul de amu
zant în sine dar obositor prin re
petare : există un soi de stații fa
cultative (fără ca acest lucru să fie 
indicat pe tăblița respectivă) la ca
re taxatoarea întreabă: „La tunel 

Iui I, maistrul Dumitrescu Ioan, su
praveghează cu atenție ca buștenii 
să fie tăiați la dimensiunile cerute.

Datorită hărniciei întregului co-

lor morți, procesul de producție se 
desfășoară acuma cu o mare opera
tivitate. Cu fiecare mișcare pînzele 
ferăstrăului pătrund tot mai

lectiv, la gaterul 2 Lonea, unul din

gerile de amortizare deoarece erau 
în restanță cu plata primelor pe o 
perioadă mai mare de două luni de 
zile.

La tragerea de amortizare ce a 
avut loc în ziua de 31 mai a.c., prin
tre cîștigătorii din Valea Jiului ci
tăm pe : Brîndău Ion de la E. M. 
Dîlja, Avram Constantin de la 
U.P.D. Petroșani, Madaraș Pavel de 
la E. M. Uricani și pe Pîinișoară 
Lucreția de Ia „Viscoza" Lupeni.

PATRUI TRAIAN
■Lrector la Inspectoratul 

orășenesc ADAS 
Petroșani 

ANUNȚ
ȘCOALA PROFESIONALĂ COMERCIALĂ DIN PETROȘANI 

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

— vinzători produse alimentare
— vinzători produse textile — 

încălțăminte
— ospătari

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

Concursul de admitere va avea loc între 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.

coboară ?“. „Nu coboară nimeni11 
conchide dînsa. „Dă-i drumul* — 
intervin și alți amatori binevoitori. 
Pentru a evita aceasta sînt două 
remedii. Să se repare toate sone
riile instalate pentru asemenea con
vorbiri și... să nu mai coboare ni
meni prin spate, ca să nu fie ne
voită taxatoarea să-i anunțe.

Și acum cîte ceva și despre călă
tori. Adevărul este că o parte din 
vină pentru întîrzierea mașinilor, 
pentru enervarea inutilă, o poartă 
călătorii înșiși deoarece nu s-a creat 
o puternică opinie de masă împo
triva celor ce nu respectă normele 
în vigoare. In stațiile mari, coboară 
cîte 10-15 persoane prin spate. Nu
mai rareori cîte un glas stingher 
le atrage atenția că mașina ș-a golit 
și ar fi putut șă coboare prin fată- 
Dintr-odată cîteva minute de înțjr- 
ziere evitabile ! Și tot între călători 
sînt unii care nu catadixesc să se 
scoale de pe scaun pînă nu se o- 

*prește mașina în stație, că tot nu 
pleacă șoferul pînă nu coboară 
domniile lor.

adînc în trunchiul culcat în bătaia 
Iui. Dirijînd procesul de producție, 
cu priceperea ce ți-o dau anii de ac
tivitate îndelungată, șeful schimbu- 

cele mai puternic mecanizate puncte 
ale I. F. Petroșani, prevederile pla
nului pe luna în curs sînt depășite, 
la majoritatea sortimentelor. Astfel, 
la traverse normale, planul de. pro
ducție la zi era întrecut, pe ziua de 
26 iunie, cu cîteva zeci de bucăți. 
La sortimentul cherestea de răși- 
noase, indicele de plan era depășit, 
la aceeași dată, cu peste 240 metri 
cubi. Prin activitatea desfășurată, 
prin exemplul lor personal, în a- 
ceastă lună s-au remarcat îndeo
sebi comuniștii 'Negoi loan, Trep- 
teș Filimon (în clișeu) și Boșca loan, 
care obțin depășiri zilnice de 20-25 
procente.

