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CURITATE : Reprezentantul 
Republicii Congo a adus noi 
dovezi în legătură cu agresiu
nea al cărei obiect este ța
ra sa.

+ Amănunte în legătură cu 
„cazul Chombe".

+ in Nigeria -au izbucnit 
lupte intre trupele federale și 
cele ale secesioniștilor.

+ Situația din Aden.
+ Lupte între forțele arma

te egiptene și izraeliene.

+ Mercenari răniți în Con
go au sosit în Rhodesia.

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DE STAT 
ÎN DEOIUNEA BUCUREȘTI

SÎMBATA, 8 IULIE, ÎN CEA DE-A TREIA ZI A VIZITEI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI, TO
VĂRĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, CHIVU STOICA, ALEXANDRU BÎRLADEANU, ALEXANDRU 
DRĂGHICI, IOSIF BANC, MANEA MANESCU AU FOST OASPEȚII ȚĂRANILOR COOPERA
TORI DIN ROSEȚI, AI CONSTRUCTORILOR DE PE ȘANTIERUL FABRICII DE PREFABRICATE 
DIN CALARAȘI, AU VIZITAT ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA DE STAT LEHLIU, AU FĂCUT UN 
POPAS LA CÎMPURILE EXPERIMENTALE ALE INSTITUTULUI DE CERCETĂRI PENTRU CE
REALE ȘI PLANTE TEHNICE FUNDULEA.

DUPA-AMIAZA, CONDUCĂTORII DE PARTID ȘI DE STAT S-AU ÎNTÎLNIT CU ACTI
VUL REGIONAL DE PARTID.

Sarcina este de a pune mai deplin în valoare 
marile rezerve ale agriculturii cooperatiste

Popas în comuna Roseți. Bă- 
trîniil cooperator Patru I. Ion îi 
întîmpînă pe oaspeți cu tradiționala 
pîine și sare. Familia cooperatorului 

un și Constantina Chițu, care numă
ră opt copii, umple brațele oaspe
ților cu buchete de flori. Condu
cătorii de partid și de stat sînt 
aclamați cu entuziasm de populația 
comunei. Este prezent tovarășul Ion 
Rușinâru, prim-vic'epreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Urîndu-le bun venit, președintele 
cooperativei, Nicolae Rîjnoveanu, 
fi' invită pe oaspeți în fața unor 
grafice Care înfățișează sugestiv dru
mul ascendent parcurs de-a lungul 
anilor de această unitate agricolă. 
Remarcînd faptul că în acest an s-au 
prevăzut în plan producții și ve- 

‘’nituri mai mici față de posibilită
țile existente și experiența acu
mulată de cooperatori, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a spus: 
Dacă ași fi fost cooperator, 
n-aș fi votat în adunarea generală 
un asemenea plan nemobilizator. 
Aveți toate condițiile să obțineți 
an de an rezultate tot mai bune în

Modernizarea agriculturii, dezvoltarea ei intensivă - 
condiție a înfloririi economiei naționale 

a patriei socialiste
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu la Roseți

DRAGI TOVARĂȘI,
- Doresc să vă transmit dv. locui
torilor din comuna Roseți și tutu
ror cooperatorilor din raionul Că
lărași un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comufiist Român. (Aplauze puter
nice).

Am vizitat puțin cooperativa ai 
Cărei oaspeți sîntem. Am ascultat 
cele relatate de tovarășul președin
te privind rezultatele obținute în 
creșterea producției agricole. Și in
tr-adevăr se vede că an de an, ca 
Urmare a folosirii mijloacelor me
canizate, a chimizării, a aplicării 
în practică a științei agricole, a 
muncii rodnice a țăranilor coope
ratori s-a reușit să se obțină pro
ducții tot mai mari. Asemenea co
operativei din Roseți sînt multe în 
raionul Călărași și în general in 
regiunea unde ne aflăm. Și chiar 
sînt unele cu rezultate ceva mai 
bune. Faptul că s-au obținut pro
ducții de peste 4 000 kg de porumb 
Ia ha, 45 000 kg la sfecla de zahăr, 
precum și producții mari de grîu, 
dovedește ce mari posibilități are 
agricultura noastră socialistă. Țo- 
varășul președinte ne spunea că a-

IU1 attesta veți aVea o producție 

sporirea producției și, o dată cu 
aceasta, a veniturilor cooperativei 
și a cîștigului membrilor ei.

O expoziție cu produse agricole 
demonstrează „pe viu" că harnicii 
cooperatori din Roseți pot urca și 
în acest an noi trepte pe calea 
belșugului, folosind din plin posibili
tățile existente.. Apreciind calitatea 
produselor expuse, . în special pe 
cele din sectorul legumicol, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a adre
sat : reprezentanților organelor lo
cale de stat : „Să nu acceptați pen
tru piață decît numai produse de 
cea mai bună calitate ca cele pre
zentate aici".

Alături de cultura cerealelor și 
a plantelor tehnice, an de an șe 
dezvoltă și zootehnia. Oaspeții sînt 
invitați să viziteze cîteva grajduri cu 
animale — vaci de lapte, tineret 
taurin pentru reproducție și pentru 
îngrășare. Conducătorii de partid 
și de stat se interesează de produc
țiile obținute, de' veniturile reali
zate, fac recomandări pentru per
fecționarea activității, subliniind im
portanța livrării animalelor pentru 
carne la greutatea optimă, cores
punzătoare cerințelor pieței.

de grîu de aproape 3 000 kg la 
hectar față de 1 700 kg anul trecut. 
Este un spor destul de mare. Por
nind de la recolta obținută anul 
acesta, conducerea cooperativei, in
ginerii trebuie să organizeze în 
așa fel activitatea incit producția 
la hectar să crească continuu. A- 
ceasta este posibil deoarece și con
dițiile materiale vor fi mai bune in 
ce privește ingrășămintele și tot
odată va crește priceperea acelora 
care minuiesc mașinile, care exe
cută lucrările. Sperăm că va spori, 
de asemenea, și priceperea specia
liștilor, a cadrelor de conducere 

ale cooperativei în conducerea tre
burilor gospodăriei. Este singura 
cale, tovarăși, care asigură crește
rea continuă a avuției materiale a 
cooperativelor, sporirea veniturilor 
fiecărui cooperator, ridicarea nive
lului de viață. Obținînd producții 
tot mai mari, dv. vă aduceți in a- 
ceiași timp contribuția activă ia 
sporirea avuției generale a patriei, 
la realizarea sarcinilor puse de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
(Aplauze). .

Ați tealizat pină acum irigații 
pentru 700 de ha și aveți perspec
tiva de a ajunge la 2000 ha. Este

După vizita la fermele coopera
tivei, conducătorii de partid și de 
stat iau parte la o întîlnire cu mii 
de cooperatori din Roseți și comu
nele învecinate.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de tovarășul Radu SinișteanU, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal Călărași al P.C.R., președintele 
cooperativei agricole din Roseți, 
Nicolae Rîjnoveanu, dă glas recu
noștinței celor prezenți față de 
partid care le deschide noi căi în 
vederea făuririi unei vieți îmbel
șugate, exprimînd angajamentul co
operatorilor de a obține noi succe
se în sporirea producției agricole 
și întărirea economico-organizători- 
că a unităților cooperatiste. „Ne în
sușim pe deplin, a spus el, aprecie
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind posibilitățile de dezvoltare 
în ritm și mai rapid a agriculturii 
în regiunea București, indicațiile 
deosebit de prețioase date cu a- 
cest prilej".

