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Plecarea tovarășului 
Gheorghe Radulescu 

la Moscova
Luni, la amiază a ple

cat la Moscovă, tovară
șul Gfieorglie. Rădulescu-, 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, repre
zentantul ■ perinanefit ’ al

Republicii Socialiste Ro
mânia, jn C.A.E.R., pen
tru a participa la cea 
de-a XXX-a ședință a 
Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

(Agerpres)

CONDIȚII AVANTAJOASE
interviu cu tovarășul 

BLAJ TRAIAN, 
președintele 

Comitetului executiv 
al Sfatului popular 

orășenesc Petroșani

pentru cumpârarca sau 
construcția 
proprietate

dc localnic 
personală

Forjării Minea Petru și Goia 
Nicola din atelierul mecanic 
al minei Paroșeni sînt apre- 
ciați pentru calitatea lucrări
lor executate. Ei execută di-. 
i jerite unelte necesare muncii 

■ minerilor. Minea Petru se nu
mără ți printre inovatorii ti

nerei mine, din Paroșeni

închiderea expoziției 
„Italia produce"

La București s-a în
chis expoziția „Italia 
produce", organizată de 
Institutul italian pentru 

■ comerțul exterior. In 
timpul celor 11 zile cît 

♦ a fost deschisă, expozi

ția a fost Vizitată de 
peste • 200 000 persoane, 
printre care numeroși 
specialiști din diverse 
sectoare ale economiei 
noastre.

(Agerprșs)

A trecut aproape un an și 
jumătate de la apariția Ho
tărârii Comitetului Central 
al P.C.R. și a Consiliului de 
■Miniștri privind sprijinirea 
de către stat a • cetățenilor 
de la orașe în construirea de 

. locuințe proprietate persona
lă — expresie vie a polițicii 
partidului și statului nostru 
deîmbunătățire continuă a 

. condițiilor de trai ale oame
nilor. muncii.

făcut în Va- 
pentru tradu- 
vîață a pre- 
acestei hotă- 
posibilități Și 
au oamenii

Ce s-a 
lea Jiului 
cerea în 
vederilor 
rîri ? Ce 
avantaje
muncii care doresc să 
cumpere sau să-și con
struiască locuințe pro
prietate personală ?

La aceste întrebări, .răspun
de tovarășul Blaj Traian, pre
ședintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular oră
șenesc Petroșani :

— Pentru traducerea 
viață, a prevederilor hotărîrii 
partidului și guvernului pri-

vind sprijinirea de către stat 
a cetățenilor de lâ Ofașe în 
construirea de locuințe, sfa
turile populare din Valea 
Jiului — sub îndrumarea și 
cu sprijinul organelor supe
rioare de partid și de stat — 
au luat o seamă de tnăsuri. 
Astfel, au fost popularizate 
prevederile hotărîrii, ș-a tre
cut la stabilirea amplasamen
telor pentru noile construc
ții (acțiune care, continuă), 
s-a asigurat proiectantul — 
D.S.A.P.C. Deva — și s-a a- 
sigurat deschiderea finanțării 
pentru Cel care atf solicitat 
construcția de locuințe pro
prietate personală cu spriji
nul statului. Consider că sînt 
cunoscute condițiile : depune
rea de către solicitantul sa
lariat a 30 la sută din valoa
rea de deviz a lucrării și du
pă intrarea îh posesia locu
inței achitarea restului de 
bani în rate Lunare eșalonate 

. pe 15 ,ani. Timp de10 ani po
sesorul noii locuințe este 
scutit de impozite. Pînă în 
prezent în orașul Petroșani' 
s-a asigurat finanțarea pen
tru 6 apartamente proprieta
te personală din cele 14 ce
reri primite și sînt în curs

lucrările de organizare a șan
tierelor pe parcelele destina
te în acest scop.

Datorită faptului că nume
roși cetățeni solicită aparta
mente cu 2 și 3 camere exe
cutate în blocuri, au fost 
luate măsuri ca și în Valea 
Jiului să se ofere această 
posibilitate. Astfel, în orașele 
Petrila, Petroșani, Vulcan și 
Lupani s-au repartizat 448 a- 
partamente pentru a fi cum
părate și a deveni proprie
tate personală fn blocurile 
se vor da în folosință în 
cest an.

Important de reținut:
cererea solicitanților se pot 
aduce îmbunătățiri în gradul 
de confort al noilor aparta
mente prin folos’--- de ma
teriale de calitate superioară 
și a unor finisaje «'-ecutate 
după dorință. De asemenea, 
cei care contractează printre 
primii cumpărarea sau con
struirea de locuințe proprie
tate personală au prioritate 
în alegerea terenurilor' și a 
apartamentelor (în blocuri ți- 
nînd cont de așezarea si po
ziția lor.

ce 
a-

La

(Continuare in pag. a 3-a)

AL VIII-LEA CONCURS AL ARTIȘTILOR AMATORI

O IMPRESIONANTĂ 
MANIFESTARE ARTISTICA

Pe scena Casei de cultură 
din Petroșani, sîmbătă și du
minică, - și-au dat întîlnire în 
același spectacol păstrătorii 
și continuatorii străvechilor 
tradiții ale artei populare de 
pe meleagurile Hațegului, 
Hunedoarei și Văii Jiului. 
Din Călan și Hunedoara, 
din Topi ița, Boșorod și Ba- 
ru Mare, de la Cimpa și U-

Vizionând această mare reu
nire a artiștilor amatori și re- 
cunoscîdu-le multe' calități 
majore — acuratețea intona
ției, omogenitatea unor for

ricani, tineri iși vîrstnici au
venit la faza regională a
concursului cu ceea ce au
mai frumos -— cînțece, jo-
cilri locale și -obiceiuri tra-
diționale.

Grupul vocal de la clubul sindicatelor din Vulcan

mații orchestrale, aparenta 
lipsă de efort și degajarea 
în interpretare.— putem spu
ne că posibilitățile de afir
mare a bogatului folclor lo
cal sînt mari și numeroase. 
Cu toate că valorificarea.fol
clorului, a tradiției și. culorii 
locale a fost preocuparea 
principală în toate așeză- 
mintele culturale, cluburile 
sindicatelor și casele de cul
tură, iar pentru faza regio
nală trebuia să se munceas-

V. TEODORESCU
Foto : N. Moldoveanu

’Continuare in pag. a 3-a)

Un nou bloc 
la Petrila

Telefonul din atei e- 
rul electric al minei 
Lupe'ni suna insistent. 

~ Maistrul principal 'Cita 
Nicolae a ridicat recep
torul. Asculta - încordat 
vocea de la celălalt ca
păt al firului și pe fa
ța lui - se vădeau sem
nele îngrijorării.

Intre timp s-au apro
piat alți maiștri și eîți- 
va muncitori. Cita Ni- 
colae, lasă receptorul 
pe furcă apoi formează 
numărul șefului sectoru
lui XI, inginerul Cos- 
tache Tilus.

— Tovarășe inginer, 
la telefon maistrul Ci
ta. Vă aduc la cunoș
tință că la casa com- 
presoarelor de la puțul 
„Victoria" s-a produs o 
avarie. Pompele și mo- 

. toarele au fost „îneca
te" de apa care conti
nuă . să crească. Am’ or
donat electricianului Mi-

- hai Dumitru, care m-a> 
anunțat telefonic, să e- 
xecute decuplările ne
cesare.

• ■ ’ •-
■ •— Formați o echipă 
de intervenții,, se auzi 
Vocea hotărâtă a injpfle- 

—rului —' din lăcătuși și 
electricieni și cereți, o 
mașină pentru oameni 
și materiale. Vedeți, a- 
legeți . tovarăși de nă
dejde, vin si eu ime-

COMUNIȘTI 
ÎN ACȚIUNE
diat. Era ora 10 fără 
trei' minute...

