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Orjan al Comitetului orășenesc Petroșani ai P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

a 
cultură a sin- 
din Petroșani 
ieri, 30 iunie, 
festivă consa-

I

de fiecare 
unor idei

dintre noi 
o necesita- 
determină

NOUL
CONTEXT 
COTIDIAN

Apariția noului în orice do
meniu prilejuiește 
dată confruntarea 
pro și contra.

Cei mai mulți 
acceptăm noul ca 
te cotidiană care 
ritmul mersului înainte. Sînt 
insă unii care acceptă noul în 
mod mecanic, fără nici un 
sentiment de discernămînt. 
Alții, din prea multă comodi
tate sau neîncredere aparentă, 
îl privesc ca pe un experi
ment care urmează să fie a-

OPINII

declară

mișcat 
pentru 

anevoios

se realizează integral 
atunci cînd pe par- 
acestui proces fiecare 
semenii noștri își ma- 
adeziunea deplină. A- 

adeziune nu poate fi 
de ordinul afectului.

plicat în viața practică după 
pofta fiecăruia dintre noi.

Aceștia din urmă, așteaptă 
pînă noul trece proba tim
pului, după care se
întrutotul de acord cu binefa
cerile lui, fără să fi 
nici un deget măcar 
netezirea drumului
pe care îl are de parcurs, de- 
obicei, orice inițiativă nouă.

Viața confirmă, în mod a- 
xiOmatic chiar, că întronarea 
noului 
numai 
cursul 
dintre 
nifestă 
ceasta 
numai
Ea trebuie să se contureze pe 
un fond structural, care să 
asigure o schimbare în mai 
bine nu numai ca formă ci și 
la nivelul conținutului, stabi
lind lucrurilor la care se re
feră o armonie nouă, 
chilibru nou.

In primăvara acestui - an e- 
dilii din Lupeni au hotărît 
desființarea gardurilor din 
centrul orașului. Această ini
țiativă, pe lingă că aducea un 
element nou în aspectul ur-

Tiberiu KARPATIAN

un e-

(Continuare în pag. a 3-a,

Excelentei Sale ' 
Aden Abdulla Osman 

Președintele Republicii Somalia
MOGADISCIO

Adunare festivă consacrată 
Zilei învățătorului

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu-personal, adresez Excelenței Voastre căl
duroase felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și progres po
porului somalez prieten, cu prilejul, celei de-a Vil-a aniversări 
clamării independenței Republicii Somalia.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că 
relații dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă
teresul ambelor popoare, al înțelegerii și colaborării internaționale.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al' Republicii Socialiste România

a pro-

bunele
în in-

Sala de spectacole 
Casei de 
dicatelor 
a găzduit 
adunarea
erată Zilei învățătorului. 
La ședință au participat 
tovarășii LAZĂR DAVID, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc Petroșani 
al P.C.R., 
OVIDIU, 
Consiliului 
nedoara al 
Pionierilor, 
TRAIAN, 
Comitetului
Sfatului popular al ora-

tov. 
Traian a vorbit, în 
celor prezenti, des- 
dragostea cu care 
înconjurate cadrele 

de întregul

★ ★

Domnului Lester Pearson 
Prim-ministru al Canadei

OTTAWA

prof. VLAD 
președintele 

regional Hu- 
Organizației 
ing. BLAJ 
președintele 
executiv al

șului Petroșani, educa
tori, învățători, profesori 
de la școlile din Valea 
Jiului.

Cu acest prilej 
Blaj 
fața 
pre 
sînt
didactice

. nostru popor.
Adunarea festivă a fost 

urmată de un program 
artistic susținut de for
mațiile artistice ale Co
operativei „Jiul" și Ca
sei de cultură din loca
litate.

a zilei Confederației Can.a- 
în numele meu personal și

Cu ocazia celei de-a 100-a aniversări 
dei, vă transmit, domnule prim-ministru, 
al poporului român, urări de sănătate și fericire pentru dv. personal 
și de pace și prosperitate pentru poporul canadian.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

Brigada lui Fo- 
lea Vasile este 
bine cunoscută 
la mina Aninoa- 
sa pentru hărni
cia și priceperea 
dovedită la lu
crările de între
ținere a puțuri-

In numărul de azi :
♦ magazin

... (pag. a 2-a)
♦ Lucrările sesiunii extra

ordinare a Adunării Generale 
a O.N.U.

♦ GRECIA — Cenzură 
strictă asupra spectacolelor

♦ Situația din Haiti '.s
♦ Nota de protest a gu

vernului sovietic
♦ Luptele din Vietnamul 

de sud
[pag. a 4-a)

S 5197000 lei depășiri la o produc
ție realizată de 2 754 000 lei;

S 3 400 lei zilnic dobînzi la credi* 
tele restante

in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
CC. al P.G.R. din 21—23 decembrie T966 s-a subliniat că 
..Problema pierderilor planificate 'trebuiasd preocupe toate 
organele noastre economice 
lichidăm această anomalie,
Înapoiere economică'1.

și de partid. Este timpul să 
această gravă manifestare de

Cum se înfăptuiesc pe șantierul 
T.C.M.M. Valea Jiului și loturile a- 
ceștui șantier sarcinile trasate de 
plenară ? Datorită lipsurilor ce per
sistă în organizarea activității și în 
urmărirea realizării indicatorilor

UNDE MERGEM ?
AZI

• Sala de spectacole a Ca
sei de cultură, ora 18: între
cerile fazei regionale a celui 
de-al VIII-lea Concurs al for
mațiilor artistice . de amatori. 
Participă formațiile artistice de 
amatori din raioanele Hațeg, 
Hunedoara și 
lui.
• Stadionul Jiul din Petro

șani, ora 17; 
fotbal între cadrele didactice 
de la l.M.P. și o 
tă din antrenori
• Ștrandul

din Lupeni este 
orele 9—19. Apă 
temperatura de plus 26 grade, 
vestiare moderne, stație de ra
dioamplificare, aparate de gim
nastică și bufet T.A.P.L. cu râț: 
coritoare și dulciuri. a

• Sala clubului din Anihaa/ 
sa, ora 20: seară de dans cu 
concursul formației de muzic^ - 
ușoară a clubului sipdicatelot 
din localitate.

din

meci

Valea Jiu-

amical de

echipă iorma- 
și arbitri.

„Preparatorul- 
deschis între 
termoficată la

M î I N E
• Sala de spectacole a Ca

sei de cultură din Petroșani 
ora 10 și ota 17 : continuă îaza 
regională a celui de-al VIII- 
lea Concurs al formațiilor ar 
tlstice de amatori.
• Ștrandul „Preparatorul

Lupeni, ora 10: întreceri Ic 
probele de înot: JOț lytri — 
junioare și senM**? i* me
tri — jtentbri; 50 me
tri nu pfttc! st Sărituri de pe 
tftmbulină. Itl continuate me
diii de polo intre echipele

Preparatorul Lupeni si Minerul 
Lupeni.
• Pe stadionul din Lonea, 

ora 9: concurs profesionăl, fa
za orășenească, între fortaațiile 
voluntare P.C.I. din iocalitățile 
Văii Jiului.
• Subunitatea

roșani, a întreprinderii 
nale balneo-climaterice 
amatorii de excursii să 
de aceste zile frumoase 
ră, făcînd vizite de agrement 
la cabanele din împrejurimi:

— Cabana Șuriahu aflată la 
altitudine de 1 740 metri dis
pune de 45 locuri. Această ca
bană de creaslă este situată 
aproape de lacul Șurianu de 
sub vîrful cu același nume,

— O altă cabană de creastă 
capana Bufa din masivul Rete
zat : altitudine 1 580 metri, Dis
pune de 80 de locuri și face 
legătura între Valea Jiului și

■ Tarai Hațegului.
i Cabanele surori. Straja 

Lugpni și Vulcan, sînt situate 
'la' ’altitudine de 1 450—1 400 
metri "în masivul Vîlcan. DiS- 
•An de 70, respectiv 32 locuri.