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
a luat apoi, cuvîntul tovarășul Ni
colae Cea’ușescu.

un lucru bun. Producțiile obținute 
anul trecut și cele care se prevăd 
pentru anul acesta pe terenurile 
irigate demonstrează ce mari re
zerve au ogoarele din Bărăgani da
că, pe lingă mașini, agricole șl în
grășăminte, primesc și apă suficien
tă. De aceea nu trebuie precupețit 
nici un efort pentru a iriga supra
fețe cit mai mari atit în această 
cooperativă, cit șl în celelalte co
operative din raionul dv. șl din 
regiune. Aveți condiții bune pentru a 
amenaja și asigura cu- apă suprafețe 
mari. Noi sîntem convinși că țăra
nii cooperatori din Roseți, din ra
ionul Călărași, la fel ca cei din 
restul regiunii București, .din în
treaga țară, vor îndeplini și vor 
depăși sarcinile puse de Congresul 
al IX-lea, Vă felicităm din toată 
inima pentru ceea ce ați realizat 
pină acum și vă dorim să obțineți 
succese tot mai mari. (Aplauze , pu
ternice).

Rezultatele obținute de agricul
tura noastră socialistă sînt o do
vadă elocventă a superiorității mUn.- 
cii in comun cate creează posibi
lități uriașe pentru a smulge pă- 
*întultli' foâde tot mai bogate. Co
operativizarea agriculturii a deschis 

drum .pentru un - avînt rapid al a- 
griculturii noastre, pentru moder
nizarea și ridicarea ei Ia nivelul a- 
griculturii din țările avansate. A- 
vem toate condițiile pentru aceasta 
și mai cu seamă avem o țărănime 
cooperatistă harnică, hotărită să 
dovedească ce este in stare atunci 
cind e stăpînă pe munca ei. (A- 
plauze).

Ceea ce ați realizat și realizați dv. 
în agricultură se îmbină armonios 
cu munca clasei muncitoare Care a 
obținut succese mari in îndeplinirea 
planului pe 1966 și pe primele șase 
luni ale acestui an, depășind sar
cinile puse de Congresul al' IX-lea. 
Iată deci, cum politica partidului 
nostru de industrializare rapidă a 
țării și de modernizare a agricul
turii și creștere a producției agri
cole dă rezultate din ce în ce mai 
bune. Se cimentează și se ridică 
pe o treaptă tot mai înaltă alianța 
indestructibilă dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare. A- 
ceste două clase prietene, frățești, 
ale societății noastre socialiste, care 
împreUnă cu intelectualitatea for
mează noua societate românească 
merg pe drumul apropierii și 
dispariției treptate a deosebirilor 
dintre ele, ridicînd și munca în s- 
gricultură la nivelul muncii, mo
derne din industrie, ridicînd, tot
odată. nivelul de dezvoltare a sa
telor și condițijle de viață ale ță- 
r^pltnil la nivelul orașelor și al

Un nou obiectiv industrial 
pe harta Bărăganului

Se vizitează în continuare între
prinderea de prefabricate din be
ton din apropierea Călărașilor, uni
tate aflată în pragul intrării în pro
be tehnologice.

Aici oaspeții sînt salutați cu 
căldură de colectivele de con
ducere ale întreprinderii și 
șantierului de" construcții. Este 
de față Dumitru Mosora, mi
nistrul industriei construcțiilor. Un 
mare număr de constructori șimon- 
tori de pe șantier primesc pe con
ducătorii de partid și ' de stat cu 
bucuria muncii, lor împlinite. In 
urma folosirii unor metode superi
oare de construcții și .îndeosebi a 
utilizării pe scară largă a elemen
telor prefabricate, noul obiectiv in
dustrial, care, întregește economia 
Călărașilor urmează să intre în 
funcțiune cu cîteva luni înainte de 
termenul stabilit.

Secretarul general al C.C.. al 
P.C.R. atrage atenția asupra nece
sității ca .noile obiective ce,urmea
ză a intra în funcțiune să produ
că încă de la , început cu întreaga 
lor capacitate prevăzută în proiect.

Se vizitează' secția de tuburi de 
presiune, care în zilele următoare 
urmează să intre în probe tehnologi
ce cu primele două linii tehnologi
ce de fabricație. Șeful șantierului, 
ing. David Cubțeșan, informează .pe 
oaspeți că noua unitate industrială 
este dotată la nivelul tehnicii moder
ne și că, datorită organizării științifice 
a producției și a muncii pe șantier, 
extinderii lucrărilor de mecanizare 
și folosirii procedeelor tehnologice 
moderne, ritmul construcțiilor a 
fost același în - tot timpul anului, 
fapt care i-a ajutat pe constructori 
să predea beneficiarilor secția vi
zitată cu 5 luni înainte de termen. 
Alte obiective industriale ale șan
tierului urmează, de asemenea, să 
intre în funcțiune cu 2—4 luni îna
inte de termen.-

In fața secției este organizată o 
expoziție cu produsele ce se' Vor 
realiza îft noua unitate industriala. 

condițiilor de viață ale clasei mun
citoare. (Vii și puternice aplauze, 
urale).

întărind continuu și perfecțîo- 
nînd alianța și prietenia frățească 
dintre muncitori și țărani, dintre 
toți oamenii muncii din patria 
noastră, noi asigurăm mersul tot 
mai hotărît înainte al patriei noas
tre, ridicarea României pe culmile 
înalte ale progresului și civilizației. 
Noi întărim continuu forța Româ
niei socialiste, care constituie un 
detașament de nădejde al lagărului 
socialist, al mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale, al marelui 
front antiimperialist. Cu cît țara 
noastră va fi mai puternică, cu cît 
va obține rezultate mai bune în 
dezvoltarea bazei sale materiale, în 
dezvoltarea invățămîntului, culturii, 
științei. în ridicarea nivelului de 
viață al poporului, cu atit va putea 
să-și aducă o contribuție mai ac
tivă la lupta pentru pace și progres 
social în întreaga lume. (Aplauze).

Am văzut ogoarele raionului și 
regiunii dv. Aveți anul acesta per
spective minunate și sîntem con
vinși că veți ști să stringeți Ia 
timp și în condițiuni bune recol
tele pămîntului. Și vă dorim, to
varăși, ca in anii viitori să smul
geți pămîntului roade și mai îm
belșugate. Vă dorim noi succese în 
activitatea dv„ multă sănătate și 
fericire. (Aplauze puternice, urale 
îndelungate).