★» '
Camionul. urca voini

cește pe drumul șerpui
tor ce' duce la puțul 
„Victoria". In mașină 
tubul de oxigen, apara
tul- de sudură și.grupul 
de oameni care.discu
tau cu aprindere. '

De fapt cum se în- 
tîmplase, i din i ce cauză 
se produsese avaria ?

„Din cauza presiunii- a- 
pei. povestește meeapi- 
cul d<! compresor Palî- 
ță Viorel, s-a spart cpn« 
duela de 20B la turbo- 
compresor. Drept urma
re casa compreșoareior 
a fost .inundată verti
ginos. încet, încet mo
toarele și pompele' r« 
fost înecate de apă. Apa 
se ridicase peste un 
metru ..și jumătate". '

Imediat electricianul 
Mihai Dumitru de la ta
bloul de distribuție de 
6 kV de la stația „Vic
toria" a • decuplat linia 
de deservire a pompelor 
și turbocompresoarelor. 
După aceașta Minai Du
mitru și Pălită' Viorel 
s-au apucat, pînă la ve
nirea eGhipei de,-inter
venții, să scoată.apa din 
casa compreșoareior cu 
o pompă' de fnînă. ■ 
' O dată ajunsă'-la’des
tinație,- grupa -de • inter
venții . formată diri ing.

Iuliu POPA

(Continuare în pag. a 3-a)

VITRINA ȘTIR

șantierului 
predat bene- 
nou bloc —

Constructorii 
din Petrila au 
ficiarului un
D 6 cil cinci nivele și 31 
apartamente.

■p

Prototip 1968
Colectivul secției de tîm- 

plărie a I.0.I.L. Petroșani a 
realizat un nou prototip de 
mobilă, care a fost expediat 
la Deva pentru expoziția __ ____...i,»-:.’: ■:-.-î.auBi > _> Mfla.

„Parîn- .

lap cu trei uși, ■ studio tapi- 
țat (recamier), vitrină — bi
bliotecă,' -dulap pentru tele
vizor, bar și masă alonja- 
bi,lă. Piesele-componente sînt 
ornate . cu furnir exotic în 
exterior și lustruite oglindă.

Lotrului s-au terminat lucră- 
. .rile la ultima porțiune din 

NNJ Bapropierea cabanei Obîrșia
Lotrului.. Drumul asigură cel

■ î mai rapid acces, cu mașina, 
Mures cu spectacolul muzical spre laCur^e glaciale din 
coregrafic „De la Oasa la PartTea ^rd-estwă a masrvu- 
Tîrnave “ lui-Panng și in același timp

legătura cu drumul alpin 
Novaci — Sebeș.

In excursie

de

al 
din 
un

In turneu 
prin Valea Jiului

Ansamblul de estradă 
Teatrului „AL Davilla" 
Pitești va întreprinde
turneu prin Valea Jiului cu 
concertul spectacol „Galaxia 

... .   . . do—re—mi“.
— IMN. - :’i! *'■' Un alt turneu îl va între- 

-‘țfoBl prototip — „Parîn- de stat de
Șui" — este compus din du- cîntece Și jOBUti tfin Tîrgu

Sindicatul Ț.A.P.L. Petro
șani va organiza o excursie 
de trei zile cu autocarul . 
O.N-.T. La excursie vor partici
pa 34 de lucrători ai trustului. 
Excursioniștii vot vizita ora
șele Cluj, Baia Mare, 'Tg. 
Mureș, Brasbv, Făgăraș, Si
biu, Simeria.

Pentru furișii
■ Pe. drumul forestier care 

leagă Valea Jiplui de Valea

Rod al hărniciei 
locatarilor
: ■ l: ' ■

Locuitorii orașului Uricani 
au amenajat prin: muncă 
patriotică: un frumos scuar. 
In jurul fîntîniiarteziene 
din centrul scuarului au fost 
instalate băpci. ■ Scuarul ofe
ră-un cadru plăcut celor ca
re doresc să-și petreacă aici 
o parte din timpul liber in 
tovărășia unei icărți,' a aeru
lui curat și a soarelui



STEAGUL ROȘU

SPORT • SPORT • SPORT Intîlnire

CÎTEVA CONSIDERAȚII PE MARGINEA COMPORTĂRII
ECHIPEI MINERUL LUPENI
CAUZELE
...Seara de 28 iunie 1959. In ora

șul Lupeni e mare sărbătoare spor
tivă. In piața din centrul orașului 
sute de iubitori ai fotbalului, sus
ținători înflăcărați ai echipei Mi
nerul Lupeni care nu reușiseră să 
se deplaseze la Cîmpia Turzii, se 
îmbrățișau de bucurie. Ultimul hop 
în calea promovării în categoria A 
fusese trecut. Minerul Lupeni în
vinsese în ultimul meci pe Cîmpia 
Turzii pe propriul ei teren, reușind 
în acest fel să promoveze în rîndul 
celor mai bune echipe de fotbal ale 
țârii noastre.

Și cum amintirile acestea sînt 
întotdeauna plăcute, vom reda for
mația care a adus iubitorilor spor
tului cu balonul rotund din Lu
peni această satisfacție, lat-o : Kiss, 
Plev. Coman, Keresztes, Groza, Mi
hai, Cotroază II, Fall. Sziikc. Onea 
ți mult regretatul Paraschlva.

...Au trecut cîțiva ani. Ani în 
care bucuriile Victoriilor echipei 
Minerul Lupeni au alternat cu a- 
mflriv lunile înfrîngerilor. Cofnpo- 
nenții acestei echipe au luptat din 
greu spre a se menține în prima 
categorie de fotbal a țării. In vara 
anului 1963. echipa Minerul. îm
preună cu suporterii ei au gustat 
din cupa cea mai amară a înfrîn- 
gerilor: retrogradarea în categoria 
B. La aceasta a contribuit și faptul 
Că jucătorii cu state mai vechi în 
echipă au prsdat ștafeta unor .tineri 
cu mai putină experiență, mulți 
dintre ei fiind aduși din alte loca
lități ale țării care nu au luptat cu 
suficientă ardoare pentru culorile 
asociației Minerul.

Suporterii din Lupeni sperau si 
așteptau totuși ca echipa lor favo
rită să revină lâ forma care a con
sacrat-o. Așteptări și speranțe za
darnice.

...18 iunie 1967. Sutele de iubitori 
ai fotbalului din Lupeni au trăit 
clipe de mari emoții în așteptarea 
rezultatului de la Oradea. De astă 
dată nu era vorba de promovarea 
într-o categorie superioară ci de „a 
fi Sau a nu fi" în categoria B. „Sor
ții", sau mai bine zis comportarea 
lamentabilă a jucătorilor echipei, 
au făcut că temerile să se adeve
rească. Pierzînd fără drept de apel 
în fața formației Crișul Oradea, 
lupenenii și-au văzut spulberate și 
ultimele șanse de 
tegoria B. Așadar, 
lui din Lupeni au 
și ultima picătură 
a înfrîngerilor.

Cum a fost posibil un asemenea 
eșec, care de altfel se întrezărea 
tot mai îngrijorător cu fiecare meci 
al returului ?

In cele cîteva considerații pe mar
ginea comportărji echipei Minerul 
vom încerca să analizăm principa
lele cauze Și efectele lor.