— Cabana Rusu din masivul 
Paring, altitudine 1 168 metri, 
dispune de un hotel turistic 
todern cu 120 de locuri,

— Cabana Lunca Florii 
nasivul Sebeș, altitudine

stabiliți, pe acest șantier, în loc să 
se diminueze, pierderile- planificate 
sînt depășite. Astfel, pe cele- cinci 
luni : ale acestui an, șantierul - 
T.C.M.M. a depășit pierderile plani
ficate cu 8 538 000 lei. Situația este 
și mai tristă dacă ținem seama de 
faptul că- în cele cinci luni, pier
derile înregistrate au depășit pe 
cele de la sfîrșitul anului 1966 cu 
105 000 lei. Numai în anul 1966, da
torită acestui șantier, economia na
țională a pierdut, contravaloarea a

210 apartamente, iar în cele cinci 
tuni din acest an s-a pierdut con
travaloarea a 213 apartamente.

Depășirea , costurilor se datorește 
deficiențelor existente la toate lo
turile șantienirui, dar mai ales la 
lotul Vulcan — Paroșerti'care.-la o 
producție în valoare de 2 754 000 lei 
realizată în cele cinci luni, a depă
șit costurile cu 5.192 000 lei. Astfel, 
depășirea costurilor la acest iot es
te de 61 la sută. Pe drept cuvînt 
punem o întrebare conducerii lotu
lui Vulcan — Paroșeni : dacă ați 
gospodării.și salariul pe care îl pri
miți la fel cum gospodăriți fondu
rile statului, la ce situație ați 
ajunge ?

Și .loturile Lupeni — Uricani, A- 
nihoasa — Corcești — Livezeni, 
Dîlja, Petrila și Lonea au depășit 
posturile cu 10 la sută, 3 la sută, 8 la 
sută respectiv 10 la sută:

1

cabane Pe- 
regio- 
inVită 

profite 
de va

ta aceeași altitudine sfln
banele Cîmpu ltli Neag din 
masivul Retezat care are 106 
locuri si cabana Volevodu din 
masivul Sebeș Cate dispune de 
90 locuri.

N. CERBU
directorul Băncii de investiții 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

unista Vătafu Maria lucrează m secția depanat a F.F.A.
coza" Lupeni. Ea se numără printre lucrătoarele fruntașe în întrece
rea .socialistă. Datorită priceperii și strădanie! depuse obține lunar depă

șiri de plan de piste 40 kg mătase.
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DE LA PIETRELE LA BALEIA

MIC

Dimineața pornim de la 
cabana Pietrele, urmind ca
lea indicată de triunghiul 
roșu. Poteca pe care o stră
batem, șerpuiește printre 
brazi înalți și drepți ca lu
minarea. Aerul este curat 
cu miros de rășină. Trecem 
prin cîteva poeni și traver- 
sind pîraiele Pietrele și Va
lea Rea, coborim in valea 
Galeșul. Un scurt popas de 
ajustare precede urcușul pe 
serpentinele largi ce străbat 
coastele repezi ale muntelui. 
Potecile din pădurile de mo
lid, poienile cu iarbă deasă 
punctate cu tufișuri de jne- 
peni ne poartă pașii in con
tinuare spre lacul Galeșul, 
al treilea ca mărime din Re
tezat, situat la 1 945 m alti
tudine.

Stincile ce-mprejmuiesc la
cul aproape rotund și gro
hotișurile dau acestui loc 
imaginea unui sol lunar, răs
colit de forțe titanice. Dru
mețul avid de frumuseți de 
basm, de sălbăticiunea pie
trelor aruncate unele peste 
altele, intr-o îngrămădire 
haotică și măreață prin gi
gantismul lor, atrăgătoare 
prin formele ciudate dăltuite 
de vini, apă și ghețuri, va 
găsi frumuseți care vor în
trece cu mult așteptările 
sale.

Lăsând in urmă Galeșul, 
pornim pe cea mai anevo
ioasă porțiune a drumului, 
luînd pieptiș urcușul spre 
Vîrful Mare, prin grohotișuri 
și pilcuri de jnepeni. Ne o- 
prim în șaua ce leagă Vîrful 
Mare cu culmea Lănciței. 
Este locul unde priveliștile

UOLȚUL 
TURISTULUI

ce ne-nconjoară imprimă în 
suflet amintiri de neuitat. 
Rotindu-te vei vedea perin- 
dîndu-se în fața ochilor Tăul 
Țapului cu insula de groho
tiș, valea Vasielului cu sal
ba de mici lacuri argintii, 
Custura Bucurei, Colții Pe- 
legii, Peleaga, Păpușă, Cus
turile Retezatului, apoi pî- 
riul Lănciței și, in sfîrșit, 
culmea Gruiului cu văile 
Rîul Bărbat și Stîna de Riu.

Pornim pe culmea Lănci
ței, la peste 2 300 m înălți
me, trimițînd salutul nostru 
masivului Paring ce tn zilele 
senine se vede în zare. Co
borim neîncetat. Ocolim vir- 
ful Lănciței ce-și ridică ca
pul semeț în stingă drumu
lui șl după ce lăsăm în ur

mă Cleanțul Cozmii, intrăm 
în pădure. Vîntul a prins 
puteri. Pădurea șușotește 
tainic, prinzîndu-se in hora 
mlădioasă a copacilor. Stră
batem poienițe cu iarbă fra
gedă din care plăpîndele 
flori de munte iși ridică co
rolele frumos colorSte, vizi
tate de fluturii multicolori, 
cu zborul lor săltat. Simfo
nia cromatică, împletită cu 
muzica a mii de gîze ce bî- 
zîie într-una săgetind aerul 
în toate direcțiile, cu parfu
mul ce plutește pretutindeni 
și cu peisajul ce ți se des
chide in fața ochilor sînt 
cîteva din farmecele Rete
zatului și totodată cîteva din 
enigmele lui, care te fac să 
revii in aceste locuri cu 
drag.

Poteca ne scoate în șo
seaua care vine din comuna 
Pui, ajungînd, după 9 ore de 
mers, la cabana Baleia, si
tuată în partea de est a mun
ților Retezat, sub vîrful Ba
leia, la altitudinea de 1 450 
m avînd capacitatea de 100 
locuri, cu restaurant, canti
nă și bufet permanent. Este 
un minunat loc de odihnă, 
de popas și de recreare.