Directorul întreprinderii, ing. Vic
tor Orlovschi, răspunzind întrebă
rilor puse de conducătorii de partid 

' și de stat, informează că noua uni
tate- va produce anual 208 km tu
buri de presiune din beton armat 
precomprimat pentru aducțiunea 
apei. 150, km tuburi de canalizări. 
50 000 m c panouri pentru diverse 
construcții industriale și agricole, 
10 000 mc stîlpi electrici și o gamă 
largă de confecții metalice pentru 
diverse nevoi ale economiei noastre 
naționale. Se subliniază cu acest pri
lej faptul că amplasarea noii între
prinderi, ca urmare a indicațiilor 
conducerii de partid și de
stat, în inima Bărăganului, în
apropierea surselor de desfacere, 
va , înlesni aprovizionarea la timp 
și în bune condiții a unităților 
agricole socialiste cu materialele ne
cesare extinderii lucrărilor de îm
bunătățiri funciare prevăzute în 
actualul cincinal.

Ministrul industriei construcțiilor 
a relevat despre eficiența fa
bricării tuburilor din beton pre
comprimat care duce la o economie 
anuală de cca 54 000 tone de fontă 
sau 30 000 tone de otel, în cazul 
în care s-ar folosi aceste materiale 
la producția întreprinderii, calitatea 
produselor rămînînd aceeași.

Tovarășul Ceaușescu face reco
mandări privind extinderea în alte 
unităti. similare din tară, a expe
rienței acumulate de constructorii 
de pe acest șantier, felicitînd căl
duros pentru angajamentul lor de 
a da în funcțiune, înainte de ter
menul planificat, obiectivul indus
trial la care lucrează.

Conducătorii de partid și de stat 
si-au continuat apoi vizita pe me
leagurile raionului Lehliu.

Mircea IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Teodor MARCAROV 
C. BUZDUGAN
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Concurs cu premii
pentru foto-amatori

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România 
în colaborare cu Asociația artiș
tilor fotografi organizează, la Bu
curești, a doua expoziție pe țară 
pentru foto-amatori. Lucrările, cu 
dimensiunile de 18/24 mm la ne- 
gru-alb și color, iar la diapozitive 
24/36 mm, vor trebui să aibă ur
mătoarea tematică :

— Să oglindească activitatea 
multilaterală și rezultatele dobîn- 
dite de oamenii muncii din toate 
sectoarele de activitate;

— Portretele să redea figuri de 
oameni ai muncii — evidențiați 
și fruntași în întrecerea socialistă;

— Peisaje din frumusețile pa
triei;

— Aspecte din viața oamenilor 
muncii din toate domeniile.

Concursul se va desfășura în 
patru etape după cum urmează :

Etapa I — faza locală: pînă la 
25 iulie a. c.;

Etapa a Il-a — faza raională: 
1 august — 15 septembrie;

Etapa a IlI-ă — faza regională :
I — 30 octombrie;

Etapa a IV-a — faza republica
nă : 15 octombrie — 31 decembrie.

Se vor acorda următoarele 
premii :

Fotografii alb-negru
1 premiu I a 1 000 lei; 2 premii

II a 800 lei; 3 premii III a 600 
lei; 5 mențiuni a 400 lei.

Fotografii color
1 premiu I a 1 200 lei; 1 premiu 

II a 1000 lei; 2 premii III a 800 
lei; 3 mențiuni a BOO lei.

Se vor acorda premii similare 
și la diapozitive.

La concurs pot participa și foto- 
amatori din Valea Jiului, prezen- 
tînd lucrări cu tematica și dimen
siunile sus-amințite. ■ ,

Data de predare a lucrărilor este 
pînă la 13 iulie 1967.

Un cartier cu ca
re locuitorii Lu- 
peniului se mîn- 
dresc: cartierul
Braia cu blocuri 
zvelte, trotuare, 
ronduri de flori 
delicat amenajate 

și pomi orna
mentali ,

De la gaterul din Lonea, traversele 
sînt încărcate în vagoane, apoi iau 

drumul beneficiarilor

CONSEMNĂM • AVIZĂM • DEZAPROBĂM

tifle ni iMde ulii, 
lurtide mi

Există in magazinele de 
desfacere a plinii două feluri 
de cornuri: de 25 și de 40 de 
bani. Nu se deosebesc decît 
la gust. Dar cele două sorti
mente se vînd cu același preț: 
40 de bani. Comenzile care 
predomină la fabrică sînt cele 
de cornuri de 25 bani bucata. 
Secția comercială a Sfatului 
popular al orașului Petroșani 
fi serviciul aprovizionare al 
fabricii „Jiul" cunosc acest lu
cru, dar nu reușesc... să-i prin
dă pe ciubucari. Le venim în 
ajutor cu următorul anunț: 
CETĂȚENI! SOLICITAȚI 1N 
MAGAZINE DOAR CORNURI 
DE 25 BANI! Nu mai dați 
prilejul necinstiților să-și în
sușească ilicit, zilnic, o sumă 
destul de mare.

Clin cana wmc 
pierii... timp

Cerchezan Ion, vînzător la 
alimentara din Uricani a in
trodus, din proprie inițiativă, 
metoda transportului „gratuit" 
la domiciliul clienților a măr
furilor solicitate. Se pot, însă, 
adresa... cu încredere acestui

9.00 Ora exactă. Cum va fi vremea.
9 02 Gimnastica de înviorare.
9,10 Emisiune pentru copii și tine

retul școlar. Filmele de desen 
animat: ..Viața în Cosmos" și 
„Arbaleta”. Noile aventuri ale 
echipajului Val-Vîrtej : „Pri
mejdioasa călătorie în primul 
molar" (reluarej. Poșta copi
ilor.

10.45 Emisiune pentru sate.
12.15 Concert simfonic.

17,00 Regata Lucerna (Elveția!.
Concurs internațional de ca
notaj.

18,35 Magazin 111.
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Interpretul preferat. Muzică 

populară la cererea telespec
tatorilor.

20.15 Imitații și... originale. Emi
siune de varietăți. In pauză : 
Desene animate.

22,20 Invitata noastră : Marion și... 
miea publicitate.

22.46 Telejurnalul de noapte.
23,00 Telesport.
23.15 închiderea emisiunii.

„inovator" numai „șefii", per
soanele suspuse ale orașului, 
oameni cu influență. Vor fi 
prompt și curtenitor serviți, 
indiferent de depărtarea la 
care locuiesc de magazin. El 
își găsește timp oricînd. A 
fost văzut — și nu o dată — 
transformat ad-hoc în... vînză
tor ambulant de pește, pe la 
ușile... unora. In timpul ser
viciului, bineînțeles. Și-n timp 
ce în magazin cozile se lun
geau continuu. A căuta timp 
pentru... servicii și a pierde 
vremea in timpul... serviciului 
sînt, totuși, expresii distincte. 
Dacă s-ar renunța la ele 
ar fi bine !

tln-a mințit n dată 
ni mal e creiit

Chiar în ziua... păcălelilor 
(l.IV.a.c.), B. Vasile, miner la 
E. M. Dîlja a mers împreună 
cu soția la complexul Coope
rativei „Jiul" (atelierul de ciz
mărie). Au comandat o pere
che de pantofi de damă decu
pați (comanda 379), au plătit 
avans 100 lei (chitanța nr. 
563) și s-au pus pe... așteptat. 
25 aprilie, 31 aprilie, 5 mai, 
10 mai sînt zile în care, după 
cum li se spunea „precis vor 
fi gata". Dar n-au fast. In 15

Constructorii își „repară11 lipsurile.
Ce fac factorii care le furnizează... greutăți ?