Ca și în producție, și în sport, u- 
nul din factorii principali în obți
nerea de succese îl constituie dis
ciplina. La sportivi, prin disciplină 
se înțelege în primul rînd punctua
litatea și participarea cu regulari
tate la antrenamente. Seriozitatea și 
conștiinciozitatea cu care fiecare 
jucător sc străduiește sâ-și însu
șească procedeele tehnice, indicați
ile tactice date de antrenor. îmbu
nătățirea condiției fizice, toate a* 
cesteă duc la rezultate sportive bu
ne. Au înțeles oare fotbaliștii de la 
Minerul Lupeni să se achite de a- 
ceste îndatoriri elementare ? Fap
tele dovedesc, contrariul. Irite oare 
admisibil ca jucători cu reale per
spective cum slnt Foca, Cotroază șî 
alții, sâ lipsească nemotivat de la 
30-40 de antrenamente? Cum puteau 
avea ei, intr-o asemenea situație, o 
pregătire fizică și tehnică corespun
zătoare, să se încadreze in concep
ția de joc a echipei ? La acestea su 
adaugă și viața nesportivă pe care 
o duceau unii jucători.

In loc să joace fotbal de dragul 
acestui sport, nentru prestigiul cu
lorilor pe care le reprezintă și, de ce 
n-am spune-o, și chiar al lor perso
nal fotbaliștii de la Minerul „ju
cau", chipurile, la nivelul la care 
<?rau remunerați.

La situația arătată mai sus nu 
s-ar fi ajuns dacă conducerea sec
ției de fotbal, antrenorul echipei ar 
fi' luat" măsuri din timp pentru 
curmarea 
plină.

Trebuia.
mers pînă
lipseau de la antrenamente, duceau 
o viață nesportivă, să fie aspru 
sancționați, mergîndu-se pînă la 
scoaterea lor din iot.

Retrogradarea echipei Minerul în 
categoria C este acum un fapt îm
plinit. In vederea redresării fotba
lului din Lupeni, trebuie învățat din 
lipsurile avute, să se privească în 
perspectivă. Lupeniul a avut pînă 
nu de mult o tradiție în creșterea 
și promovarea de fotbaliști talen- 
tați. Să reînviem această tradiție, 
începînd cu depistarea copiilor care 
dovedesc aptitudini pentru acest 
sport. In acest scop se pot organiza 
întreceri între echipe pe străzi, Car-

tiere și școli. Celor selecționați însă 
trebuie să li se asigure echipamen
tul necesar nu așa cum s-a intim- 
plat pînă acum. Va trebui, de ase
menea, să se asigure condiții mal 
bune de pregătire juniorilor, pro
movarea lor cu mai mult curaj în 
prima echipă.

Redresarea fotbalului din Lu- 
peni stă în mîinile iubitorilor aces
tui sport cu balonul rotund din 
localitate. Sfi trecem deci la treabă 
și sa-1 ridicăm la nivelul care ne-a 
adus cu cițiva ani în urmă atîteă 
satisfacții.

D. CBiȘAN 
C. MATEESCU

In fine mult aștep
tata vară a sosit aîit 
ia propriu cit ți la fi
gurat și în Valea Jiu
lui. Căldura, așteptată 
cu nerăbdare și... cu 
pulovere cam groase 
pe noi, s-a dezlănțuit 
de cîteva zile cu tărie. 
E o caniculă așa cum 
stă bine să fie în pli
nă vară. Oamenii care 
au dorit căldura verii 
se ascund acum de ea 
la umbra copacilor din 
parcuri și păduri, iar 
alții, clei să-și „spo
rească" anii de mun
că în subteran, coboa
ră cele Cîteva . trepte 
ale răcoroasei crame 
j.Qdobești" de se cin
stesc cu un șpriț la 
gheață. Ziua de repaus 
este însă petrecută în 
mijlocul naturii la um
bra deâsă a copacilor, 
lîngâ susurul izvoare
lor, și pe malul ape
lor. O mare afluență 
de excursioniști au 
cunoscut toate,., văile

pe malul
din Valea Jiului, dar 
la Strei a fost dumi
nică un adevărat fur
nicar. Mai ales acolo 
unde se întîlnește șo
seaua asfaltată a Pe- 
troșaniului cu șoseaua

INSTANTANEU
Orâștle, a- 
mășlnl și 
de ordinul 
de iubitori 
și înot se

Slmeria — 
rau numai 
motociclete, 
sutelor. Mii 
de natură
bălăceau iii unda cris
talină a apei. Pescarii 
au căutat zadarnic un 
loc mai liniștit unde 
să-și exercite sportul 
lor preferat, Zadarnic. 
Peste tot apa parcă 
clocotea de atîta zben
guială, încît și peștii 
au căutat să-și găseas
că loc de adăpost aiu
rea.

— De astădată sînt 
mai mulți oameni în 
Strei decît pești — 
zise unul zîmbind. S-au

O DUMINICĂ LA $TRAND

abaterilor de Ia dis',:

dlipâ părerea noastră, 
acolo încît jucătorii care

Straiului
Oțelari 

Hunedoara, cefe- 
din ăi meri a. ță- 
cooperatori. Au 
baie, au nătut 

au 1 egat

ma- 
cu trenul, 

spre case, 
ce; veneau 
Jiului, au 

popas 
.Zimbrul"

întîlnlt aici minori din 
Valea Jiului, 
din 
riști 
răni 
făcut
mingea și 
prietenii. Spre amurg, 
cu motocicletele, 
șlnile sau 
au plecat 
Motorizați!, 
spre Valea
făcut un scurt 
la bufetul „!
din frumoasa pădure 
a Hațegului. Mare ca
non pe cei de la vo
lan. In timp ce soțiile, 
prietenii șl Chiar co
piii sorbeau din paha
rele cu bere rece, ei 
se consolau eu suc ori 
citronadă, 
semenea 
cursia a 
frumoasă 
minica viitoare se 
întîlni din nou pe 
Iul StreiulUi.

Dar șl in &' 
condiții 

rămas 
așa că

ex- 
tot 

du- 
vor 
ma-

a rămîne în ca- 
iubitorii fotbalu- 
trebuit să soarbă 
din cina amară

-
țț.î:z.

■Ax vft- .■<,.■ v
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Necesitatea sportului

...Duminică, ora 3. Soarele se ri
dicase la înălțimea unei sulițe peste 
coama muntelui. Dogorea puternic. 
Razele lui se răsfrîngeau in apa 
zglobie a ștrandului din Lupeni. 
Zeci de oameni ai muncii — tineri, 
bătrini și copii — se îndreptau spre 
porțile acestui „lăcaș" de reconfor- 
târe. In incinta ștrandului, anima
ție mare. îndrăzneții se cățărau pe 
trambulină; aruncîndu-se ca o să
geată, străpungeau apa și aerul. 
Apoi iarăși și.„ din nou. Cei mai pu
tini inițiali în 
tui sport se 
privească așezați 
o partidă de șah 
de radioamplificare își făcea pe de-

plin datoria. Muzică, distracție, an 
tren. Cîțiva tineri spătoși — se ve
dea din capul locului că-s sportivi 
— făceau „încălzirea" la cele cîteva 
aparate de gimnastică, montate pe 
plajă. După o baie bună nu puteai 
să nu devii...
T.A.P.L. Doar 
variată de... 
toare.

...Tîrziu, cînd soațele a 
după munți, cînd purpura 
tulul a acoperit orașul, cei eare-și 
petrecuseră duminica la ștrand au 
plecat acasă mulțumiți. Intr-adevăr, 
o duminică plăcută la un asemenea 
ștrand nu poate să nu-ți creeze dis
ponibilități sufletești uriașe.

client
se servea 

dulciuri și

al bufetului 
o gamă 
răcori-

scăpătat 
asfinți-

pentru femei
femeilor ale că- 

Zilnice sînt se-

din exercițiile 
pot să ducă Îs

Exercițiile din acest număr 
se adresează 
rOr activități 
dentare.

Iată cîteva 
variate care
ameliorarea eventualelor de
reglări ale organismului.