KIMINICH EWALD

DICȚIONAR DE
A m i n

„Amintirea e unicul rai din care nu 
putem fi izgoniți".

mai frumoasă 
este părul alb

„Cea
bătrîn
vieți cinstite".

JEAN PAUL 
cunună pentru un 
și amintirea unei

CHATEAUBRIAND
„Ziua de azi e ștearsă și tulbure, Ziua 

de miine stă ascunsă. Toate ovațiile, toa
tă strălucirea,, tot harul, din lume sînt în 
amintire, in trecut".

ANATOLE
umbrele,

lasă-n pace",
MIHAIL

„Amintirile șînt ca 
după om și nu-1

FRANCE
se țin

SORBUL

Un „zimbet“ par
fumat, îndreptat 

spre soare

STEAGUL ROȘ»

Peisaj montan
Foto: N. Moldoveanu

MAXIME (A)
- lucrurilor
| și a animalelor

t i

VARO
Vulcanul far

Vulcanul Ixalco din Ameri
ca Centrală este unul din cel 
mai curioși vulcani de pe pă- 
mînt. Marinarii il numesc vul
canul far. Craterul lui se Înal
ță pînă aproape la 3 000 m 
deasupra nivelului Oceanului 
Pacific. La fiecare 8—10 mi
nute se aude o bubuitură sub
terană și deasupra vulcanului 
se ridică rotocoale de fum ca
re, treptat, formează o coloană 
de 300 m. Partea superioară a 
acesteia se risipește încet în 
aer sub forma unei ciuperci 
uriașe.

Aceste erupții ritmice ale 
vulcanului Ixalco se produc 
de peste 200 de ani, ceea ce 
a făcut ca ele să servească 
drept punct sigur de orientare 
pentru navele aflate în largul 
oceanului.

Proiect 
pe Manhattan

In cursul anului 1970 pe In
sula Manhattan se va începe 
construirea unui nou sediu al 
Consiliului O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare. El va ocu
pa o suprafață de 64 ha și va 
cuprinde două clădiri cu o 
înălțime de 412 m și cîte 110

etaje fiecare. Cei 
nori vor adăposti 
rouri ale firmelor 
și străine de 
săli de expoziții, bănci, orga
nisme de studiu, piețe de des
facere. Pe aceeași suprafață 
va fi construită o linie de cale 
ferată, trei Unii de metro, o 
autostradă, un elicoport, o sta
ție de parcare pentru 1 600 de 
mașini, un hotel cu 250 de ca
mere etc. In cele două clădiri 
vor funcționa 230 de ascensoa
re, care vor circula cu o vi
teză de 518 m/min. S-a prevă
zut, de asemenea, instalarea a 
patru posturi de televiziune ca
re vor asigura o legătură u- 
șoară între sediul Consiliului 
șl orice întreprindere din To
kio, Paris sau alt oraș.

doi zglrie- 
mii de bi- 

amerlcane 
import-export,

Paris
de presă a 
în această 
care poar- 
Parisul, cu 
că aceste

13 orașe —
Agenția poloneză 

semnalat existența 
țară a 13 localități 
tă același nume cu 
singura deosebire
nume sînt precedate de încă 
unul, cum ar fi Ogrody-Pa- 
ryskie — „Paris-grădini". Nu
mele, după cit se pare, au fost 
atribuite de către dezertori! 
din armata lui Napoleon, pen
tru a-și mal alina puțtn dorul 
de țară.

r ■

I
„Trebuie să luăm 

cenușa";

„Cartea vieții se 
amintirilor".

din trecut focul, nu

JEAN JAURES 
citește lîngă lampa

V. DEMETRIUS
„Noi, bătrinii ne îndeletnicirii cu unele 

pe care voi, tinerii nu Ie cuhoașteți încă, 
care nu pot fi înlocuite prin nici o pu
tere : cu amintirile".

I. TURGHENIEV
„Amintirile copilăriei sînt cele mai 

prețioase amintiri ale vieții".
ROMAIN ROLLAND

Și totuși e adevărat!
ÎNTORCÎDU-SE acasă, doamna 

Hull (din Unionville — S.U.A.) a 
început să pregătească masa de 
prînz. Dar stupoare ! Incercînd să 
scoata alimentele din frigider, ea a 
găsit acolo trei pui fripți (pe care-i 
lăsase cruzi), 12 ouă tari (pe care le 
lăsase proaspete și nefierte) și o sa
lata prăjită (pe care o culesese cu 
puțin- timp înainte de a o așeza în 
frigider și pe care, deci, trebuia s-o 
găsească tot proaspătă). După cî
teva clipe de neliniște, doamna Huli 
descoperi misterul acestor tran
sformări neașteptate. In absența ei. 
un trăsnet lovise un copac din a- 
propierea casei, transformînd fri
giderul, printr-un fenomen inexpll 
cabil, în mașină electrică de gătit. 
Dar fapt și mai curios, după ce și-a 
îndeplinit doar cîteva clipe rolul 
de mașină de gătit, frigiderul și-a 
reluat rolul său permanent, pă-‘~ 
trînd la rece tot ce gătise singur,

★
O ECHIPA de cîini cioban ==■<'

I
I
I
I
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I
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ajută lucrătorilor de la serviciul® 
comunal din Varșovia să descopere! 
pierderile de gaze ce se produc prin? 
conductele aflate în pămînt. Ei de
pistează cu mult mai multă exacti-f 
tate aceste locuri decît cele, mai” 
sensibile aparate.

Microfoileton

Ploi artificiale
CU UN AN în urmă, între 9 au

gust și 14 noiembrie, în Australia 
au fost efectuate o serie de expe
riențe cu ploi artificiale. Regiunile 
alese erau niște lanuri de grîu de 
25 kmp situate între Nhill și Ka- 
nivo, în sud-vestul insulei, și la 
Swau Hill, în nord-vest.

Potrivit 
„Victorian 
ment", s-a 
catalizator 
Ploaia a căzut aproximativ asupra 
ntregii regiuni e» un surplus de 

2,8 cm față de media normală.
Rezultatele acestor experiențe au 

fost dintre cele mai bune, recolta 
de grîu înregistrînd o creștere spo
rită.

programului stabilit de 
Agriculture Departa- 

pulverizat peste nori un 
cu iodură de argint.

UMBRELA către baston :
— Nu ți-e rușine să umbli 

brăcat ?
dez-

SEMNUL de mirare îi arată fiu
lui său un semn de întrebare : I

— Vezi, așa ai să ajungi dacă nu 
stai drept !

UN TANDEM (bicicletă dublă) 
către o bicicletă obișnuită :

—- Tot burlac ? Tot singur ? 1

far-UN LEOPARD intra într-o 
macle :

— Dați-mi, vă rog, ceva pentru 
scos petele !

PORTOCALA către lămîie :
— Cum te simți ?
— Nu prea grozav, astăzi sînt 

cam acră.