In numerele 5 472, din 27 mai 
și 5 477 din 2 iunie ale ziarului 
nostru au fost criticate unele as
pecte negative de pe două șantie
re din Valea Jiului. Astfel, arti
colul „De ce nu se respectă pre
vederile graficelor de execuție", 
critica șantierul de construcții din 
Lupeni, care nu se încadra cu lu
crările în prevederile graficelor 
de execuție la blocurile A 8, A 7, 
A 1 și A 2, graficele fiind mai 
mult o formalitate. De asemenea, 
se critica aprovizionarea cu ma
teriale, ca nesatisfăcătoare, precum 
și faptul că efectivele nu erau fo
losite judicios. Sectorul I.R.E.H. 
Lupeni și I.P.I.P. Livezeni erau și 
ele vizate: pentru întreruperile 
prea dese de curent și pentru re
parațiile la utilaje făcute de mîn- 
tuială.

In articolul „Urme ale indolen
ței și lipsei de respect" era cri
ticată calitatea cu totul necores
punzătoare a lucrărilor de la blo
cul E 11 din Petrila.

In legătură cu nerespectarea 
graficelor de execuție pe șantierul 
Lupeni, am primit următorul răs
puns de la Trustul regional de 
construcții Hunedoara-Deva: „In 
articol se redă oglinda fidelă a 

mai erau gata. Dar, greșit e- 
xecutați. In 24 mai li s-a spus 
că... peste o săptămînă sînt 
gata... alții. Au trecut mai 
multe săpțămîni. In 15 iunie, 
la fel au fost amînați. Că a- 
vusese mult de lucru. Și în 
plus au fost repeziți: „dacă 
nu vă convine... fă cerere să-ți' 
restitui banii" (!). N-au făcut 
însă cerere. Așteaptă amîndoi 
resemnați. Și (Antă: „Conce
diul mi-a trecut / Pantofii mi 
s-au rupt i Tu m-ai uitat de 
mult". Și noi sintem curioși 
să aflăm pînă unde vor mer
ge cu... indolența și nepăsarea.

[Ine re-nirete In ilfll 
teieirl ie-nieill

Mare amator de brînză și . 
încrezător în... buna intenție 
a vînzătoarei de la „Alimen
tara" nr. 42 din Petrila, N. 
Vasile s-a ars pînă acum de 
cîteva ori cu... telemea. 1 se 
spunea că a primit telemea 
de oi însă acasă vedea că e... 
brînză de vacă. Acum însă, de 
cîte ori merge la magazin, în
treabă insinuant: „De oaie 
sau de vacă 7”. Nu de altce
va, dar de ce să le dea pri
lejul acestora s-o facă... de 
oaie!

V. TEO 

situației de pe șantierul Lupeni, 
la data verificării, și ea cores
punde realității. Cele relatate au 
constituit un prilej de analiză în 
cadrul șantierului și a grupului de 
șantiere Petroșani, luîndu-se mă
suri corespunzătoare.

Astfel, s-a hotărît ca săptămînal 
să se trimită la Lupeni două tre
nuri a cîte 15 vagoane cu balast. 
Pentru a asigura necesarul de că- 
rămidă-placaj în șantier, s-au tri
mis munoitori la Jimbolia pentru 
a o încărca în vagoane sau cami
oane. De asemenea, a fost numit 
un șef de lot. Toate acestea au 
făcut ca lucrările pe șantier să 
se accelereze. Acum, la blocul A 8 
se realizează circa 2,5 plartșee pe 
săptămînă, față de două planșee 
cît e planificat. Este pregătită gli
sarea la blocul A 7, iar lucrările 
de interior la blocul D 1 sînt ter
minate și urmează lucrările de re
medieri de la ascensoare, care au 
fost montate ulterior. Maiștrii de 
pe șantier nu vor mai face pe a- 
chizitorii de materiale, ci vor rămî- 
ne permanent la locul de muncă, 
organizînd și îndrumînd procesul 
de producție. In privința utilaje
lor de construcții, acestea au un 
grad avansat de uzură. Am pre
văzut fonduri de investiții pentru
a le înlocui în majoritatea lor în 
acest an.

O cauză care ne frînează acti
vitatea, producîndu-ne perturbații 
în organizarea procesului tehno
logic — se arată în continuare în 
răspuns — este aceea a întreru
perilor dese de curent. Acestea 
conduc la pierderi de materiale 
(beton), pierderi din fondul de sa
larii (muncitori plătiți în întreru
pere) și altele. Am propus uzinei 
electrice din localitate ca întreru
perile de curent să fie făcute nu
mai între orele 12 și 13 sau 17,30 
și 18,30 cînd e pauză în șantier. 
Nu se respectă acest program. In 
această direcție solicităm sprijinul 
ziarului".

Nu ne-a parvenit pînă acum

PROGRAM
10

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI, 6,00 Sport; 6,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,00 RADIOJURNAL; 
7,45 Sumarul ziarului „Scînteia”; 
8,25 La microfon, melodia preferată: 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
Program muzical; 11,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică eco
nomică; 11,18 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară; 
12,00 Cîntece de Eugen Teger,- 
13,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 13,13 Succese ale mu
zicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 16,40 Me
lodii populare cu Benone Sinu- 
lescu șl Toni Iordache; 17,00 Mu- 

(deși era cazul) răspunsul de la 
I.R.E.H. După toate aparențele se 
întârzie atît cu răspunsul cît și cu 
măsurile necesare pentru limitarea 
sau cel puțin reglementarea între
ruperilor de curent.

In celălalt răspuns al T.R.C.H. 
se arată : „Blocul E 11 din oralul 
Petrila a fost realizat în întreg. - 
me în perioada de iarnă, iar la 
31 decembrie 1966 a fost predat 
beneficiarului cu proces verbal de 
predare primire în conformitate 
cu normele în vigoare. Lu
crările la acest bloc sînt — așa 
cum se arată și în articol — de 
calitate slabă. Dar deficiențele a- 
rătate nu se datoresc numai nouă, 
constructorilor, ci și unor furni
zori. Tîmplăria exterioară, de pil
dă, este de calitate necorespunză- 
toare. Constructorul cheltuiește 
circa 210 lei/apartament pentru 
rectificat și păsuit tîmplăria fără 
a recupera nici măcar un leu. Blo-.. 
cui E 11, în luna iulie, va fi ten- 
cuit în exterior și o dată cu a- 
ceasta vor fi executate toate re
medierile datorate constructoru
lui".

E necesară o precizare. Există 
oare într-un bloc dat în folosință 
doar de oîteva luni și deficiențe 
de calitate de care constructorul
poate fi absolvit în întregime ? I 
Constructorul, în cazul de față, a 
recepționat și introdus în lucru 
materiale cu deficiențe, a realizat 
și (din păcate I) a și predat o 
construcție cu multe scăderi de 
calitate, iar acum, judecind după 
ultimele cuvinte ale răspunsului, 
încearcă să arunce o parte din 
vină în seama altora. Această „so
luție" nu poate duce, după păre
rea noastră, la îmbunătățirea ca
lității apartamentelor și nici la 
determinarea I.O.I.L. să producă 
binale fără deficiențe. Deci tre
buie căutate altele.