I. Din poziția de drepți, ri
pe vîrfuri o dată cu 
brațelor întinse, prin 

sus, cu palmele către 
aplecarea trunchiului 
brațele întinse — re- 
îndoirea genunchilor, * 

în 
corpului:

dicarea 
ducerea 
înainte : 
înainte; 
în față, 
laxat — 
trunchiul cercuit puternic 
față; destinderea 
brațele se duc înapoi întinse.

Revenirea 
Exercițiul

Vioiciune și 
de 3—3 ori.

i

(111)
II. Din poziția culcat pe 

spate cu mîlnlle sub ceafă, se 
execută, concomitent cu flexia 
coapsei pe trunchi, o ușoară 
arcuire a trunchiului în față, 
cu ajutorul mîinilor care traj- 
de ceafă. Revenire.

Se execută de fl—8 ori.
Iii. Din poziția de drepți, 

sărituri cu depărtarea picioa
relor 
teral.

Se
IV.

față cu ducerea brațelor în 
mate prin lateral.

Exercițiul se poate executa 
le 4—6 ori.

și ducerea brațelor la-

execută de 8—10 ori.
Aplecarea trunchiului în

la poziția inițială, 
se execută cu 
se poate repeta Prof. 1. CtOFÎCA

G.S.O. Petroșani

„tainele" aces- 
mulțufneau... să 
în șezlonguri, la 
sau remy. Stația

Finalele campionatului 
republican de ciclism

Sportivi români 
In întreceri 
internaționale

HELSINKI 3 (Agerpres). — La 
Tampere s-a desfășurat un mare 
concurs internațional de caiac-ca- 
noe la care au participat sportivi 
din opt țări printre care și Româ
nia. Sportivii români au dominat 
întrecerile cîțtigînd zece probe prin 
Andrei Igorov (3), juniorul R. Ru- 
jan (2) Calabiciov-Covaliov (2). 
Viorica Dumitru (2) și Nieoarâ-lva- 
nov.

O frumoasă comportare au avut 
sportivii români si la concursul in
ternațional de câiac-cânoe de la 
Grunau. Ei au obținut victoria In 
cinei, probe. Aurei Vernescu a cîș- 
tigat trei probe, iar Artimov-Iva- 
nov-Terente-Calenic "l **nhov-Ser- 
ghei cite una. j

ISTANBUL 3 (Agerpres). — 
66 000 de spectatori au urmărit la 
Istanbul partida omagială de fot
bal dintre o selecționată interna
țională șl echipa Galatasaray, or
ganizată cu ocazia retragerii din 
activitatea competițională a cu
noscutului portar turc Turgay Vic
toria a revenit Selecționatei inter
naționale cu scorul de 2—0 (2—0). 
In formația selecționatei au jucat, 
printre alții, fotbaliștii români Pîr- 
călab și Nunweiller III, precum și 
cunoscutul portar sovietic Lev 
Iașin.

rugbi între echi- 
Romăniei. Supe- 
compartimentele, 

deschis, eu multe

GDANSK 2 (Agerpres) — La 
Gdansk s-a disputat ieri meciul 

. internațional de 
pele Poloniei și 
riori în toate 
prestînd un joc
șarje reușite, rugbiștii români au 
repurtat o victorie netă eu scorul 
de 28—3 (17—0). Cel mai bun ju
cător al echipei române a fost 
Irirhescu. care a realii1'’' 'nsrur 
13 puncte.

Pe șoseaua București — Ploiești 
s-au disputat duminică dimineața 
finalele campionatului republican 
de ciclism în cursele contracrono- 
metru pe echipe. Proba seniorilor 
desfășurată pe distanța de 100 km 
s-a încheiat cu victoria formației 
Dinamo 1 (Ciumeti, Rusu, 
Ciocan), care a înregistrat timpul 
de 2 h 30’40”. Pe locurile 
toare s-au clasat în ordine: Stea
ua I, la 39 secunde, Dinamo II la 
55 secunde, Voința la 4'04’', Olim
pia la 6'22”. Cursa rezervată Ju
niorilor mari a revenit echipei 
Petrolul Ploiești, iar cea a junio
rilor mici formației C.S.O. Brăila, 
Tot iCri au avut loc finala con
cursului republican pentru bici-

Bietele de turism, cîștigată de Ște
fan Kotoloș (Banat), cronometrat 
pe 20 km "u timpul de 33'20''.

ZAGRBB 3 (Agerpres). - 
neul internațional feminin dt 
bal „Trofeul Zagreb11 a luat 
cu victoria reprezentativei 
layiei. Echipa României s-a 
pe locul doi. in ultima zi 
ncului, România a învins cu 
de 13—7 (7—3) Polonia, iar
lavia a dispus cu 10—7 (7—3) de 
Ungaria.

Tur
ban d- 
sfirșit 
lugos- 
clasat 
a tur- 
scOrul 
Iugos-

Cosmă,

urmă-

(Agerpres)

TENIS DE MASA

Rezultatele confruntării de la Cluj
Timp de trei zile, sala sporturilor 

clin Cluj a găzduit turneul interna
țional de tenis de masă pentru ju
niori, la care au luat parte sportivi 
șl sportive din Bulgaria, Cehoslova
cia, <R.D. Germană, Ungaria și Româ
nia. Turneele individuale au fost 
cîștigate de reprezentanta noastră

Carmen Crișan la fete, și de 
hoslovacul Fleisinger la băieți, 
echipe, la masculin pe primul 
s-a situat selecționata Ungariei 
(echipa română a ocupat locul 5), 
iar la feminin reprezentativa Ce
hoslovaciei, urmată de echipa Ro
mâniei.

ce- 
Pe 
loc
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18,00 In direct.,. Smtttune e- 
conomică. Transmisiune 
de la Fabrica de conser
ve „flora" — București.

18.30 Pentru copii: A fost 
odată,.. „Leul îngîmfat" 
(basm popular). Prezintă 
Brîndușa Zaița Silvestru 
Filmul „Untul".

19,00 Pentru tineretul școlar: 
1 001 de întrebări.

19.30 Telejurnalul de stării.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Aventurile lui Robin 

Hood.
BO,30 Cabinet medical Tv.
20.50 Orașe și... orașe.
21,00 Teatru in studio: „Don 

Juan" de Moliere. Iu ro
mânește de Alexandru 
Kirițescu.

22,00 Pe aripile valsului.
22,40 Panoramic.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

Comuniști
in 
acțiune 

t (Urmare din pag. 1)
K

Castache Titus, maistrul principal 
Cită Nicolâe, electricianul Bogdan 
Ion, cortlpresoriștii Mișek RudOlf 
și Hegeduș Iosif, sudorul Blăjan 
Viorel și lăcătușii Țeleș Iosif Și 
Farkaș Iosif, au început lucrul. 
Cu eforturi deosebite au reușit să 
scoată apa din casa pompelor. 
Apoi s-au înlocuit cele două mo
toare de 22 kW cu alte două mo
toare de aceeași putere aflate în 
rezervă... A fost sudată și con
ducta.

In tot timpul avariei pentru a 
nu lăsa sectoarele V, VI, VII, Vili 
și IX — subteran și suprâfâță 
fără aer comprimat s-âu pornit 
cele două compresoare „Reșița" 
de 45 și 90 metri cubi. In sfflrșit, 
le ora 14 oamenii — maistrul, in
ginerul și muncitorii, uri pînă la 
piele, au reușit să pună în func
ție prima pompă și turbocompre- 
Borul. A doue pompă s-a pus în 
funcție la ora 18. La aceasta, con
tribuind și echipa lăcătușului Poșa 
Alexandru.

Și acum un amănunt oare pare 
neînsemnat: Acești oameni mi
nunați care au reușit prin hărni
cia lor, într-un timp record, să 
redea viața casei de compresoare 
de la puțul „Victoria", am aflai 
mai tîrriu, rint cu toții cornii- j 
Uiști...