M. C.

Călătoria în comun are și ea far- | 
mecul ei: pitorescul nasturilor pier- j 
duți, al ciorapilor rupți, al umbre- 
lelor sau mănușilor uitate, al soli- I 
darității celor ce întîrzie la servi- I 
ciu din aceeași cauză, Cred însă 
că ar fi de preferat o călătorie fă- | 
cută în liniște, fără vociferări, fără ■ 
emoția pierderii condicii de pre
zență. E un „miracol" posibil dar S 
la realizarea lui trebuie să-și aducă I 
aportul atît I.C.O. Cît și Călătorii. • 
Și acum o sugestie pentru I.C.O. Să ■ 
confecționeze și șă oblige pe toți sa- I 
lariații ce deservesc transportul în “ 
comun să poare uniforme adecvate | 
sezonului însoțite de insigne speci- I 
fiee pentru șoferi, taxatoare, con
trolori pe care să fie gravat numă- R 
rul respectivului salariat Aceasta |
ar da un aspect mai civilizat, ar a- 
eorda mai multă autoritate contro
lorilor și... ar face mai ușor de iden
tificat pe cei incorecți sau nepoli- 
ticoși.

M. O. TREISTAR

Se caută 
un grădinar

(Urmare din pag. 1)

Dar unde să se joace copiii ? Ne 
întrebăm în modul cel mai firesc, 
pentru că proieetanții au omis pur 
și simplu acest „neînsemnat amă
nunt" din viața unui cartier. E- 
dilil au consemnat ca atare aceas
tă omisiune și uită la rîndul lor 
să se uite prin jur și să descopere 
existența unui teren care, valori
ficat, ar rezolva această problemă 
spinoasă In spatele cartierului 
paralel cu linia ferată se află o 
ffișie de teren viran de cîteva sute 
de metri lungime. Anul trecut, spre 
bucuria celor mici (și a părinților 
lor), a apărut un buldozer, care a 
început să niveleze pămîntul, dar... 
speranțele au veștejit în muguri.

De atunei nu a mai călcat pe 
acolo picior de gospodar.

Cei de o șchioapă și frații lor 
mai mari, visători cum sînt ei la 
această vîrstă, închid ochii și văd 

I 
I 
I
I 
I
Ia
I 
I
I

pe acest loc tot ceea ce le lipsește 8 
pentru a șe juca într-o adevărată " 
lume a lor. Văd conturîndu-se aie- 8 
vea pe marginea acestui teren un I 
gard des de iederă în dosul căruia, . 
solare, gropi cu nisip, un micro-1 
stadion și de ce nu și un mic ba- I 
zin de înot ar transformă acest. n 
pămînț al nimănui (un fel de a se I 
zice) într-un adevărat rai al co
piilor din cartier.

Cu puțin interes și cu mai mul- |f 
tă grijă pentru mlădițele de mîlne, 
se poate amenaja în acel loc o mi- | 
nunată grădină unde copiii să se " 
destindă în voie în afară de orice | 
pericol. Condiții pentru făurirea | 
acestei grădini există, lipsește însă - 
un grădinar. 5

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

TRU SPECIALIZARE în următoarele meserii:

1. Ospătari, curs seral (numai Mtli)
2. Cofetari

Condiții: Școala de cultură generală, vîrșta 15—18 ani

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

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

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

iunie 1967, iar EXAMENELE SE VOR ȚINE INTRE 1—15 

IULIE.

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

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

28 iunie

18,00 Telecronica economies. Ren
tabilizarea produselor.

18.30 Clubul tinereții. „Ne-am tăiat 
în suflet temple". Emisiune 
de Dorel Dorian.

19.30 Telejurnalul de seară,
19.50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate,
20,00 Cronica discului.
20.30 Față-n față. Compozitori și 