In ce privește calitatea binale
lor. produse de I.O.I.L., asupra a- 
ceștei probleme vom mai reveni 
în coloanele ziarului nostru.

DE RADIO
iulie

zică ușoară; 17,10 ANTENA TINE
RETULUI; 17,50 Tangoul veșnic 
tinăr; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
18,05 ORIZONT ȘTIINȚIFIC: 18,20 
Muzică ușoară; 19,30 Sport;
19,40 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARÂ. Cronica 
economică; 20,20 O melodie pc a- 
dresa dumneavoastră; 20,45 TEA
TRU RADIOFONIC. Premieră 
„Care din doi 7"; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
22,15 Muzică ușoară; 22,45 MO
MENT POETIC. „Grîu”; 22,50 Trei 
cîntece cu Luigi Ionescu; 23,00 
Muzică ușoară; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,00 
Buletin meteo-rutier; 2,02 Melodi
ile nopții (continuare); 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.
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PARTIDUL E ÎN TOATE I
Sorbim setoși potiru-i de lumină,

■ Ne încălzim la focul lui de pară,
De el ni-e fiecare clipă plină —
Partidul e în tot ce ne-nConjoară 1

Partidul e în zorii purpurii,
Vestind în lume anii altei ere,
In fulgerul sclipind peste cîmpH,
Stmbolica-i săgeată de putere,

In vintul primăverii ce-nfioară. 
Semințele sub brazdă semănate,
In floarea desfăcînd sub cer de vara; 
Petalele de foc, împurpurate.

Partidul e în holda de aramă.
Și-n lava clocotită din cuptoare;
Și-n oamenii aceștia mai cu seamă
Care pășesc înviorați spre soare!...

IOAN CHIRAȘ

Melancolie de copac
E-o secetă in mine și crăpături svîcnesc
Deși-n răstimpuri, ploaia, uscatul mi-l inundă- 
Absorb cu sete valul de apă și-nverzesc 
Dar seceta mai aspră, adîncul și-l afundă.

Și liniștea-mi se sparge în cioburi de oglinzi. 
Nu-i rază jucăușă, ci soarele căutăm,
Răsfrînt in mii de fețe, spre ochii mei avizi, 
Ce vor să sfarme malul trist al însingurării.

Simt fulgerînd, în trupu-mi, căderea anului 
Și despicate cercuri, cum lent mă despresoară 
Hăsînd sub prăbușirea uscată-a trunchiului 
Lăstarul ce-nverzește o nouă primăvară.

MARIA DINCA

MARGINALII LA O EXPOZIȚIE 
DE GRAFICA

Generoasă posibilitate de 
exprimare a sensibilită

ții, imaginației și spiritului ar
tistic, „Expoziția copiilor" des
chisă In cadrul clubului mun
citoresc din Lupenl reunește 
un număr apreciabil de lucrări 
plastice în creion, tuș sau a- 
cuarelă, executate de copii ca
re frecventează cercul de artă 
plastică din localitate.

Universul abordat în expo
natele copiilor, infinit de va
riat, nu prin numărul aspecte
lor redate ci prin distanța in 
timp și spațiu care le despar
te, este universul nostru de

zi cu zi, bătrînul nostru uni
vers căruia creatorii purtători 
ai pantalonilor scurți și ai ro
chiței cu paiete, îi conferă o 
estetică a purității diafane, re- 
descoperindu-1, recreîndu-1 chiar 
(pentru a cita oară ?) diminea
ță de dimineață. Copiii percep 
lumea de la înălțimea leagă
nului și în mișcarea corzii; 
înaintează în ea în pas de șo
tron și deci, inevitabil, pers
pectiva și unghiul din care 
este abordată realitatea diurnă, 
va purtă efigia candorii.

Dacă omul matur interpre
tează lumea prin prizma expe-

FILME
A DISPĂRUT UN FRAGONARD

Studiourile cehoslovace ne pre
zintă un film polițist inspirat de o 
crimă petrecută în secolul XVIII, 
în castelul Ronov. In desfășurarea 
acțiunii un rol important l-a jucat 
tabloul lui Fragonard „Păstorița' 
goală“. Victima, ducesa Anna Ro
nov este însăși personajul din ta
blou. Crima a fo3t comisă de aman
tul defunctei care vroia să-și însu
șească astfel valoroasa operă de 
artă. La un moment dat pînza a 
dispărut. Dr. Nykl, arhivar de pro
fesie, este preocupat s-o regăsească. 
Entuziasmul manifestat de turiști 
față de arta antică îi sugerează 
Annei Juzova administratoarea cas
telului și a colecțiilor de artă a-

flate în interiorul lui, modalitatea 
unui cîștig considerabil. Cu ajuto
rul prietenului ei. pictorul Maudr 
sînt confecționate cu dexteritate o- 
pere ale „bâtrînilor meșteri1’. Doc
torul Nykl continuă și ulterior să 
caute tabloul. Vine la muzeu în
soțit de căpitanul de securitate 
Tronda, cu intenția de a reconsti
tui crima petrecută cu ani în urmă. 
Dar, chiar lingă căminul din biblio
tecă, unde se comisese prima cri
mă, cei doi au descoperit stupe- 
fiați cadavrul Annei Juzova ucisă 
cu același pumnal cu care fusese 
răpusă ducesa. Doctorul Nykl vede 
deasupra căminului tabloul mult 
căutat Dar acesta dispare din nou.

O imagine din ftlmul „A dispărut un Fragonard"

-ARTĂ
M 0 UT ȚIO 

rienței acumulate generație de 
generație, copilul o crează, 
fiecare act al său avînd sem
nificația unui act originar de 
demiurg al naivității credule. 
De aici, puternica impresie de 
prospețime, de savoare a ine
ditului, inalienabilă manifestă
rilor materiale sau spirituale 
ale copilăriei. Jocuri care au 
făcut deliciul copilăriei buni
cilor noștri s-au păstrat și as
tăzi; și totuși, paradoxal, ele 
nu au fost niciodată aceleași.

Tot astfel desenele din ex
poziția de Ia Lupeni le-am mai 
văzut parcă undeva aiurea, 
dar niciunde ca aici. Vechi de 
cînd copilăria a descoperit 
creionul și totuși noi, de o im
presionantă prospețime, dese
nele de aici sînt veritabile 
„explozii de gingășie" lăsînd 
să se ghicească ochii larg des
chiși spre lumea din jur cu

care curiozitatea copilăriei is
codește totul și cărora nimic 
nu li se poate refuza.

Fie că redau lucruri deja 
văzute, fte că apelează la fa
cultatea creatoare a imagina
ției, copiii rămîn într-un uni
vers al lor dominat de legi 
specifice care, chiar dacă u- 
neori violentează bunul simț 
al omului matur, rămîne totuși 
întotdeauna și în întregime 
credibil.