(oidiiii avanlajoase mim (ompimma 
m loiilndii de lotoime piopiielafe personala

(Urmare din pag. 1)

Pentru o mai buna coordonare a 
operațiunilor legate de acțiunea de 
construire a locuințelor proprieta
te personală s-au luat măsuri pen
tru rezolvarea cu operativitate a 
cererilor pentru grăbirea execuției 
lucrărilor precum și pentru simpli
ficarea unor operațiuni de con
tractare și finanțare a acestor lu
crări, De asemenea, s-au luat mă
suri pentru scurtarea termenelor 
pentru perfectarea documentațiilor 
tehnice eliberarea la timp a avi- 
zelor și deciziilor de .atribuite a

(Urmare din pag. 1)

ca intens, nu toate formațiile șl-au 
justificat prezența în scenă.

Și acum, despre evoluția repre
zentanților artei amatorilor din Va
lea Jiului. De la început trebuie 
să spunem că in cadrul fazei de la 
Petroșani s-au afirmat cîteva for
mații de valoare, cu aspirații legi
time la scena finalelor. După con
sumarea și a ultimei reuniuni pe 
cehtru regional, juriul va stabili 
pe cei... care-și vor înteți efortu
rile, în viitor, pentru confrunta
rea republicană. In așteptarea de
ciziilor juriului, cîteva cuvinte 
despre cel mai buni.

Prologul spectacolului ne-a fost 
oferit, într-o manieră care a entu
ziasmat, de către corul reunit 
al cluburilor sindicatelor din 
Petrila și Lonea (dirijor Vla
dimir Ureche). Sensibil egal ca 
valoare a fost și Cotul clubu
lui siderurgiștilor din Hunedoara 
(dirijor C. Ungureanu). Celelalte 
coruri — ale caselor de cultură din 
Petroșani și Hațeg și al E. M. Ghe- 
lar — îndepărtate valoric. Numărul 
mare al echipelor de dansuri popu
lare, care au adus pe scenă frumu
sețea jocului românesc, a permis 
spectatorilor și... juriului să remar
ce multe colective de interpreți cu 
evoluții superioare. La un apreciat 
nivel artistic s-au prezentat și dan
satorii (numai băieții) formației 
clubului din Lupeni în montajul 
coregrafic „Pe plaiurile patriei" (in
structor D. Viloaică), Comparîndu-i 
însă cu dansatorii clubului siderur
giștilor din Hunedoara și cei ai că
minului cultural din Dăbîca, spe
ranțele... -cad.

Cu o răspîndire largă în activi
tatea artistică de amatori abia în 
ultimii ani, grupurile vocale pre
zente în concurs au fost de valori 
foarte diferite. Deși toate au abor
dat numai un repertoriu cu profil 
folcloric, cu cîntece anume armo
nizate pentru toate compartimen
tele vocale incluse în grup, un nivel 
calitativ superior n-a dovedit nici . 
una dintre formații. Oricum, grupul 
vocal de la clubul din Vutcar, (in
structor Sergiu Boiță), a avut o e- 
voluțfe meritorie, superioară ace
leia pe care au dovedit-o formațiile 
similare de la uzinele „Victoria" 
Călan. de la căminul cultural din 
Toplița său de la Casa de cultură 
din Hațeg.

Fanfarele prezente în concurs — 
formații care plătesc tribut activi
tății sporadice, ocazionale — deși 
și-au interpretat destul de îngrijit 
cîntecele, n-au avut o prezență prea 
edificatoare. Mai bine pregătită 
ne-a părut a fi fanfara clubului din 
Lupeni.

O contribuție calitativă consis
tentă la desfășurarea fazei regio
nale de concurs de la Petroșani, cu 
programe bune și soliști vocali pre
gătiți, au adus-o tarafurile. Au fost 
multe tarafuri care și-au expus 
nuanțat și melodios „florile" fol
clorice, însă cel mai bun s-a dove
dit, de departe, taraful Clubului 
sindicatelor din Lonea (dirijor prof. 
Gheorghe Popa). Multi soliști —- a- 
devărate talente — au interpretat 
nealterat, cu mult inedit și farmec 
cîntece populare locale, cu rezo
nanțe adinei. Consemnăm cu plă- 

terenurilor, autorizațiilor de con
strucții etc. Toate acestea duc la 
îmbunătățirea activității de con
struire a locuințelor proprietate 
personală.

Oficiul regional pentru construi
rea de locuințe proprietate perso
nală și Comitetul executiv al Sfa
tului popular orășenesc Petroșani, 
prin secția de arhitectură și sis
tematizare, acordă tot sprijinul oa
menilor muncii din Valea Jiului 
doritori să-și construiască o locu
ință confortabilă fie individuală fie 
apartament în bloc.

Corul clubului sindicatelor din Petrila, una din revelațiile fazei regionale.

cere alături de numele unor inter
preți valoroși ca Gligor Mariana 
(Hațeg) și Pop Vasile (Hunedoara) 
și nume bine cunoscute în Valea 
Jiului : Iancu Elena, Tina Ureche, 
Maria Căldărar, lacob Moldovan, 
Năsălean Ion și Lungii Mariana.

Dacă pe alocuri spectacolul artiș
tilor amatori a avut și momente de 
plictiseală, de monotonie, la aceas
ta au contribuit brigăzile artistice 
de agitație. Deși specificul acestor 
formații, este concentrarea la ma
ximum a momentelor, programele 
brigăzilor, mult diluate, și-au mai 
pierdut din conținut și datorită in
terpretării necorespunzătoare, abu
zului de generalități și schematis
mului. Dintre brigăzile noastre, mai 
bine s-a prezentat doar brigada de 
agitație a cooperativei „Jiul" din 
Petroșani (instructor, Alex. Zecu).

Tendinței de a aduce pe scenă 
obiceiuri tradiționale ale poporului 
din localitatea respectivă i-au răs
puns doar trei așezăminte cultu
rale. Dacă montajul muzical-corfe- 
graiic „La șezătoare" prezentat de 
aftlșlii amatori din Grid, a îneîntat 
orin sobrietate și autentic, cele 
două'obiceiuri fie .nuntă, asamblate

De ce e pîinea veche
în magazine ?

„Mă găseam la unitatea nr. 
34 „Pîine" din cartierul Aero
port. Era ora 16,30. Am a- 
sistat La o discuție aprinsă 
între gestionara Biro Irina și 
un client. După ce a achitat 
costul celor 5—‘6 cornuri și a 
primit marfa, clientul a... re
fuzat-o. Aprovizionarea cu 
produse „proaspete" se făcuse 
doar cu o jumătate de oră 
înainte. Totuși cornurile erau 
uscate, făcute parcă din ghips 
și nu din făină. I s-au resti
tuit omului bănii. Mă întreb, 
de ce preparatele de panifica
ție, cu care este aprovizionată 
unitatea din cartierul nostru, 
sini deseori... „greu vanda
bile ?“

Pornind de la scrisoarea tov 
Florea Valeria, care continua 
cu povestirea altor scene cu... 
reproșuri petrecute in unita
tea comercială respectivă, am 
aflat, din mai multe surse, că 
locatarii cartierului se bucură 
atunci cînd au prilejul să 
cumpere pîine proaspătă, dar...