cîntăreți.
21,00 Avanpremiera.
21,15 Film artistic „Un cartof, doi 

cartofi".
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
29 iunie

PROGRAMUL I : 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport;
6.20 Radiopublicitațe; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 8,00 Tot înainte;
8.20 MOMENT POETIC; 8,25 ta 
microfon, melodia preferată; 9,30 
RADIOMAGAZ1NUL ASCULTĂ
TOARELOR; 10,00 Arii din operele 
interpretate de Lili Dușescu; 10,10 
Curs de limba germană; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică e- 
conomică; 11,15 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară;
12.15 Din însemnările instructorului 
artistic; 12,25 Muzică populară; 
13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Suc
cese ale muzicii ușoarei 13,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 Vă prezentăm 
formațiile Edmond Deda și Gino 
Mescoli; 14,15 Tot înainte; 14.35 Mu
zică ușoară; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 15,05 MUZEE ȘI EXPOZIȚII;
15.20 Cîntă Luminița Cosmin și 
Tony Dallara; 15,40 Radio-publici- 
țațe: 15,50 Melodii populare inter
pretate de Ion Stoicănelg 16,00 RA- 
DiGjȚfRNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Recital vocal Va- 
sile Martinoiu; 16,30 Muzică ușoară:
16,50 Program de doine și jocuri; 
17.10 Muzică ușoară: 18.00 BULE
TIN DE ȘTIRI: 18.05 RADIOSÎMPO- 
ZION : REALISM SI CAPACITATE 
CREATOARE; 18,25 Muzică ușoară 
de Radu Șerban; 18,40 Emisiune 
despre și pentru cei care circulă 
pe drumurile publice: 19.00 Con
cert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RADIOGAZETA DE. SEARA:
20,30 Soliști si orchestre de muzică 
ușoară; 20,50 Interpreți ai folclo
rului nostru : Ana Pacatiuș și 
Gheorghe Zamfir; 21,05 Antena TI
NERETULUI; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic:
22,15 Intîlnire cu jazz-ul; 22,45 MO
MENT POETIC; 22,50 Muzică in
strumentală; 23,00 Palmaresul me
lodiilor; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI.
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Plecarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer 
de la New York spre patrie

Lucrările sesiunii extraordinare
a Adunării Generale a O.N.U

YORK 27. — Trimisul spe-NEW
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Luni seara, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a părăsit New York-ul în- 
dreptîndu-se cu avionul spre pa
trie.

La aeroportul „Kennedy" condu
cătorul 
sesiunea 
Generale

delegației țării noastre la 
extraordinară a Adunării 
a Organizației Națiunilor

Unite a fost condus de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentant per
manent la O.N.U., și Iosif Gheor
ghiu, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Socialiste Ro
mânia la Washington. Erau de 
față membri ai misiunii permanen
te a

NEW YORK 27 (Agerpres). — In 
continuarea dezbaterilor Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată exa
minării situației din Orientul A- 
propiat, în ședința de luni după- 
amlază, primul a luat cuvîntul re
gele Hussein al Iordaniei. Vorbito
rul a cerut retragerea trupelor 
raeliene din teritoriile ocupate, 
clarînd că Adunarea Generală 
trebuie să admită cucerirea de
ritorii ca rezultat al luptei armate.

Ministrul de externe al Yemenu- 
' lui, Mohamed Sallam, a cerut con
damnarea Izraelului și retragerea 
necondiționată a trupelor sale din 
teritoriile ocupate.

Reprezentantul Norvegiei, Edvard

iz- 
de-
nu 
te-

Hambro, a declarat că'orice soluțio
nare a problemei trebuie să se facă 
ținîndu-se cont de existența tuturor 
statelor din această regiune, pre
cum și de principiul îriSbris în Cartă 
că nici un teritoriu nu poate fi re
vendicat ca rezultat al unei cuce
riri. Hambro s-a pronunțat, de a- 

favoarea prezenței 
O.N.U. în Orientul

României la O.N.U.

Sosirea la Paris

externe al Izraelu-

semenea, în 
unor forțe ale 
Mijlociu.

Ministrul de
lui, Abba Eban, a folosit dreptul de 
replică pentru a răspunde regelui 
Hussein. Reprezentantul Arabiei 
Saudite, Jamil Baroodi, care a ur
mat la tribună, a respins declara
țiile lui Eban.

27 (Agerpres). — In drumPARIS 
spre patrie, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, care a participat la lucră-

sesiunii extraordinare a Adu-rile
nării Generale a O.N.U. consacrate 
examinării situației din Orientul 
Apropiat, a sosit marți la ora 10,15 
(ora locală) la Paris.

★ ★ ★

Perspective întunecate 
pentru democrația din Grecia

Apro- 
minis- 
al re-
retra- 
izrae-

LONDRA 27 (Agerpres). — „Ul
timele măsuri luate împotriva co
munității academice grecești con
firmă impresiile anterioare că gu
vernul grec nu este în stare să a- 
precieze limitele corecte ale pute
rii" — scrie ziarul britanic „li
mes". „Guvernul, continuă ziarul, 
este în fapt corupt de propria sa 
putere".