Deoarece ne-ar fi imposibil 
să stabilim o ierarhie a valo
rilor și deoarece spațiul nu ne 
permite să dăm lista integrală 
a exponatelor „Expoziției co
piilor" vom spicui absolut la 
întîmplare cîteva nume; Io- 
nescu Marinela, Bidea Ecaleri- 
na, Mărculescu Mircea, Piss 
Tiberiu, Tamasi Atila, toți în
tre 7 și 12 ani. (Și, pentru că 
păcatele cronicarului rămîn to
tuși judecățile de valoare, cu 
conștiința culpabilității, îndrăz
nim să afirmăm că Mărculescu 
Mircea, la cei 10 ani ai lai, 
ne prilejuiește întîlnirea cu, 
poate, cel mai înzestrat autor 
din expoziție).

In timp ce copiii redescope
ră universul, noi oamenii ma
turi, cu ajutorul lor, redesco
perim copilăria; în căutarea 
copilăriei noastre va trebui să 
trecem, indiscutabil, și prin 
„Expoziția copiilor" din Lu
peni.

M. STO1AN

„GALAXIA DO-RE-MI"
In ultima lună, Valea Jiului a fost 

vizitată de numeroase turnee ale 
diferitelor teatre din țară. In seara 
zilei de astăzi — 9 iulie — de pildă, 
scena Teatrului de Stat din Petro
șani va găzdui spectacolul prezen
tat de ansamblul de estradă al Tea
trului „Al. Daviila" din Pitești. Iu
bitorii acestui gen de spectacole 
vor avea prilejul să vadă evoluînd 
un colectiv omogen, cu o bună 
regătire profesional-artistică.

Căpitanul Tronda deschide an
cheta...

Acest film polițist va rula, între 
11-15 iulie, la cinematograful 7 No
iembrie din Petroșani.

SPIONUL
Așa se intitulează filmul color, 

cinemascop, realizat de studioul 
A. P. Dovjenko din Kiev. Film de 
aventuri cu intrigă polițistă se adre
sează în special tineretului. Ac
țiunea se petrece în zilele noastre, 
într-un orășel de graniță de pe ma
lul mării. Romka Marcenko și 
prietenii llii observă pe plajă un 
necunoscut care scotocea într-o 
geantă străină. întrebat, acesta do
vedește curioșilor că se , numește 
Suharkov și că geanta-i aparține. To
tuși, aerul lui suspect îl determină 
pe Romka să anunțe pichetul de 
grăniceri. Cu tot controlul exer
citat pe șosea, necunoscutul reu
șește să scape și să fugă cu mașina 
unei echipe de filmare care turna 
acolo un film de aventuri.

Romka este solicitat de echipa 
de filmare să dubleze eroul prin
cipal. Cu prilejul filmărilor sub
acvatice el descoperă pe fundul mă
rii, in apropierea malului, trei apa
rate automate de scafandru. Curind 
necunoscutul, care era spion, rea
pare în oraș. In urma a numeroase 
peripeții, din care unele puteau 
deveni fatale pentru Romka, spio
nul cade în mîinile securității.

"vfi 

RECOMANDĂM
• Lucrarea lui Georges 

Sadoul „Louis Lumiere" este 
un omagiu adus renumitului 
fondator al cinematografiei, 
Louis Lumiere. Autorul pre
zintă filmele de actualități, 
documentariile, reportajele, 
precum și primele montaje de 
filme realizate de talentata ' 
inginer, relatînd totodată im
portantul moment al inaugu
rării, în public, a cinemato
grafului lui Luis Lumiăre la 
Paris, în 1895, considerată ca 
dată a nașterii cinematogra
fiei.

Editată în colecția „Savanți 
de pretutindeni", lucrarea se 
adresează unui cerc larg de 
cititori.

• In aceeași colecție, „Edi
tura științifică" a tipărit de 
curînd lucrarea lui C. Matees- 
cu intitulată „Ion lonescu". 
Din cuprinsul ei aflăm mul
tiplele aspecte ale vieții și 
activității științifice a lui Ion 
lonescu, inginer și matemati
cian român.

Paralel cu activitatea sa de 
inginer și profesor, cititorii 
află lucruri interesante des
pre savant ca fondator al „Ga
zetei matematice", ca cercetă
tor al trecutului științific și 
propovăduitor al științei și 
progresului social.

• Din colecția „Clasică an
tici medievali" se găsesc în 
librării cîteva lucrări intere
sante. Astfel, vestitele „Vieți 
paralele" ale lui Plutarh își 
găsesc continuarea în volumul 
III, de curind sosit, care cu
prinde viețile unor mari per
sonalități politice și militare 
ca Caesar, Alexandru, Sylla. 
Crassus, Marius.

Fiecare „viață" este însoțită 
de cîțe-o amplă notiță intro
ductivă și de note care fac 
ca textul lui Plutarh să fie 
cît mai accesibil cititorului

• Polybios, istoric antic 
grec este prezent în librării 
cu principala sa lucrare „Is
toria". Acest volum cuprinde 
cinci cărți și capitolul despre 
Constituția romană. Descriind 
evenimentele din perioada a- 
nilor 220—196 î.e.n.. Polybios 
face prima încercare de a da 
o istorie a principalelor țări 
din bazinul Mării Mediterane. 
Om cu vederi înaintate, auto
rul este primul istoric care a 
considerat că sarcina științei 
istorice este nu numai de a 
descrie, ci și de a interpreta 
evenimentele.
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IN CONSILIUL DE SECURITATE

Reprezentantul Republicii Democratice Congo 
a adus noi dovezi în legătură cu agresiunea
al' cărei' obiect este țara sa

In nigeria au izbucnit lupte 
Intre trupele federale
Șl CELE ALE SECESIONIȘTILOR

NEW YORK 8. Trimisul special 
Agerpres, R. Căplescu, transmite: 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
din nou vineri după-amiază pen
tru a continua discutarea plîngerii 
Republicii Democratice Congo. La 
lucrările Consiliului participă ca 
invitat, fără drept de vot, repre
zentantul Congoului (Kinshasa), 
Theodore Idzumbuir. Luînd cuvîn- 
tul, acesta a dus noi dovezi în le
gătură cu agresiunea al cărei 
obiect este țara sa. El a dezvăluit 
amănuntele unui plan în trei etape 
avînd ca scop lichidarea actualului 
guvern din Congo (Kinshasa). Pri
ma etapă a planului constă din e- 
xecutarea unor acte de sabotaj în 
Katanga și în regiunea occidentală 
a Congoului. Această etapă a fost 
si dusă la îndeplinire, prin arun
carea în aer a unor poduri și cen
trale electrice. A doua etapă, de 
asemenea pusă în aplicare, preve
dea instigarea unei răzmerițe în 
rîndurile unităților armatei na
ționale congoleze, concomitent cu 
o acțiune de sprijinire din partea

Amănunte în legătură 
cu „cazul Chombe"

ALGER 8 (Agerpres). 
Ministerul Informați
ilor al Algeriei a di
fuzat un comunicat în 
care furnizează unele 
amănunte în legătură 
cu împrejurările în 
care avionul la bordul 
căruia se afla fostul 
premier congolez, Moi
se Chombe, a aterizat 
pe unul din aeropor
turile militare din a- 
propierea capitalei al
geriene. La 30 iunie, 
se spune în comunicat, 
un avion necunoscut 
care se afla la 90 km 
nord-vest de Alger, a 
cerut autorităților al
geriene permisiunea de 
a ateriza. Pilotul a co
municat că la bordul 
avionului său se află „o 
persoană importantă" 
și că este obligat să 
aterizeze la Alger. Ob- 
ținînd permisiunea, a- 
vionul a aterizat pe 
aeroportul Boufarik 
din apropierea Alge
rului. La bordul avio
nului se afla fostul 
premier congolez Moi
se Chombe, belgienii 
Humbersin, Sigal, îm
preună cu soția, doi 
piloți englezi, Copple- 
ston și David Taylor, 

doi polițiști spanioli 
Louis Meana și San
tiago Gonzales, precum 
și un francez sub nu
mele de Bodenan.