Marfa, „bună doar pentru 
pesmet" — cum se exprimi 
semnatara scrisorii — pe care 
cumpărătorii o găsesc deseori 
în unitățile de pîine, porneș
te de la fabrică — ori ce s-ar 
spune — în stare proaspătă 
rumenă, cu format plăcu', 
Cum se poate explica atunc 
faptul că din magazine nu 
putem cumpăra — adesea • 
la fel de proaspătă ? întrebe 
rea aceasta și-o pun cump. 
rătorii. Dorind să dăm o ea. 
plicație acestei deficient 
ne-am edificat asupra uni 
practici reprobabile la care s- 
recurge în magazine. IntrUcii 
secția comercială interzice vîn- 
zsrea plinii calde (deși în alb 
orașe este admis acest lucru), 

armonios de amatorii din Ostrov și 
Cimpa, au relevat frumuseți fol
clorice de mare forță emoțional-Br- 
tistică. Muzica ușoară a avut pu
țini reprezentanți la spectacolul 
concurs. Despre orchestrele de mu
zică ușoară de la clubul din Lu
peni și de la Casa de cultură din 
Petroșani (Instructori A. Baranyi și, 
respectiv, I. Gorgan) putem spune 
că au fost lă„. înălțime. Soliștii 
îhsă... Dar mal bine să punem 
punct.

Epilogul spectacolului a fost Sus
ținut de orchestra de muzică s«mi- 
simfonică a Casei de cultură (diri
jor prof. Ticu Lucaciu). Abordind 
repertoriul clasic, orchestra (cit și 
soliștii săi) — cu un echilibru mu
zical bine definit — ne-a apărut 
mult schimbată-n bihe, cu aspirații 
justificate în viitor.

Cîteva concluzii: Impresionanta 
manifestare artistică de la Casa de 
cultură a demonstrat că, spre deo
sebire de concursurile anterioare, a 
fost promovat și valorificat în mai 
mare măsură folclorul local, au fost 
promovate noi genuri de artă, s-au 
constituit nOi formații cu profil 
deja distinct. Concursul a corifif-

iar conducerea O.C.L. pretinde 
păstrarea plinii calde 5—0 
□re pînă se mai... învechește, 
gestionarii, pentru a evita a- 
menda, fac de multe ori co
menzi prea mari la fabrică. 
$1 țin In stoc, cîteva zile, pli
nea pentru a se învechi,

„Meteahna" de a nu vLnde 
produsele de panificație nou 
sosite deett după ce plinea 
veche a fost lichidată o cu
nosc, mai mult sau mai puțin, 
și cumpărătorii. Multora U se 
pare însă că, dacă sînt serviți 
cu „pîine din... ghips", este 
vina fabricii și nu a gestiona
rilor. S-ar puteâ, uneori (foar
te rar) să sosească și pîine 
fabricată cu o zi — două în 
urmă, însă după cum spu
neam mai stis deficiență se 
află în magazine. Gestionarii 
au dreptul să refuze comenzile 
care nu le convin — fie că 
pîinea este învechită fie că 
este caldă. Dar n-o fac, în 
cele mai multe cazuri. Pentru 
a nu se „pune rău" cu mani- 
pulanții1 Cum însă fabrica 
s-a obligat de a nu mai livra 
pîine caldă sau veche, și ges
tionarilor le revine obligația 
să facă în așa fel comenzile 
incit să nu le rămînâ pîine de 
la o zi la alta, predispusă în
vechirii. Deci, nemulțumirile 
pe care le au cumpărătorii 
față de produsele de panifi- 
ație pe care le găsesc în ma- 
azine, pot fi evitate numai 

numai de gestionari. Ei tre- 
uie să cunoaacă perfect ne- 
esi'âțile și posibilitățile de 
iesfacere pe care le au și, 11- 
hidînd stocurile de rezervă, 
ă ofere cumpărătorilor pîine 
iroaspătâ, de. bună calitate.

V. T, * 

I 
I 
I 
I 
!
I
I
1 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I

mat cîteva formații și cîțiva artiști 
amatori cu posibilitate de creștere 
valorică vertiginoasă. Ne-a mai ară
tat însă acest concurs că nu poți 
emite pretenții cînd nu te-ai pregă
tit îndeajuns, câ uneori culoarea 
locală e neglijată în favoarea nu
merelor de efect și rezonanță, cit și 
alte neajunsuri.

Oricum, însă, trebuie să arătăm 
că peisajul general al acestui con- 
curs-spectacol de amploare, deose
bit de bogat și variat, a avut un 
contur elocvent pentru bogăția spi
rituală a oamenilor mune’i rin cele 
trai raioane.

[ PROGRAM DE RADIO
I 5 iulie

PROGRAMUL 1 : 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport; 
6,20 Radio-publicitate; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 7,45 Sumarul pre
sei; 8,00 Tot înainte; 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9,25 Sfatul medicului;
9,30 Program muzical; 10,10 CUrs 
de limba franceză; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Cronică economică; 
11,18 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 12,00. Din 
creația compozitorului H. Mălinea- 
nu; 12,15 COORDONATE CULTU
RALE; 12,25 Pagini din operete 
românești; 12,35 „Banatule, mîndră 
floare" — melodii populare: 13,00 
RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale 
muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 Cîntâ Lili Bclâesi și 
Michele; 14,15 DE CE ? DE UNDE ? 
DE CÎND?; 14,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 15,05 ACTUALITATEA LI
TERARA; 15,20 Muzică ușoară;
15,50 CIntă Ana Ispas — muzică 
populară; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Arii din operete; 16,30 
DIALOG CU ASCULTĂTORII; 16,45 
Orchestra de muzică populară „Doi
na Argeșului" din Pitești; 17,10 
Călătorie In istoria civilizației; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 UZINA 
VĂZUTĂ DE APROAPE; 18,25 For
mațiile Bebe Prisada șl Claude Bol
ling; 18,40 ANTENA TINERETU
LUI; 19,00 Concert de melodii ro
mânești; 19,30 Sport; 19,40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA,* 20,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,50 Cîntâ 
acordeonistul Marcel Budală; 21,05 
TEATRU RADIOFONIC SERIAL : 
DOUĂSPREZECE SCAUNE de Ilf 
și Petrov; 21,25 Melodii-magazln; 
22.00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,15 De la un 
Cîntec la altul; 22,45 MOMENT 
POETIC; 22,50 „Passacaglia" de 
Couperin; 23,00 Turneul cîntecelOr; 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Me
lodiile nopții; 2,55-3,00 BULETIN 
DE ȘTIRI.

I FILME
5 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Succes Charlie; Republica: Bătă
lie pentru Șanhai; PETRILA : Fal- 
staff; LONEA — Minerul : Înainte 
de război; VULCAN : Moneda an
tică; BARBATENI : Aripi negre; 
LUPENI — Cultural : Evadare în 
tăcere; PAROȘENl : Casa din Mon- 
tevide®; URICAN1 : Suzana si 
băieții. -



steagul’ roșu4

Sesiunea extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. și-a reluat

NEW YORK 3. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : După obișnuita întrerupere 
de sfîrșit de săptămînă, sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. și-a reluat luni diminea
ța lucrările. După cum se știe, Ia 
30 iunie s-au încheiat dezbaterile 
generale și în prezent, delegații 
înscriși la cuvînt explică motivele 
pentru care se pronunță în favoa
rea sau împotriva uneia sau al
teia din cele șapte proiecte 
zoluție prezentate Adunării 
rale.

Trence Nsanze (Burundi)
zentat unele noi modificări la pro-

lucrările

de re- 
Gene-

a pre-

iectul de rezoluție al țărilor ne
angajate. El a adresat un apel au
torilor celorlalte propuneri, cerîn- 
du-le să se alăture coautorilor 
proiectului țărilor neangajate, al 
cărui punct principal este retra
gerea imediată a trupelor izraelie- 
ne din teritoriile ocupate. Au mai 
luat cuvîntul, în explicarea modu
lui în care intenționează să vote
ze, Manuel Perez Guerrero (Vene
zuela), Adnan Pachachi (Irak), 
Thanat Khoman (Tailanda), Nesti 
Nase (Albania), Pedro P. Berro (U- 
ruguay).