Ziarul se referă apoi la situația 
presei din Grecia, subliniind că în 
această țară continuă arestările de 
ziariști. Ziarul „Times" protestea
ză împotriva răstălmăcirii unor 
pasaje din două editoriale ale sale 
în așa fel încît înțelesul lor să fie 
schimbat sau complet răsturnat

pentru a sluji regimului militar.
Referindu-se la afirmația guver

nului grec că ar dori să readucă ța
ra la un regim constituțional, „Ti
mes" scrie : „Avînd în vedere ac
tualele acțiuni, afirmația guvernu
lui militar că se va supune voinței 
liber exprimate a poporului trebuie 
să fie serios pusă la îndoială. Dacă 
măsurile sale represive urmăresc 
să consolideze puterea sa, perspec
tivele democrației în Grecia sînt în
tunecate".

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Primul vorbitor în ședința de 
marți dimineața a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată exami
nării situației din Orientul 
piat a fost Ahmed Balafrej, 
tru, reprezentant personal 
gelui Marocului. El a cerut 
gerea imediată a trupelor
liene din teritoriile ocupate. Mi
nistrul afacerilor externe al Ira
kului, Adnan Pachachi, care s-a 
urcat apoi la tribună, a criticat 
poziția S.U.A. în conflictul ce a 
avut loc în Orientul Apropiat.

Comisarul federal pentru infor
mații al Nigeriei, Anthony Enharo, 
a propus Adunării Generale un 
plan de pace în șase puncte care 
prevede, printre altele, retragerea 
trupelor izraeliene din zonele ocu-

VIETNAMUL DE SUD

FORJELE PATRIOTICE DETIN INIȚIATIVA
PREZENTE

ROMANEȘTI
SOFIA 27. — Coresponden

tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : Luni după-amiază, sala 
de concerte „Bulgaria" din 
Sofia a găzduit cea de a doua 
etapă a concursului interna
țional al tinerilor cîntăreți de 
operă. Printre cei 16 clasați 
pentru etapa finală se află și 
interpreții români Vasile Mar- 
tinoiu și Victoria Besseti. Fi
nala concursului va avea loc 
la 29 iunie pe scena operei 
populare din capitala Bulga
riei.

In același timp, juriul con
cursului a desemnat pe cei 
mai buni interpreți de muzi
că bulgară din rindul cîntă- 
reților străini. Reprezentantul 
român Vasile Martinoiu a ob
ținut premiul întîi acordat de 
Uniunea compozitorilor bul
gari.

SAIGON 27 (Agerpres). — Forțele 
patriotice care acționează în regiu
nea septentrională a Vietnamului de 
sud au atacat în cursul nopții de 
luni spre marți cu un puternic foc 
de arme grele mai multe poziții 
americane și saigoneze. Potrivit a- 
genției Reuter, care citează un pur
tător de cuvînt al armatei S.U.A., 
peste 100 militari americani au fost 
scoși din luptă.

Surprinși în propriile lor baze, 
americanii organizează acum noi 
raiduri în regiunile unde bănuiesc 
că ar exista concentrații de trupe

ale Frontului național de eliberare. 
Avioanele de tipul B-52 au bom
bardat marți dimineața regiuni din 
apropierea frontierei cu Laosul, 
precum și la sud de zona demili
tarizată. Acțiuni similare au mai 
fost întreprinse de comandamentul 
american și în zona platourilor 
înalte, relatează agenția France 
Presse.

pate, crearea unor zone tampon 
de-a lungul frontierelor Izraelului 
cu' țările arabe, unde să fie pla
sată o forță a O.N.U., rezolvarea 
problemei refugiaților cu sprijinul 
marilor puteri și promovarea de 
către O.N.U. a unui tratat de pace 
pentru Orientul Apropiat, bazat 
pe recomandările reprezentantului 
ce ar urma să fie trimis la fața 
locului de secretarul general al 
O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al 
Argentinei, Nicanor Costa Menen
dez, a declarat că retragerea for
țelor izraeliene nu va fi suficien
tă pentru instaurarea păcii în O- 
rientul Apropiat. Această retrage
re, a spus el, trebuie să coincidă 
cu încetarea stării de beligeranță, 
astfel încît toate părțile, sustrase 
oricăror presiuni, să poată căuta 
ele înșile soluțiile crizei. Ministrul 
argentinian a adăugat că în ce pri
vește problema Ierusalimului, a- 
ceasta trebuie rezolvată în confor
mitate cu 
nerale.