Potrivit comunicatu
lui, expremierul Moise 
Chombe, Humbersin, 
belgienii Sigal și soția 
acestuia au sosit în 
Insulele Palma de Ma
jorca (situate în Ocea
nul Atlantic), la 29 iu
nie, după o călătorie 
într-o serie de capitale 
europene, pentru a stu
dia posibilitățile înfi
ințării unei societăți 
pentru construcția de 
hoteluri. Societatea, cu 
un capital. de 45 mi
lioane dolari, urma să 
fie patronată de Chom
be, căruia, de fapt, îi 
și aparținea. La 30 iu
nie, persoanele respec
tive au plecat pe ca
lea aerului, cu avio
nul, în orașul Ibiza 
(Insula Ibiza din Ma
rea Mediterană).

In timpul zborului 
de la Palma de Ma
jorca spre Ibiza, una 
din persoanele care se 
aflau la bordul avio
nului, dar al cărei nu
me nu este specificat 
în comunicat — înar

elementelor străine din această 
armată, iar a treia etapă viza dis
pariția fizică a șefului statului, 
generalul Mobutu.

Reprezentantul congolez a decla
rat eă posedă probe precise cu pri
vire la amestecul unor străini în 
această activitate de subminare, 
citind în acest sens numele unor 
persoane de naționalitate belgiană 
și de alte naționalități. El a adus, 
de asemenea, acuzații guvernelor 
spaniol și portughez pentru că au 
permis lui Chombe să-și desfă
șoare activitatea subversivă împo
triva statului congolez, inclusiv pe 
teritoriul coloniei portugheze An
gola, și a comunicat totodată că 
guvernul său a cerut Angliei și 
Portugaliei să aresteze pe merce
narii albi care au reușit să fugă 
din Kisangani cu un avion de 
transport pe care l-au capturat.

Consiliul de Securitate nu tre
buie să permită centrelor marii fi
nanțe internaționale „să facă și să 
desfacă guvernele", a subliniat 
în concluzie Idzumbuir.

mată cu un pistol cu 
amortizor a ordonat 
pasagerilor să stea ne- 
mișcați, iar piloților 
să îndrepte avionul în 
direcția Alger. Piloțiî 
s-au conformat. ordi
nului fără să opună 
rezistență. Citind sur
se algeriene, agenția 
U.P.I. relatează că toa
te persoanele aflate la 
bordul avionului erau 
înarmate. Doi dintre 
belgieni erau cunoscuți 
ca foști mercenari ai 
expremierului Chombe.

Interogarea persoa
nelor aflate la bord 
continuă cu scopul de 
a elucida „cauzele re
beliunii și autorii a- 
cesteia".

Din surse algeriene 
informate s-a anunțat 
că Ministerul Justiției 
a primit din partea gu
vernului Republicii 
Congo (Kinshasa) o ce
rere expresă de extră
dare a lui Moise 
Chombe. Potrivit le
gislației în vigoare, nu
mai Curtea Supremă 
algeriană poate lua în 
discuție o asemenea 
cerere și să prezinte 
guvernului concluziile 
sale.

După suspendarea ședinței, pen
tru o jumătate de oră, președintele 
în funcție a Consiliului a progra
mat următoarea ședință pentru 
luni, ora 15,00 (ora locală), pentru 
a da posibilitatea membrilor Con
siliului să procedeze la consultări 
în lumina noilor informații pri
mite din partea reprezentantului 
congolez. In caz de urgență, a 
adăugat el, Consiliul se va putea 
însă întruni in orice moment.

SITUAȚIA
ADEN 8 (Agerpres). — Noui 

prim-ministru al Federației Ara- 
biei de Sud. Hussain Aly Bayoomi. 
însărcinat cu formarea unui gu
vern provizoriu, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că 
mai mulți ofițeri ai armatei fede
rale vor fi incluși în cabinetul pe 
care intenționează să-1 formeze 
Majoritatea membrilor cabinetului 
vor reprezenta protectoratul Aden, 
căruia, după cum a declarat el, 
„intenționează să-i atribuie un rol 
preponderent în rezolvarea proble
melor federale". Referindu-se la 
convorbirile în vederea formării 
viitorului guvern, premierul Ba
yoomi a menționat că ar întreține 
contacte cu toate partidele politi
ce. inclusiv cu Frontul de Elibe
rare al Sudului Ocupat al Yeme
nului (FLOSY) și ai Frontului de 
Eliberare Națională din Aden,

Mercenari răniți în Congo 
au sosit în Rhodesia

SALISBURY 8 (Agerpres). — Se 
anunță din Salisbury că în localita
tea Kariba din Rhodesia a aterizat 
un avion transportînd mercenari 
răniți în luptele din Congo. Ră- 
niții sînt îngrijiți în spitalul din lo
calitate. Sosirea mercenarilor și in
ternarea lor în spital a fost confir
mată de guvernul rhodesian.

PROIECT DE AVERTIZARE A URAGANELOR
La sediul O.N.U. a fost semnat un acord multilateral privind con

struirea unui institut meteorologic in Insula Barbados și instalarea unei 
rețele meteorologice de radar în cadrul unui proiect de avertizare a 
uraganelor in regiunea Mării Caraibilor.

Proectul include crearea unei rețele de 5 unități radar și 17 stații
meteorologice specializate în date

Calamități naturale In
Ploi torențiale, însoțite de des

cărcări electrice, s-au abătut asu
pra sudului Franței. Presa din 8 
iulie publică primele date despre 
consecințele acestor calamități. In 
departamentul Hautes Pyrenees,

LAGOS 8 (Agerpres). — De Ia 
„războiul undelor" între liderii 
guvernului federal nigerian și cei 
ai provinciei de est, rebele, auto- 
proclamată „Republica Biafra", s-a 
trecut, începînd de vineri, la eta
pa deosebit de gravă a acțiunilor 
armate. Postul de radio Lagos a 
anunțat că generalul Gowon, șe
ful guvernului federal, a ordonat 
armatei să pătrundă în regiunea 
de est și: să captureze pe liderul 
secesioniștilor, colonelul Ojukwu, 
și pe ceilalți militari care îl spri
jină. ' Același post de radio men
ționa că luptele au început în mo
mentul cînd trupele rebelilor au 
deschis focul asupra pozițiilor u-

DIN ADEN
prilejul numirii sale în funcția de 
prim-ministru, el a declarat că in
tenționează să stabilească contacte 
cu toate partidele politice în ve
derea constituirii unui guvern pro
vizoriu care să pregătească condi
țiile proclamării, la 9 ianuarie 
1968, a independenței Arabiei de 
sud în forma preconizată de pla
nul ministrului britanic al aface
rilor externe. Consiliul federal. în 
care predomină reprezentanți ai 
celor 16 sultanate și șeicate inclu
se în Federație, va fi dizolvat ime
diat după formarea guvernului.