Ori ce boala-și are leacul
Istoria amintește de multe 

prietenii puternice ce n-au 
putut fi destrămate nici de 
calomniile cele mai murdare, 
nici de vitregia vremurilor de 
demult. „Prietenia" dintre Cri- 
șan Aurel și Goja Laurențiu 
rămîne însă unică în felul ei. 
Da, da chiar așa, unică ! S-au 
mai legat ele prietenii pe pa
tul de suferință al spitalelor, 
dar ca a lor nici una. Dar să 
relatăm în mod succint evo
luția acestei prietenii. Amîn- 
doi au fost internați în spi
talul din Petrila. Goja Lau
rențiu pe la începutul lunii 
mai, iar Crișan Aurel în 27 
ale lunii. Goja, ca pacient mai 
vechi în spital și ca virsiă 
(are 44 de ani, față de cei 41 
ai tui Crișan) l-a întrebat eu 
un aer patern.

— Cu ce suferi, amice ? 
'l-a luat cu amice la al patru
lea cuvînt).

— Am stomacul resecat.
— Cu stomacul ? ! Grozavi 

coincidență. Și eu. Diagnostic : 
Ulcer duodenal.

— Eu mai am și o hepatită 
cronică ți un etilism cronic.

— Asta-i nemaipomenit. Am 
și eu o hepato-colieistită cro
nică si tare-mi place cîte un

vinars, o bere ori un vinișor.
— Și nu ți-a spus doctorul 

ă nu bei ? — l-a descusut 
proaspătul coleg de suferință, 
privindu-i chiorîș nasul de cu
loarea specifică adepților li- 

, coarei lui Bachus.
— Ba bine că nu. Dar ce 

știu ei, doctorii ? Copilării! 
Auzi, să nu bei. Dar strămo
șii noștri parcă n-au băut ? !

— Nu mai vorbi de băuturi 
că-mi lasă gura apă. Eu anul 
am fost de două ori la ăezal- 
cotizare și totuși beau de 
sting.

— Măi. ce ne mai asemă
năm, ce ne mai asemănăm I 
Musai să ne facem prieteni 
la toartă.

— Că bine zici. Cum dracii 
să facem s-o și udăm un pic, 
ca să fie prietenia trainică.

— Tare greu nu-i. Mă stre
cor eu pe scara 
aduc niște vin.

— Faină idee, 
că mi s-a uscat

Poanta le-a ieșit de minu
ne. După ce s-au „tratat" cu 
4 kite de vin le-a venit așa 
un curaj de parcă tot spita
lul era al lor.

Numai că medicii s au prins 
de cel de-al doilea „trata-

de serviciu și

Mergt repede 
gîtlejul.
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Cum rămine cu rentabilizarea 
activității șantierelor de construcții 
din Valea Jiului?

STENOZA Ml
pag. 1)(Urmare din

Depășiri s-au înregistrat atît la 
cheltuielile directe cit si la cele in
directe (2 496000 lei ia materiale,
2 187 000 lei la manoperă. 6^7 000 
lei la utilaje și 2 418 000 lei la chel
tuieli indirecte din care 450 000 lei 
dobînzi bancare pentru credite res
tante). Trebuie reținut că depăși
rile pentru cheltuieli de aprovizio
nare, transporturi de materiale și 
cheltuieli de manipulare se ridică 
la valoarea totală de 1512 000 lei, 
ceea ce reprezintă 18 la sută din to
talul depășirilor înregistrate. Două 
treimi din depășirile de pe cinci 
luni provin din materiale trecute pe 
costuri în acest an pentru produc
ția raportată în 1966, manoperă la 
lucrări raportate în 1966 și execu
tate în 1967, pierderi la arbitraj, re
duceri făcute de bancă și produc
ție nereală raportată de șantier în 
1966.

Restul depășirilor (1/3), în cea mai 
mare parte, se datoresc neasigu- 
rării realizării planului de pro
ducție, rămînerii neexecutate, în 
cele cinci luni, a unor lucrări în 
valoare de 15 milioane lei. In plus, 
existența unui volum mare de imo
bilizări de fonduri 
materiale de bază, 
tate și nedecontate, 
duri a făcut ca în tot timpul șan
tierul T.C.M.M. Valea Jiului să fo
losească un volum mare de credite 
restante pentru care a plătit do- 
bînzi bancare în valoare de 450 000 
ei (în medie 3 000 lei pe zi). In pre- 

1 zent acest șantier are credite res
tante în valoare de peste 10 mili
oane lei, credite care 
zilnic dobînzi bancare de peste
3 400 Iei.

La grupul de șantiere 
Petroșani pierderile planificate au 
fost depășite cu 733 mii lei. Cu ex
cepția șantierului instalații, care a 
realizat economii, șantierele Vul
can. Lupeni. Petroșani șl Petrila au 
înregistrat depășiri (41 la sută, 38 
la sută, 19 la sută, respectiv 2 la 
șută).

Depășiri mari s-au produs la chel- 
V'welile indirecte (835 000 lei) și la 
i.tilaje (277 000 lei). La depășirea 
cheltuielilor indirecte cea mai ma
re „contribuție" a adus-o plata lo
cațiilor C.F.R. în valoare de peste 
700 000 lei, cum 
nui volum de lucrări 
5 943 000 lei.

Deoarece măsurile 
prezent nu asigură 
activității șantierului 
lea Jiului, este necesară interven
ția Ministerului Minelor și a Trus
tului de construcții și montaje Bu
curești cu dispunerea de măsuri 
urgente pentru ca depășirile înre
gistrate să fie recuperate. De ase

menea, se impune ca conducerea 
grupului T.R.C.H. și a Trustului re
gional de construcții Hunedoara- 
Deva să ia măsuri corespunzătoare 
pentru aprovizionarea ritmică cu 
materiale a șantierelor și dotarea 
acestora cu utilaje necesare.

Este cazul să reamintim din nou 
comitetelor de partid și de sindi
cat de la T.C.M.M. și de la grupul 
de șantiere T.R.C.H. Petroșani, șe
filor șantierelor și loturilor, de 
construcții de la cele două unități, 
conducerii Trustului de construc
ții și montaje miniere București și 
a Trustului regional de construcții 
Deva cele subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara din 
decembrie anul trecut și anume că 
„La noi întreprinderea care lucrea
ză cu pierdere nu dă faliment, dar 
ea lovește în interesele întregii e- 
conomii, în interesele întregului 
popor". Asupra acestor cuvinte tre
buie să reflectați în mod foarte se
rios, tovarăși constructori !

Boala reumatismală — formă în- 
tîlnită exclusiv la copii și tineri —■ 
are particularitatea de a pune în pe
ricol mai mult inima decît închee- 
turile. Localizarea bolii la inimă 
duce la apariția a tot felul de le
ziuni iar una dintre cele mai frec
vente este stenoza mitrală- Ea 
constă dintr-o strîmtorare a orifi
ciului dintre auriculul și ventricu
lul stîng al inimii, cele două ca
mere din stînga inimii, împiedicînd 
circulația normală a sîngelui. Strîm- 
torarea sau stenozarea orifichilui 
mitral a portiței dintre cele două 
camere se produce prin inflamația 
celor două valvule — supape — ale 
acestui orificiu, care se îngroașă, 
se sclerozează și se sudează între 
ele la capetele lor numite comisuri. 
Barajul acesta dintre auriculul și 
ventriculul stîng face ca, pe de o 
parte, inima să trimită organismu
lui o cantitate mai redusă de 
sînge, iar pe de alta, sîngele să 
stagneze în plămîni și eventual în 
camerele din dreapta ale inimii.