Ultimul 
dimineață 
Finlandei, 
subliniind 
a declarat
buie să fie retrase de pe teritoriile 
cucerite.

îngrijorări Io sloul gimroolol 
Mirai ei Arabili li rod

ADEN 27 (Agerpres). — Acțiu
nile din ultimul timp inițiate de 
patrioții din Aden au provocat în
grijorare în sînul guvernului- așa- 
zisei Federații a Arabiei de sud. 
îngrijorarea guvernului federal și 
a înaltului comisar britanic, 
Humphrey Trevelyan, a crescut 
după ce patru miniștri din guver
nul federal reprezentînd Adenul 
a-u avertizat că intenționează șă 
demisioneze și din cauza răpirii 
primarului Adenului, Foad Mahfood 
Khalifa. . ,' '

Neliniștea guvernului federal a 
devenit evidentă marți, cu ocazia 
anunțului potrivit căruia ultimele 
trupe britanice au fost retrase din 
teritoriile ce alcătuiesc federația, 
cu excepția Adenului. Armata fe
derală va trebui de acum încolo 
să-și. asume răspunderea peritru 
menținerea legalității și ordinii în 
aceste teritorii, în vederea procla
mării independenței, în ianuarie 
1968, în conformitate cu planul 
britanic. Au mai rămas, după, cum 
precizează trimisul special al a- 
genției France Presse, aproximativ 
12 consilieri britanici. Se jxine 
însă, după cum afirmă trinăsul 
special al agenției France Presse, 
problema loialității acestor soldați 
față de guvernul federal, întrucît 
este știut faptul că numeroși ofi
țeri sprijină cauza organizațiilor, de 
eliberare națională. In cercurile po
litice se pune întrebarea dacă a- 
ceastă armată va alege calea aces
tor organizații, sau va încerca sin
gură să pună mina pe putere. De 
teama acestor eventualități, mem
brii actualului guvern federal au 
cerut ca din cabinet să facă parte 
și un ofițer din armata federală, 
propunere- pe care înaltul comisar 
britanic nu o împărtășește. (El, se 
teme că un asemenea reprezentant 
se va bucura de o influență dis
proporționată 
fără a mai 
lui ar putea 
nor conflicte

La Aden a rămas un efectiv de 
soldați britanici, dar comandamen
tul englez se abține deocamdată să 
intervină în cartierul Crater. Din 
relatările agenției Associated Press 
reiese că autoritățile britanice se 
găsesc într-o „grea dilemă"., deoa
rece o asemenea intervenție ar pu
tea să le aducă noi complicații prin 
dezlănțuirea valului de acțiuni, ale 
patriotilor în întreaga federatjjf.

în cadrul guvernului, 
menționa că numirea 
duce la izbucnirea u- 
între triburi).

7

hotărîrile Adunării Ge-

vorbitor în ședința de 
a fost reprezentantul 
Max Jakobson, care, 
neutralitatea țării sale, 
că trupele izraeliene tre-

Greva minerilor din Bolivia

DECRET 
ANTIDEMOCRATIC 
ÎN BRAZILIA

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). 
Președintele Braziliei, Costa e Sil
va, a semnat un decret în virtutea 
căruia un grup de 36 de persoane 
sînt private de drepturile politice 
pentru refuzul de a se înrola în 
forțele armate. 22 dintre cei vizați 
sînt din statul Sao Paulo.

Aparataj nou pentru legături de televiziune 
în Cosmos

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Un 
grup de specialiști din Moscova au 
elaborat un aparataj nou pentru 
stabilirea de legături de televiziune 
în Cosmos. Noul sistem de dispozi
tive garantează o bună calitate a 
emisiunilor de televiziune la mare 
distanță cu ajutorul sateliților ar- . 
tificiali ai Pămîntului, chiar atunci 
cînd mecanismele de 
o putere minimă, 
gătura tele în Cosmos 
simplificată simțitor, 
(area la amplificatorii 
tivele terestre complicate.