Lucrările sesiunii

| Intîlnirea 
reprezentanților 
unor țări socialiste

NEW YORK. Trimisul special 
Agerpres, R. Căplescu, transmite: 
Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, împre
ună cu Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
ambasadorul Gheorghe Diacones- 
cu, răspunzînd unei invitații a Iui 
A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., au participat 
duminică după-amiază la o întîl- 
nire a reprezentanților unor țări 
socialiste, care s-a desfășurat la 
sediul misiunii permanente sovie
tice la O.N.U.

continuă.

Comunicat sovieto^sirian
DAMASC 3 (Agerpres). — La 

Damasc a fost dat publicității un 
comunicat cu privire Ia vizita lui 
N. V. Podgorhîi, președintele Pre
zidiului Sovietului 
U.R.S.S., în Siria la 
ședintelui Noureddin

Suprem al 
invitația pre- 
ei Atassi.

cadrulDezbateri în 
guvernelor R. A. U. 
și Izraelului
• CAIRO 3 (Agerpres). — Du

minică, guvernul R.A.U. s-a întru- 
• nit într-o ședință sub președinția lui 

Gamal Abdel Nasser, a anunțat 
postul de radio Cairo. După trei ore 
de dezbateri, Mohamed Faik, mi
nistrul orientării naționale, a anun
țat că guverngl a examinat noile 
evenimente intervenite pe plan mi
litar și a făcut, de asemenea, o tre
cere în revistă a evoluției situației 
politice.

A fost discutat, de asemenea, un 
raport al Comitetului pentru pro
blemele planificării privind efec
tuarea unor modificări bugetare, 
în scopul compensării lipsei de va
lută provocată de închiderea trafi
cului pe Canalul de Suez.

In comunicat se 
cursul vizitei au avut loc trata
tive privind situația din Orientul 
Mijlociu și măsurile practice care 
trebuie luate pentru lichidarea 
consecințelor războiului dintre Iz- 
rael și țările arabe. Părțile au 
luat, de asemenea, în considerare 
diferite probleme ale situației in
ternaționale care prezintă interes 
pentru ele.

arată că în

Miniștrii afacerilor externe 
Iniei

a pills t New York-ill 
Inin

al

!8 spre patrie
NEW YORK 3. Trimisul 

cial, R. Căplescu, transmite: Cor
neliu Mănescu,. ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, care a participat la lu
crările sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U., a pă
răsit luni New York-ul, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 
de presă Eliberarea a difuzat o de
clarație a unui purtător de . cuvînt 
al Comitetului Central al Frontului 
național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, în care sînt denunțate și 
condamnate crimele săvîrșite în ul
tima perioadă de agresorii ameri
cani în zona demilitarizată din 
Vietnam. In cursul ultimei decade a 
lunii iunie, se arată în declarație, 
aviația americană a întreprins nu
meroase și continue raiduri asupra 
așezărilor civile din partea nordică 
a zonei demilitarizate. Astfel, ayi-ț 
oanele S.U.A. au bombardat satul 
Vinh- Quang și o zonă foarte dens 
populată din regiunea Vinh Linh de 
pe teritoriul R.D.V., lansînd peste 
1000 de bombe de. diferite tipuri, 
între care și bombe cu fosfor. Tot
odată, artileria de pe navele ame
ricane ce patrulează în dreptul păr-

ții sudice a zonei demilitarizate a 
deschis focul asupra așezărilor a- 
mintite, omorînd și rănind muițî 
locuitori.

Aceste fapte ale agresorilor „arătă 
clar că ei urmăresc să șteargă de pe 
suprafața pămîntului . părți întregi 
din această regiune, asemenea ata
curi constituind o violare grosolană 
a statutului zonei demilitarizate.

După ce adresează un apel către 
guvernele, popoarele și toate țările 
iubitoare de pace din lume, decla
rația subliniază în încheiere că 
populația sud-viețnameză și. forțele 
armatei de eliberare „își vor strîtt- 
ge și mai mult rîndurile, luptînd 
cu tot mai multă hotărîre pentru 
înfrîngerea completă și definitivă-a 
războiului agresiv al imperialiștilor 
americani, îndeplinindu-și astfel 
sarcinile naționale și internaționa
liste".

spe-

Ciocniri violente între 
și poliție la Seul

demonstranți

Declarațiile noului premier al Libiei

exporturilor de petrol des- 
Marii Britanii și Statelor 
a declarat luni noul pre- 
libiăn, Abdel Kader El 
cu prilejul depunerii jură- 

Statele Unite și Marea

• IERUSALIM 3 (Agerpres). — 
Guvernul izraelian a examinat du
minică situația creată în urma in
cidentelor produse de-a lungul Ca
nalului de Suez. în Peninsula Si
nai. Au fost examinate, de aseme
nea, o serie de alte probleme și au 
fost adoptate hotărîri. Una dintre 
acestea se referă Ia condițiile care 
permit reîntoarcerea refugiaților 
arabi, în urma operațiunilor mili
tare din luna trecută.

TRIPOLI 3 (Agerpres). — Noul 
guvern al Libiei și-a reafirmat 
hotărîrea de a lichida bazele mi
litare străine de pe teritoriul li
bian și de a menține embargou 
asupra 
tinate 
Unite, 
mier 
Badri,
mîntului.
Britanie. a arătat el, au acceptat 
începerea de negocieri cu o co
misie libiană ad-hoc, în vederea 
elaborării procedurii evacuării și 
lichidării bazelor lor militare din 
Libia. Referindu-se în continuare 
la politica externă a țării sale, 
premierul Abdel Kader el Badri 
a precizat că guvernul său va 
promova o politică externă baza
tă. pe prietenie, colaborare și li
bertate în relațiile cu țările care 
doresc pacea, sprijinind, totodată, 
mișcările de eliberare națională. 
Pe- plan 
promova 
pectarea 
tereselor
tarea securității și 
terne.

Guvernul Libiei,

participe la aplicarea măsurilor, 
vizînd lichidarea urmărilor recen
tului conflict izraeliano-arab.

Din Tripoli, agenția U.P.I. in
formează că guvernul Libiei a a- 
nunțat reluarea livrărilor de pe
trol căi re Franța, Turcia, Grecia, 
Italia'și alte țări. Interdicția asu
pra pompării de petrol instituită 
în timpul crizei din Orientul Â- 
propiat rămîne în vigoare în ce 
privește S.U.A. și Marea Britanie.

SEUL 3 (AgerpreS). — Aproape 
10 000 de studențî sud-coreeni au 
demonstrat luni pe străzile Seulu
lui, la plecarea vicepreședintelui 
S.U.A., Hubert Humphrey, care a 
participat Ia ceremonia reinstaurării 
lui Pak Cijăn Hi în funcția de pre
ședinte al Coreei de sud.

Intre demonstranți și poliție au 
avut loc ciocniri violente.. Studenții 
au scandat lozinci de protest împo
triva falsificării alegerilor parla
mentare de la 8 iunie. Ei au cerut

organizarea de noi alegeri și au 
condamnat măsurile luate de gu
vern privind închiderea universi
tăților și școlilor eu aproximativ 
trei săptămîni în urmă. :

Agențiile americane de presă 
menționează că pe străzile din ,?;• 
propierea Palatului prezidențial, 
timp ce vicepreședintele S.U-A. 
făcea o ultimă vizită de curtoazie 
președintelui sud-coreean, au avut 
loc adevărate lupte de stradă. Po
liția a intervenit. cu gaze ' -cri- 
mogene.