Dacă în repaus inima unui bol
nav cu stenoză mitrală reușește 
să facă față funcției de circulație a

in stocuri de 
lucrări execu- 
goluri de fon-

generează

T.R.C.H.

și nerealizarea 
în valoare

u- 
de

Inluate pînă 
rentabilizarea 
T.C.M.M. Va

Urmărind ba
lansul benei cu 
mortar macara- 
gistul Carcalici 
Dumitru (în cli
șeu), de pe șan
tierul Petroșani, 
o îndreaptă, cu 
mină sigură, spre 
punctul de lucru 
unde a fost ce
rută.

sîngelui, în condiții de efort, cînd 
trebuie să trimită mai mult sînge 
țesuturilor ea este împiedicată de ob
stacolul stenozei și apar o serie de 
simptome cu atît mai supărătoare 
cu cît stenoza este mai strînsă. Bol
navii au respirația grea (dispnee) 
oboseală, tuse. Uneori prezintă fi
rișoare mici de sînge în spută-

Stagnarea sîngelui în plămîni face 
ca bolnavii să fie expuși la infecții 
pulmonare, în special bronșite. Sîn- 
gele stagnînd și în auriculul sting 
W produce dilatarea și bombarea 
acestuia ceea ce provoacă apariția 
de dureri în regiunea inimii său în 
spate.

In unele cazuri stagnarea sînge
lui în auriculul stîng provoacă apă- 

SFATUL MEDICULUI
rlția de cheaguri care se pot stre
cura prin orificiul mitral stenozat 
putînd fi proiectate în diferite or
gane (embolii). Valvulele îngroșate 
sclerozate servesc ca un punct de 
chemare pentru microbii care reu
șesc să pătrundă în sînge din unele 
focare infecțioase (dinți, amigdale, 
sinusuri) și care, cantonîndu-se aici, 
pot provoca în unele cazuri o com
plicație altădată fatală (endocar- 
dita bacteriană subacută) azi trata
bilă prin antibiotice.

Important pentru simptomele ca
re le prezintă bolnavii este faptul 
că gravitatea acestora depinde foar
te mult de gradul de stenozare a 
orificiului mitral. Pe măsură ce ori
ficiul este mai strimt, respirația de
vine tot mai grea la eforturi din ce 
în ce mai mici și uneori bolnavii 
au în timpul nopții crize de respi
rație grea (astm cardic) la care 
trebuie chemat de mare urgență 
medicul.

Dacă reumatismul dă sau nu le
ziuni la inimă de la început este o 
problemă care va fi urmărită cu

TELEVIZIUNE
1 iulie

18,00 Vă așteptăm la ora 61 Emisiune pentru 
femei.

18.30 Pentru tineretul școlar: Filmul „La 
pîndă".

18,40 Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej: 
„Primejdioasa călătorie în primul molar'' 
de Octavian Sava.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Pubilicitate.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 „Opt exerciții pe 625 de linii". Film de 

varietăți realizat de Radu Anagnoste și 
Valeriu Lazarov.

21.30 Filmul serial „Sfîntul".
22.20 Concurs internațional de dans.
23,00 Filmul documentar „Oameni în preerie".
23.20 Telejurnalul de noapte.
23,35 Telesport.
23.50 închiderea emisiunii.

ment" ce și-l autoadministra
seră cei doi bolnavi și l-au sis
tat pe primul, invitîndu-i să 
părăsească spitalul. Cînd au 
văzut cei doi cheflii că se în
groașă gluma și că orice 
boală-și are leacul, au început 
s-o întoarcă precum la Plo
iești. Cică nu pot părăsi spi
talul nevindecați. Dar că în
săși bolile de care suferă se 
datoresc în mare măsură tot 
băuturii, n-au suflat o vorbă. 
Cert este că „tratamentul" cu 
băuturi alcolice se poate face 
și fără spitalizare. S-o facă 
pe spinarea lor.

N. R. In spitalul din Petri
la sînt tratați în condiții op
time mulți bolnavi. Pleacă de 
aici sănătoși sau în convales
cență. Personalul medico-sa- 
nitar din spital se străduiește 
să le aline suferințele, să-i re
dea producției, familiei. Pun 
în această muncă suflet, pa
siune și umanism. Ori, pentru 
ca această muncă nobilă să 
fie încununată de succes tre
buie sprijinită și de bolnavi 
prin respectarea riguroasă a 
indicațiilor și tratamentului 
medicamentos. Ar fi cazul ca 
abaterile săvîrșite de Crișan 
Aurel și Goja Laurențiu să 
fie discutate și înfierate în 
Cadrul colectivelor în care-și 
desfășoară activitatea.

D. C.

NOUL —
(Urmare din pag. 1)

banistic avea de învins și 
inerția, consolidată pe o con
cepție veche, devenită tradi
ție în orașele de provincie, 
in baza căreia clădirile și te
renurile aferente lor trebuiau 
delimitate geografic pentru a 
se sublinia prin aceasta, chi
purile, prestigiul și autorita
tea lor edilitară.

Printr-o adeziune totală a 
dregătorilor treburilor orașu
lui inerția a fost învinsă, ini
țiativa a triumfat materiali- 
zîndu-se în noua formă a cen
trului orașului. Rezultatul? 
Pînă și cei neavizați în ma
terie de geometrie citadină a- 
firmă la ora actuală că piața 
urbei lor a „crescut" în for
mă și dimensiuni. In fond s-a 
întîmplat cu totul altceva. Di
mensiunile au rămas aceleași 
ca mai înainte, în schimb 
sub înrîurirea noului s-a 
schimbat concepția locuitorilor 
despre spațiu. Mai căn-
cepția fiind împărtășită de un 
număr mare de locuitori, ea 
a devenit opinie, ceea ce asi
gură inițiativei în cauză via

in context cotidian
bilitate și perspectivă de vi
itor.

Cînd noul devine un bun 
public, opinia celor care be
neficiază de binefacerile lui 
devine mai exigentă in aria 
eticii relațiilor dintre oameni. 
Discordanța dintre un bloc 
modern și rufele atîrnate pe 
balcoane,, un autobuz elegant, 
aerodinamic și o taxatoare cu 
atitudini și limbaj profesional 
perimat sau un magazin uti
lat cu ultimele cuceriri ale 
civilizației în domeniul deser
virii și o vînzătoare demodată 
în atitudini, îmbrăcată fără 
gust, frapează întotdeauna cu 
semn negativ. Inerția și lipsa 
de comprehensiune față de tot 
ceea ce e nou, sînt învinse, în 
aceste cazuri de opinia sănă
toasă a celor din jur, care de 
cele mai multe ori reacționea
ză prompt și cu maximă efi
ciență. = I ă

O măsură nouă în trans
porturile pe calea ferată, care 
pe lingă aspectul ei civilizat 
are și un caracter adine uma
nitar, constituie suportul ca
zului asupra căruia voi încer

ca să reflectez în rîndUrile ce 
urmează.