Aparatajul este instalat pe stația 
de unde se efectuează transmisia.

■ emisie au 
Astfel, le
va putea fi 

prin renun- 
și dispozi-

La început, imaginea este defor
mată intenționat, dar apoi este ne
cesară o mai mică cantitate de e- 
nergie pentru retransmisie. Dispo
zitive relativ simple de pe Pămînt 
transformă apoi imaginea defor
mată într-una clară.

Puterea instrumentelor de trans
misie poate fi de cîteva zeci de 
ori mai mică decît a celor obișnuite, 
iar calitatea emisiilor cu mult mai 
ridicată.

Potrivit părerii specialiștilor, te
lespectatorii vor putea, probabil, 
recepționa în viitor imaginile direct 
de pe satelit, fără ajutorul stațiilor 
terestre de recepție.

Situația din districtele miniere boliviene Catavi, Siglo Veinte și Hua- 
nuni, ocupate la sfîrșitul săptămînii trecute de armată, continuă să rămină 
încordată. Muncitorii mineri au declarat
protest împotriva brutalităților poliției 
omorirea a 21

o grevă de 24 de ore în semn de 
de sîmbăta trecută, soldate cu

Acord între S.U.A, 
și Panama

i

Majoritatea 
vocal adunări

de mineri și rănirea a 
conducerilor organizațiilor 

ale sindicaliștilor pentru a

VIZITE
In- 

luni 
ofi-

70.
sindicale din Bolivia au con- 
sprijini lupta minerilor.

Avion american doborît 
R. P. Chineze

< OTTAWA. Președintele 
diei, Zakir Hussain, a sosit 
seara la Ottawa într-o vizită 
cială de 6 zile la invitația guver
nului canadian.

Agenția China Nouă anunță că 
pe teritoriul R. P. Chineze a fost 
doborît un avion american, care a 
întreprins 
de sud a

raiduri deasupra zonei 
Insulei Hainan. Agenția

+ BELGRAD. O delegație par
lamentară din Congo (Brazzaville), 
condusă de Andre Georges Nouyabi, 
președintele Adunării Naționale, a 
sosit luni la Belgrad într-o vizită 
oficială, la invitația Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia.

< BUDAPESTA. Președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, Pal Losonczi, a primit dele
gația parlamentară a R.P.D. Core
ene condusă de Li En Ho, vice
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, care se află în 
vizită la Budapesta. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire prie
tenească.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel. 1662, 269 (G.G.V.J.)

La Casa Albă s-a anunțat că Sta
tele Unite și Panama au căzut de 
acord asupra conținutului unor trei 
tratate noi cu privire la Canalul 
Panama, precum și la posibilitatea 
construirii unui nou canal. Statele 
Unite vor recunoaște, potrivit noi
lor tratate, suveranitatea statului* 
Panama asupra zonei canalului. .

pe teritoriul

citată precizează că acesta este al 
7-lea avion doborît pe teritoriul 
chinez în perioada dintre 24 aprilie 
și 26 iunie a.c.

♦

V- 
la putere" (Partidul democrat re
publican — gruparea politică a pre
ședintelui Pak Cijan Hi — n.r.). 
Manifestanții au fost brutalizați de 
poliție, așa cum se întîmplă • deobi- 
cei în capitala sud-coreeana în ast
fel de ocazii.

au reiz-In Sud 
antiguverna- 
grup de stu- 
o adunare ir

capitala Coreii de 
bucnit manifestațiile 
mentale. Un numeros 
denți au participat la 
care, după cum scrie agenția Fran
ce Presse. „au fost denunțate frau
dele electorale ale partidului aflat

Plîngerea guvernului congolez (Kinshasa) 
către Consiliul de Securitate

Postul de radio Kinshasa anunță că 
(Kinshasa) a hotărît să adreseze Consiliului 
potriva Spaniei și Portugaliei, întrucît au 
sabotorilor care au încercat recent să treacă la acțiune 
precum și introducerea de material militar.

guvernul Republicii Congo 
de Securitate o plîngere îm- 
facilitat sosirea în Congo a 

in Katanga,

Tiparul i LP.H. Subunitatea Petroșani 40 360