ADEN

Cartierul Crater continuă să fie 
controlat de patriofi

Experiență nucleară 
franceză

intern, noul guvern va 
o politică bazată pe res- 

Constituției, realizarea in- 
poporului

Un comunicat oficial publicat la 
Paris anunță că Franța a efectuat 
duminică, la baza Mururoa din Pa
cific, o nouă experiență nucleară cu 
o încărcătură de putere restrînsă. 
Aceasta este ultima din seria de 
experiențe prevăzute pentru anul 
1967: precizează comunicatul.

ADEN 3 (Agerpres). — In cursul 
zilei de duminică, situația a con
tinuat să se mențină încordată, 
la Aden. După cum relatează a- 
genția Reuter, în cartierul Sheikh 
Othman au avut loc schimburi de 
focuri care s-au soldat cu un mort 
și mai mulți răniți. Coresponden
tul aceleiași agenții informează 
despre un incident petrecut pe 
una din străzile laterale ale Ade- 
nului, unde un copil a aruncat o

grenadă asupra unei patrule ișl- 
litare britanice, rănind'doi'•soi^ți. 
Copilul a fugit, însă patrula a des
chis focul asupra Iui, rănindu-l.

Totodată se anunță că tensiu
nea se menține în cartierul Cra
ter, acesta continuînd să se afle 
sub controlul patrioților. In ciuda 
sosirii, unor efective , britanice -de. 
întărire, comandamentul englez nu a 
reușit pînă în prezent să pătrun
dă în cartier.

libian, garan- 
stabilității in-

s-a angajat să

Tensiune crescîndă în Nigeria
LAGOS 3 (Agerpres). 

La o lună de la de
clanșarea crizei nige- 
riene, tensiunea conti
nuă să crească . în ța
ră, iar perspectivele 
de rezolvare a situa
ției rămin la fel de 
incerte. „O înfruntare 
militară este inevita
bilă", a declarat sîm- 
bătă seara un purtător 
de cuvînt al guvernu
lui federal, referindu- 
se la conflictul care-1 
opune pe Ojukwu, gu
vernatorul provinciei 
estice, autoproclamată 
stat independent, auto
rității centrale conduse 
de generalul Gowon. 
„Dar chiar dacă ar iz
bucni ostilitățile, a 
precizat el, aceasta 
n-ar însemna declan
șarea unui război ci
vil, ci înfrîngerea re
beliunii Nigeriei orien
tale", -

Duminică seara, Ia 
Lagos s-a anunțat că,

printr-un decret al gu
vernului federal, Odu- 
megwu Ojukwu este 
demis atît din funcția 
de guvernator al pro
vinciei estice, cît și din 
armată, unde deținea 
gradul de locotenent 
colonel. In același 
timp, s-a propus un 
proiect de înțelegere, 
alcătuit din șase punc
te, a căror 
ar însemna 
rea pașnică 
nigeriene.
prevede, între 
retragerea 
de proclamare a inde
pendenței provincie; 
estice, recunoașterea 
autorității federale' și 
a unei federații nige
riene care ră grupeze 
12 state.

Intre timp s-a pro
dus un nou fapt care' 
a contribuit considera
bil- la creșterea tensiu
nii în capitală. Dumi
nică seara, o bombă a

Trei persoane 
ucise, iar nu- 
altele rănite, 

declarațiile u-

I

Reuniunea guvernatorilor 
democrați din S.U.A.

La Saint Louis (Missouri) a avut 
loc reuniunea guvernatorilor demc- 
crați din S.U.A., consacrată cam
paniei electorale pentru alegerile 
prezidențiale din 1968. Majoritatea 
guvernatorilor s-au pronunțat pen
tru reînnoirea candidaturii 
ședintelui Johnson, 
statelor Louisiana și 
zînd să se pronunțe 
datura președintelui
optat pentru candidatura fostului 
guvernator al statului Alabama, 
George Wallace (cunoscut rasist).

pre-
Guvernatorii 

Georgia, refu- 
pentru candi- 
Johnson, au

Demonstrații împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam
7 000 de cetățeni au demonstrat duminică pe străzile Londrei îm

potriva agresiunii americane în Vietnam: Ei au cerut ca guvernul să 
nu acorde nici un fel de sprijin politicii S.U.A. în Asia de sud-est. De
monstranții au organizat, de asemenea, mitinguri în diferite piețe și 
parcuri din Londra, la care au luat cuvîntul deputați în Parlamentul 
britanic, oameni de știință, muncitori, precum și reprezentanți ai or
ganizațiilor de luptători pentru pace din S.U.A., și Franța. In cursul 
demonstrațiilor 17 persoane au fost arestate.

•Manifestații asemănătoare au avut loc și în alte 40 de orașe din 
Anglia.

Aparat pentru controlul stării fizice a oamenilor
Specialiștii polonezi din Craco

via, ing. S. Baron, dr. K. Juravski 
și tehnicianul A. Marskalek, au

acceptare 
soluționa- 
a crizei 
Proiectul 

altele,
declarației

explodat în cartierul 
Ikoyi, distrugînd o s1a- 
ție de benzină și ava- 
riind clădirea postului 
central de poliție, ca 
și cîteva locuințe si
tuate în apropierea a- 
cesteia. 
au fost 
meroase 
Citînd
nor martori oculari, a- 
genția France Presse 
precizează că bomba a 
fost lansată dintr-un 
automobil, care a tre
cut în viteză prin fața 
postului de poliție. A- 
mănuntul, aparent lip
sit de importanță, de
vine poate semnifica
tiv, dacă se are în ve
dere că în acest car
tier se află reședința 
lui Gowon, șeful gu
vernului federal, și că 
explozia s-a produs la 
numai cîteva sute de 
metri de ea.

Șl ARGENTINA SE OPUNE...
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Argentina s-a alătu
rat poziției Braziliei și 
a confirmat oficial că 
nu mâi sprijină ac
țiunile în vederea cre
ării unor forțe perma
nente interamericane. 
Ministrul argentinian 
al afacerilor externe, 
Nicanor Costa Men
dez, a declarat că ța
ra sa „nu va mai da 
nici un sprijin creării 
forțelor de pace inter
americane".

In legătură cu iceas- cipalele 
ta, * «rite a din ah crtitB 

u— •- ■_______________________ L

că guvernul bra- 
a

eu
că

afirmat, în 
cîteva săptă- 
apărarea in
și suverani-

Buenos Aires mențio
nează 
zilian 
urmă 
mini,
stituțiilor 
tății naționale „este în 
exclusivitate de com
petența guvernelor na
ționale și forțelor ar
mate ale fiecărei țări 
de pe continentul ame
rican".

In trecut, Brazilia și 
Argentina au fost prin
cipalele susținătoare 

> tknor ase-

menea forțe permanen
te, considerînd că este 
necesar ca întregul 

, continent să fie pla
sat sub „o umbrelă 
militară" americană. 
Observatorii consideră 
că noile poziții adop
tate de cele două gu
verne se datoresc lip
sei oricărui ecou favo
rabil în rîndurile altor 
țări latino-americane 
față de integrarea mi
litară interamericană.

realizat un aparat pentru controlul 
stării fizice a oamenilor. Acest a- 
parat va fi folosit pentru contro
lul condiției fizice a sportivilor îil 
timpul antrenamentelor, pentru sta
bilirea gradului de invol’«’H<>te- etu

Mișcare de partizani 
în Ecuador

Presa ecuadoriană relatează că! 
primele unități de partizani au.a- 
părut în nordul regiunii centrale 
a Ecuadorului. După cum scrie 
influentul ziar „El Comercio". par- 

■ tizanii
statul
dintre
cestea
cunosc

„ partizani în Ecuador.

operează în 
San Lorenzo.
Ecuador și
sîiit primele
existența unei mișcări' da

pădurile .din' 
la frontiera 

Columbia. A- 
știri care re-
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