In componența trenului lo
cal Petroșani — Lupeni au a- 
părut (cum era și firesc) va
goane cu inscripția „Nefumă
tori" și „Fumători"; deci o 
formă nouă în cadrul trans
portului feroviar. Noul insă în 
acest caz are un caracter de 
formă, deoarece după apariția 
lui nu se manifestă nici o 
schimbare. Călătorii fumează, 
ca și înainte, în toate vagoa
nele trenului. Dacă se găsește 
cineva din rindul călătorilor 
să atragă atenția megieșilor 
de drum asupra acestei re
guli noi, aceștia, docili, sting 
țigările și vagonul devine deo
dată ceea ce este de fapt, un 
mijloc de transport pentru o 
categorie din semenii lor care 
se deosebesc de ei printr-un 
amănunt simplu, sînt nefu- 
mStorJ" (la mijloc e tot o 
problema de etică).

Paradoxal# mi se pare, în 
acest sens, tocmai atitudinea 
instituției care este autorul a-

TR AL A
multă grijă, ani îndelungați, prin 
controale medicale periodice. Con
troalele periodice își au rațiunea 
prin faptul că semnele stenozei mi
trale pot apare după mult țimp de 
la apariția reumatismului. Un rol 
deosebit de important revine aici 
familiei, care nu trebuie să negli
jeze prezentarea copiilor la contro
lul medical periodic. Examinarea 
clinică periodică a bolnavilor, com
pletată cu o serie de analize, înre
gistrarea de electrocardiograme, fo- 
nocardiograme precum șl examina
rea radiologică a inimii, vor putea 
permite urmărirea stingerii Infec
ției reumatismale; eventual surprin
de din timp apariția stenozei mi
trale. Mai multă grijă se va acorda 
prevenirii și tratamentului recidi
velor de reumatism care îngroașă 
și sudează valvulele. Bolnavii tre
buie feriți de factorii favorizanți ai 
reumatismului (frig, oboseală, ume
zeală, debilitate). Se recomandă ad
ministrarea preventivă a penicili
nei la reumatici în anotimpurile cu 
epidemii de gripă, în stări gripale, 
infecții nazofaringjene, completată 
cu organizarea sănătoasă a ritmu
lui de muncă și odihnă, a alimen
tației și a culturii fizice. Bolnavii 
se vor adresa medicului imediat ce 
vor observa că eforturile ce le fă
ceau altădată cu ușurință încep a 
fi însoțite de respirație grea, dureri 
sau palpitații.

Dacă în trecut, medicina dispu
nea de mijloace de tratare foarte 
reduse față de cazurile de stenoză 
mitrală, iar bolnavii se îndreptau 
către insuficiență cardiacă, astăzi 
chirurgia modernă permite rezol
varea lor cu succes. Prin operația 
numită comisurotomie, prin care se 
desfac capetele sudate ale valvule- 
lor (comisuri) sîngele poate din nou 
circula în toată libertatea.

Dr. SIM1ON KRAUSS 
specialist cardiolog

CINEMATOGRAFE
2 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Bumerangul; Republica; Mariliyn; 
PETRILA : Operațiunea „î“; LO
NE A — Minerul; Diminețile unui 
băiat cuminte; UVEZENI: Cîinele 
din Baskerville; ANiNOASA : Bea
ta; VULCAN; Fantomele se gră
besc; CRIVIDIA : Coplan își asu
mă riscul; PAROȘENI: Minunata 
Angelica; LUPENI — Cultural: El 
Greco; Nimeni nu voia să moară; 
BARBATENI : Lumina Verde; U- 
RICANI : Dragostea este interzisă.

loto
La tragerea din 30 iunie 1967 au 

fost extrase din urnă următoarele 
numere: t
89 87 17 67 76 37 2 39 86 81 53 7 

Fond de premii: 849 648 lei

cestei inițiative demne de toa
tă lauda. Tocmai reprezentan
ții căilor ferate (a se citi con
ductorii de tren) nu fac mai 
nimic pentru formarea opiniei 
care să faciliteze înscăunarea 
noului în acest sector. Numai 
inscripțiile de pe vagoane nu 
asigură reușită deplină noului. 
La triumful lui trebuie să con
tribuie toți factorii, în special 
cei chemați s-o facă în limi
tele obligațiilor profesionale. 
Ce s-ar intîmpla dacă pe lin
gă tradiționalul „Biletele, vă 
rog, la control" cavalerii uni
formelor albastre ar anunța 
cu prileiul controlului pe ca- 
re-l execută că... stimații călă
tori se află intr-un vagon în 
care nu se fumează. Atît și 
nu mat mult.

Pe parcursul istoriei sale 
multi-milenare omul a privit 
noul ca pe un element care a 
determinat perioadele de pro
gres și dezvoltare. Ca să zboa
re de exemplu, l-a ajutat, să 
învingă înaintea forței gravi
taționale, inerția.



STEAGUL ROȘU

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării

GRECIA

Generale a 0. N. U Cenzură strictă asupra spectacolelor
NEW YORK 30. — Trimisul spe

cial Agerpres, R. Găplescu, trans
mite,: Joi după-amiază au continuat 
dezbaterile generale ale sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la situația din O- 
rientul Apropiat.

Sabah Al-Ahmad Al-Jaber, mi
nistrul afacerilor externe al Kuwei
tului, a declarat că, dacă trupele 
izraeliene nu se vor retrage din 
teritoriile arabe ocupate, se va 
crea o situație gravă. El s-a pro
nunțat în favoarea proiectului de 
rezoluție sovietic.

Reprezentantul permanent al 
Greciei, Alexis Liatis, și-a expri
mat nefiniștea față de hotărîrea 
parlamentului Izraelului în legătură 
cU anexarea ierusalimului vechi, 
calificîndu-l ca „un act unilateral, 
ilegal și inacceptabil". Terence 
Nsanze, reprezentant permanent al 
Republicii Burundi a declarat că 
orice anexare de teritoriu va con
stitui o prelungire deliberată a stă
rii de beligerantă- și nu va face de- 
cît să înrăutățească situația. „Solu
ționarea problemelor a spus Law
rence McIntyre, reprezentantul per
manent al Australiei, depinde în ul
timă instanță, de însăși statele O- 
rientului Mijlociu". Cerința de bază 
a oricărei reglementări trebuie să fie 
respectarea integrității teritoriale și 
a independenței politice ' a tuturor 
statelor în cauză; Ca atare, a spus 
vorbitorul, „Izraelul trebuie să a- 
dopte o atitudine rezonabilă față 
de problema frontierelor, iar statele 
arabe să manifeste o poziție rezo

mai luat cuvîntul delegatul 
Ricăi, Luis Demetrio Tinoco, 
a calificat anexarea părții 
a Ierusalimului, ca „un act

România, s-a întîlnit și a purtat 
discuții • cu Ibrahim Makhos,. vice- 
psemier și ministru al afacerilor 
externe al Siriei, Abdelaziz Boute- 
flika,. ministrul afacerilor externe 
al Algeriei, Emile Zinsou, minis
trul afacerilor . externe al Repu
blicii Dahomey, Georges Hakim, 
ministru al afacerilor externe al 
Libanului, . Birane Mamadou Wane, 
ministrul afacerilor externe 
Mauritaniei, Habib Burghiba 
ministrul afacerilor externe al 
nisiei. .