Un purtător oficial de cuvînt al 
Frontului de Eliberare a Sudului 
Ocupat al Yemenului (FLOSY), re
latează agenția France Presse. a 
făcut, în legătură cu hotărîrea de 
a forma un guvern provizoriu în 
Federația Arabiei de sud, o de
clarație în care arată că noul gu
vern preconizat constituie o nouă 
manevră engleză îndreptată împo
triva mișcării de eliberare națio
nală din Arabia de sud. Reprezen
tantul FLOSY a reamintit că Fron
tul de Eliberare a Sudului Ocupat 
al Yemenului a refuzat, încă în 
luna aprilie a c., cu prilejul vizi
tei lordului Shackleton în Aden, 
să participe la un guvern de tran
ziție format din agenți ai autori
tăților colonialiste britanice și ca
re ignorează revendicările maselor 
populare din această regiune.

asupra stării timpului.

sudul Franței
sele a fost întreruptă în mai mul
te puncte. Patru persoane au fost 
lovite de trăsnete. 

Partizanii bolivieni au ocupat 
două localități timp de cîteva ore

nităților federale. Imediat după 
declanșarea ostilităților, autorită
țile federale au chemat populația 
„să păstreze, calmul și să sprijine 
comitetele de apărare civilă".

Agenția U.P.I., relatează, citind 
postul de radio Lagos, că trupele 
federale au provocat secesioniști
lor pierderi importante și au ocu
pat două localități estice — Obudu 
și Obolo, ultima dintre ele la 80 
km nord de Enugu, capitala „Re
publicii Biafra". La Lagos se con
sideră, că în cazul în care Enugu 
va cădea, „Republica Biafra" va 
înceta în mod virtual să mai e- 
xiste.

La rîndul său„ postul de radio 
din capitala provinciei rebele a 
făcut cunoscut că trupele sale au 
„respins invazia și au forțat uni
tățile federale să se retragă în pro
priul lor teritoriu".

Referindu-se la situația de pe 
cîmpul de luptă, agenția France 
Presse consideră că trupele fede
rale încearcă să inițieze acțiuni 
din mișcare, dar, cu toate că ele 
sînt bine motorizate, natura tere
nului și începutul sezonului plo
ios împiedică asemenea acțiuni ,

Lupte latre tortele armate 
egiptene si izraelite

CAIRO C \.,gerpres). — Potri
vit unui comunicat militar al 
R.A.U., sîmbătă dimineața, între 
forțele egiptene si izraeliene a a* 
vut loc o luptă în regiunea Ras 
El Ayish, la est de Canalul de 
Suez. O coloană blindată izraelia- 
nă ar fi încercat să avanseze spre 
Port Fouad pentru a forța po.A- 
țiile egiptene în jurul acestei lo
calități.

Un comunicat militar izraelian 
a făcut cunoscut în aceeași zi că 
artileria egipteană a deschis fo
cul sîmbătă dimineața asupra po
zițiilor izraeliene la Ras El Ayish, 
Forțele izraeliene, arată comuni
catul, au ripostat prin bombarda
mente de aviație asupra pozițiilor 
de artilerie egiptene.

Incidente la Moron
Doi lideri sindicali venezuelieni 

au fost grav răniți cu prilejul u- 
nor incidente ce au avut loc la 
intrarea în uzina de asamblare a 
automobilelor Volkswagen din Mo
ron (statul Carabobo) la 200 km 
vest de Caracas. Ziarele venezue- 
liene relatează că președintele U- 
niunii muncitorilor din industria 
metalurgică. Jose Mollegas, a fost 
călcat de un automobil condus de 
un german neidentificat, cînd a 
încercat să împiedice pătrunderea 
mașinii pe porțile uzinei, iar al 
doilea lider sindical, Maximi Mar
tinez, a fost împușcat de un poli
țist particular al acestei uzine.

Perspective sumbre pentru industria 
cărbunelui din Europa occidentală

GENEVA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Du
pă aprecierile cele mai recente ale 
Comisiei economice O.N.U. pen
tru Europa, perspectivele indus
triei carbonifere din Europa occi
dentală sînt sumbre. Tendințele de 
scădere a producției și consumului 
de cărbune și cocs în această parte 
a continentului se vor accentua în 
cursul celui de-al doilea trimestru 
al anului 1967. Reducerea produc

ției va, fi de aproximativ trei mi
lioane tone. Cererea va fi cu cpt 
milioane tone mai mică decît în 
perioada corespunzătoare din. 1966. 

Analiza Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa duce la con
cluzia că puternica reducere a ce
rerii se datorește încetinirii ritmu
lui dezvoltării industriale, ca, și 
concurența mereu mai mare a ga
zului și hidrocarburilor.

viile i au avut foarte mult de su
ferit. Au fost distruse, de aseme
nea, pe suprafețe întinse semănă
turile de tutun și porumb. In re
giunea Alpilor, circulația pe șo-

CATASTROFĂ FEROVIARĂ

43 de persoane au fost ucise și 
43 grav rănite în catastrofa fero
viară ce s-a produs vineri la Korat 
(la 300 km nord de Bangkok) prin 
ciocnirea unui tren expres cu un 
camion. 25 dintre victime au fost 
femei și copii.

Cercurile militare bo- 
liviene au anunțat că 
detașamente de parti
zani au ocupat timp de 
cîteva ore localitățile 
Fortaleza și Lima Man
șa, situate în nordul 
departamentului Santa 
Cruz, și se îndreaptă 
în prezent spre depar
tamentul Cochabamba. 
Un purtător de cuvint 
al armatei a declarat 
că, potrivit informați
ilor primite, partizanii 
se îndreaptă spre zona

centrală a țării. Pînă 
în prezent, toate efor
turile trupelor guver
namentale de a împie
dica marșul partizani
lor nu au avut rezul 
tate. Avioane și eli 
coptere ale forțelor ae
riene boliviene supra 
veghează regiunea în- 
cercînd să localizeze 
grupul înarmat. Conțin 
gente ale trupelor gu
vernamentale au fost 
trimise în zona limi
trofă dintre departa
mentele Cochabamba și

Santa Cruz cu ordinul 
de a împiedica pătrun
derea partizanilor in 
centrul țării.

După cum relatează 
agenția Prensa Latina, 
în capitala Boliviei', La 
Paz, se consideră că 
crearea unui nou îront 
al partizanilor in Co- 
"habamba va pune gu
vernul într-o situație 
dificilă, acest departa
ment fiind limitrof CU 
capitala țării și cu zo
nele miniere.
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