Vineri, Corneliu Mănescu a avut 
întrevederi la sediul O.N.U, cu Mah
moud Fawzi, asistent al președin
telui R.A.U: pentru afacerile ex
terne, și . Roger Sevdoux, reprezen
tantul permanent al Franței.

al 
jr- 

Tu-

ATENA 30 (Agerpres). — Auto
ritățile din Grecia au introdus o 
cenzură strictă asupra spectacole
lor și au dat publicității o listă de 
39 de pagini de „cărți interzise". 
Este oprită difuzarea, cumpărarea 
și vînzarea unui număr de 757 de 
cărți și periodice. In decretul cu 
privire la instituirea cenzurii asu
pra spectacolelor se arată că sînt 
interzise acele spectacole care „tul
bură ordinea publică".

Agenția D.P.A., care transmite a-

ceastă știre, relatează că hotărirej 
cu privire la instituirea cenzurii 
a fost luată datorită faptului că în 
ultimul timp spectatorii subliniau 
prin aplauze acele replici ale acto
rilor care condamnau instaurarea 
dictaturii. Miercuri, dc pildă, au 
izbucnit aplauze furtunoase în 
timpul reprezentării piesei istorice 
grecești „Babilonul". în care un ac
tor condamna în termeni aspri ares
tările ilegale.

nabilă față de existența ca stat a 
Izraelului".

Obiectivul Adunării Generale, <po- 
trivit reprezentantului Maltei, Ar- , 
vid Pardo, trebuie să fie realiza
rea unei păci echitabile și dura
bile, chiar cu prețul unor „conce
sii reciproce" a părților în conflict. 
Nici o rezoluție nu-și va putea a- 
tinge scopul, dacă nu va ține seama 
de drepturile si interesele părților.

Au 
Costa 
care 
vechi
de aroganță", cerînd totodată, Izrae
lului să „renunțe la cuceririle de 
război" și țărilor arabe să recu
noască existența statului izraelian. 
Ministrul afacerilor externe al Ior
daniei, Ahmad Tuquan, s-a referit 
și el la hotărîrea Knesset-ului (par
lamentul izraelian), în problema 
Ierusalimului, considerînd că este 
vorba de un exemplu inadmisibil 
de aplicare a politicii faptului îm
plinit.

A mai urcat la tribună George 
Tomeh, reprezentantul Siriei, care 
a recurs la dreptul de replică.

¥
NEW YORK 30. Trimisul special 

Agerpres, R. Căplescu, transmi-te: 
Delegația română la lucrările se
siunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a continuat să 
aibă numeroase întîlniri si con
tacte legate de problemele- aflate 
pe- ordinea de zi a sesiunii. Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste

Comunicat sovieto-cuban
HAVANA 30 (Agerpres). — La 

Havana a fost dat publicității un 
comunicat oficial cu privire la vi-

5000 de mineri bolivieni 
au declarat grevă

LA PAZ 30 (Agerpres).;— Peste
5 000 de muncitori de la minele
de cupru din regiunea Catavi-Siglo
Veinte,
declarat

cu reprezentanții sindicatelor mi
nerilor.

mitat în

din centrul Boliviei, au
□ grevă pe termen neli- 
semn de protest împotri

va arestării liderilor lor sindicali. 
In același timp Corporația minie
ră boliviană (Comibol), organis
mul care conduce operațiile în 
minele naționalizate, a ordonat 
închiderea tuturor minelor din a- 
ceastă regiune „din cauza agitației 
continue muncitorești". Președin
tele Boliviei,: Rene Barrientos, a 
declarat că nu va duce tratative

Nota de protest 
a guvernului

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția TASS, 
guvernul U.R.S.S. a adresat o notă 
de protest guvernului S-U.A. în le
gătură cu bombardarea de către a- 
viația americană a navei comerciale 
sovietice „Mihail Frunze" în rada 
portului Haifong (R. D. Vietnam).

„La 29 
la ora 12 
meri cane 
mercială

depuse 
aseme-

sovietic
partea Statelor Unite vor fi 
toate eforturile ca în viitor
nea cazuri să nu se mai întîmple. 
Bombardarea navei comerciale „Mi
hail Frunze" demonstrează că aces
te asigurări din partea americană 
nu sînt îndeplinite.

Guvernul U.R.S.S. protestează e- 
nergic pe lîngă guvernul S.U.A., ce
rînd garanții efective, pentru a se 
pune capăt unor asemenea atacuri 
și pedepsirea celor vinovați".

zita lui A. N. Kosîghin în Repu
blica Cuba, în care se arată că, la. 
invitația guvernului revoluționar 
al Republicii Cuba. A. N. Kosî
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., înapoindu-se 
de la New York, unde a partici
pat la sesiunea extraordinară • a 
Adunării Generale 
oprit pentru cîteva 
A. N. Kosîghin și 
primul ministru al
voluționar al Republicii Cuba, au 
făcut un schimb de păreri în pro
bleme de interes comun. Convor
birile s-au desfășurat într-o atmssv 
feră tovărășească, de prietenie.

La 30 iunie, A. N Kosîghin a 
plecat cu avionul spre Moscova.

a O.N.U., s-a 
zile în Cuba. 
Fidel Castro, 

guvernului re-

iunie, se arată în notă, 
(ora Moscovei) avioane a- 
au bombardat nava co- 
„Mihail Frunze", care se

afla în rada portului Haifong. Asu
pra vasului a fost aruncată o bom
bă cu bile, iar datorită exploziei' 
au fost provocate avarii. Acest nou 
atac asupra unei nave sovietice de 
către avioanele militare a S.U.A. â 
ăyut loc. cu toate că guvernul 
S.U.A., într-o notă de răspuns adre
sată guvernului sovietic în legă
tură cu atacul avioanelor ameri
cane asupra motonavei sovietice 
„Turkestan", dădea asigurări că din

Situația din Haiti

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 30 (Agerpres). — Tru

pele americane au avut, în ultimele 
48 de ore, numeroase ciocniri cu 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud. Cele mai puternice lupte, trans
mite corespondentul agenției Fran
ce Presse, au avut Ioc joi în pro
vincia Binh Dinh, unde grupuri de 
patrioți au lansat un atac asupra 
unor unități americane, provocîn- 
du-le pierderi. Alte ciocniri au avut 
loc la sud de zona demilitarizată, 
unde cel de-al 9-lea regiment ame
rican participă Ia operația „Ci
marron", în timp ce în apropierea 
noii baze americane de la Phu Cat 
au fost înregistrate lupte violente.

care au durat aproape opt ore. A- 
genția Reuter menționează că în 
timpul unor angajamente spora
dice, care au avut loc Ia Da Nang, 
un avion american a bombardat din 
greșeală propriile poziții, omorînd 
un soldat american și rănind alți 
patru.

SANTO DOMINGO 
30 (Agerpres). — Co
respondentul din San
to Domingo al agenției 
France Presse relatea
ză că, potrivit infor
mațiilor care au ajuns 
în capitala Republicii 
Dominicane, trei a- 
genți însărcinați cu 
paza personală și unul 
din șoferii colonelului 
Max 
rele 
tian, 
lier, 
luni
cazarmă 
Prince. Cei patru 
fost acuzați de a fi a-

Dominique, gine- 
președintelui hai- 

Francois Duva- 
au fost executați 
dimineața într-o 

din Port-au- 
au

tentat Ia viața preșe
dintelui țării. Se crede 
că atentatul ar fi avut 
ioc cînd președintele 
Duvalier a condus la 
aeroportul capitalei pe 
soția, ginerele și fiica 
sa care au plecat în 
Elveția.

Potrivit informațiilor 
sosite la Santo Domin
go, focuri de armă au 
fost trase în incinta 
aeroportului din Port- 
au-Prince, în ziua ple
cării din țară a colo
nelului Max Domi
nique, după ce două 
persoane s-au aruncat 
asupra lui Duvalier.

Atacatorii ar fi fost 
respinși de garda .per- 
sonală a dictatorului 
haitîan. După cum re
latează France Presșe 
în aceeași zi, cinci 
fițeri, prieteni ai

Dominiq ae, 
să fi fost 
în complot,

Ionelului 
care par 
implicați 
au fost arestați de a- 
genții poliției, secrete. 
Soarta acestor . ofițeri 
nu este cunoscută. Un 
număr de alte 66 per
sonalități politice hai- 
tiene ar fi fost, de a- 
semenea, arestate. ■'

NOI DEMONSTRAȚII
SEUL 30 (Agerpres). 

In , capitala Coreei de 
sud atmosfera a deve
nit vineri mai încor
dată decât în zilele 
precedente, în legătură 
eu ceremonia de rein
stalare in postul de 
președinte a lui Pak 
Cijan Hi, care urmea
ză să aibă loc astăzi 
(sîmbătă). Vineri dimi
neața, pe străzile Seu
lului au avut loc noi 
demonstrații studen
țești la care au fos' 
condamnate , alegerile 
frauduloase din 8 iu
nie, în urma cărora 
Pak, Cijan Hi a. fost 
declarat reales -preșe
dinte. Poliția â inter
venit cu gaze lacrimo
gene pentru a-i îm
prăștia pe demon
stranți.

Unul dintre ’ aceste 
incidente a avut loc 
în apropierea reședin

ței oficiale a preșe
dintelui, unde acesta 
avea o întrevedere cu 
vicepreședintele S.U.A. 
Hubert Humphrey, so
sit la Seul pentru a 
participa la ceremonia 
reinstalării lui Pak 
Cijan Hi.

Corespondentul a- 
g e n ț i e i Associated 
Press transmite că, 
deși au fost operate 
arestări (circa 150), la 
scurt interval a avut 
loc o nouă demonstra
ție studențească în fa
ța Teatrului Național 
și hotelului Chosun, 
unde este instalat vi
cepreședintele . Hum- 
phrei, precum și în fa
ța clădirii Adunării 
Naționale. Liderii par
tidelor de opoziție au 
anunțat că vor decla
ra o grevă a foamei 
de 24 de ore, la sediul 
■partidelor respective

LA SEUL
Agențiile de presă 

transmit, citind surse 
informate, că în cadrul 
întrevederilor de vi
neri dintre Pak Cijan 
Hi și Hubert Hum
phrey au fost exami
nate o serie de pro
bleme internaționale, 
în special situația din 
Viețnam.

★
Tot vineri a sosit la 

Seul premierul japonez 
Sato. Agențiile de pre
să remarcă faptul că 
este prima vizită ofi
cială întreprinsă de 
un șef de guvern ja
ponez în Coreea de 
sud. EI se va întîlni! 
cu oficialitățile sud-co- 
reene, precum și cu 
vicepreședintele SU L, t 
Humphrey, în . ^edenM»* 
examinării ac pro
bleme privind situația 
din Asia de sud-esl.

INCIDENTELE RASIALE DIN BUFFALO

De trei zile, cartierul negrilor din Bufallo (statul New York) este 
teatrul unor puternice incidente rasiale. Poliția, care a intervenit cu bru
talitate pentru a-i împrăștia pe demonstranți, a folosit arme de foc 18 
persoane au fost rănite. Au fost operate peste 100 de arestări.

ABATAJ COMPLET AUTOMATIZAT
La mina „Beljszowice" din voevo- 

datul Katpwiee a fost dat în ex
ploatare primul abataj complet au
tomatizat după așa-numitul sistem 
„ASI-1" (abataj automat cu izo-

Puternică furtună 
în R.S. Cehoslovacă

După cum transmite agenția 
C.T.K., o puternică furtună înso
țită de grindină a provocat pagube 
materiale în valoare de aproape 20 
milioane coroane în raionul Vvș- 
kov, de lingă Brno. Aceasta este 
cea mai puternică furtună care a 
bîntuit în R. S. Cehoslovacă în ani; 
de după război. Au fost complet 
distruse sau periclitate culturile de 

fost distruse. In 18 sate, grindina ? 
distrus aproximativ 50 la sută din 
recoltă.

topi). Această instalație, alcătuită 
din peste 500 000 de elemente, a 
fost elaborată de specialiștii din 
Gliwice Abatajele de acest tip pot 
produce pe zi 3,5-4 mii tone de căr
bune. întregul complex de insta
lații este deservit de trei oameni pe 
schimb. In minele din Polonia vor 
începe să funcționeze tot mai mul
te mine dotate după acest sistem, 
prin care se reduce la minimum 
munca grea a minerilor și se ga
rantează o mare securitate a mun
cii în subteran.

VIZITE
Joi a sosit ia Ottawa regina An

gliei, Elisabeta a Il-a și ducele de 
Edinbourg. Ei vor participa la ce
remoniile prilejuite de centenarul 
Confederației canadiene.

¥
Agenția TASS transmite că Ni

kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului • Suprem al 
U.R.S.S., a plecat vineri spre Da
masc, unde, la invitația președin
telui Noureddin 'El-Atassi și a gu
vernului sirian, va face o vizită de 
prietenie.

★
La Addis-Abeba a sosit vineri o 

delegație de specialiști sovietici, în 
conformitate cu o înțelegere reali
zată, cu prilejul vizitei împăratului 
Haile Selassie la Moscova. Acești 
specialiști urmează să studieze căi
le și mijloacele de dezvoltare în 
continuare a colaborării economice 
dintre U.R.S.S și Etiopia.

Relief muntos sub ghețarii Antarctidei
Geologii sovietici din 

Leningrad au ajuns la 
concluzia că sub ghe
țarii Antarctidei se 
găsește un relief mun
tos.

Profesorul Mihail 
care a luat 

partrty'ifkde-a 12-a 
expediția an^ctttă so
vietică, a declarai CB,

parcurgînd o distanță 
de 3 500 km în peri
oada decembrie-mar- 
tie, a stabilit prin me
tode seismice că sub
calota de gheață a re
giunilor centrale ale 
Antarctidei se găsește 
un relief muntos. Alti
tudinea munților este

' de 600—1 500 m dea-

supra nivelului mării. 
De asemenea, au fost 
detectate unele văi ca
re coboară la 10—24f 
m . sub nivelul ixării. 
Grosimea caletei d* 
gheață pe platoul an
tarctic este între 2200 
și 3 760 m.
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