
încheierea vizitei

eagul roșu
Mașini

cele noi 
să lucreze 
destoinice, 
timp s-au

părere exprimată in 
cîteva zile de unul 

minei Lonea.

servicii, 
numai că 

unele, așa 
„ședințe de lucru*4 

cite 3-4 ore și chiar

noi de bobinaj

Proletari din toate țările, uniți-văt

în

(Continuate în pag. a 3-a)

concurs

Șeful de schimb Ludu Constantin 
și ortacii săi din brigada mineru
lui Iordan Gheorghe de la mina 
Vulcan, care în iunie și-a depășit 
planul cu 986 tone de cărbune.
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La F. F. A. ,,Viscoza“ Lupeni

De curind secția de 
finisaj textil a Fabricii 
de fire artificiale „Vis- 
coza" Lupeni a fost do
tată cu 5 mașini noi de 
bobinaj. Zidarii s-au 
grăbit să facă mașinilor 
postamentele, iar mon- 
torii și electricienii să 
instaleze și respectiv să 
le pună în funcțiune.

La mașinile 
au fost puse 
muncitoare 
care în scurt 
deprins cu ele. Puiu Pa-

raschiva, Moldovan Ma
ria și Riti Valeria 
doar 
rora 
cite 
R.Y.

sînt 
trei dintre cele că
li s-a încredințat 

o mașină ■ de tip 
16. Dar toate mun

citoarele din subșecția 
bobinaj nutresc dorința 
de a munci la-o ‘aseme
nea mașină.

— La mașina de bobi
naj de tip T.Y. 16 mi-e 
mai mare dragul să mun
cesc, ne spune munci
toarea Puiu Pataschiva. 
Mașina respectivă pre-

zintă multe avantaje fa
ță de cele policon. Ea 
are, un randament mai 
mare cu 15 Ia sută decit 
a celor vechi, produce 
bobine cu o greutate 
mai mare, iar la rupe
rea firului asigură opri
rea automată a fusului. 

. Toate aceste avantaje 
ușurează munca noastră 
și duc la creșterea -pro
ducției de fire bobinate, 
precum și la îmbunătă
țirea calității lor.

M. M.

RAPORTUL MARE
— Adevărul este că se țin 

încă multe ședințe la toate 
nivelele : sectoare, 
exploatare. Și nu

’Sfiînt multe dai 
numitele 
durează 
5 ore.

Este o 
urmă cu
din tehnicienii 
La această exploatare, în fie
care dimineață au loc ra
poarte la sectoare (cu parti
ciparea maiștrilor), la ingi
nerul șef adjunct pentru 
probleme electromecanice la 
care iau parte maiștrii .me
canici de la sectoarele pro
ductive, șeful sectorului 

^transport suprafață, energeti
cul șef. La nivelul exploa
tării, în 5 zile din săptămînă, 
are loc „raportul mic“ care 
durează de obicei mai bine 
de o oră iar sîmbăta se des
fășoară — uneori pîriă către 
ora prînzului — „raportul 
mare". Aici sînt invitați să 
participe șefii de sectoare,

inginerii șefi adjuncți, șefii 
de servicii, secretarul comi
tetului de partid, președintele 
comitetului sindicatului și 
alte cadre cu munci de răs
pundere.

In afara acestor ședințe se 
desfășoară în fiecare lună al
te ședințe de lucru — pentru 
analiza .măsurilor luate pe-li-activității, 
nie de protecția muncii,--la 
sfîrșitul decadelor. Un calcul 
sumar arată că, într-o lună, 
metțibrii corpului tehnic pe
trec numai în ședințe legate 
de activitatea de producție în 
jurul a 1 500-2 000 de ore. A- 
ceasta este situația la mina 
Lonea.

La alte exploatări printre 
care Aninoasa, Petrila, Vul
can, Lupeni, Uricani, în ul
tima vreme s-au luat unele 
măsuri pentru împuținarea a- 
cestor ședințe de lucru. „Ra

portul mic“ nu mai are loc 
decît într-una din zilele din 
săptămînă și s-a trecut la o 
forma ■ operativă de îndru
mare : șefii de sectoare se 
prezintă la inginerul șef, dacă 
au probleme deosebite de 
ridicat sau dacă întîmpihă 
greutăți într-un domeniu al 

Numai într-una 
din zilele saptămînii se măi 
desfășoară raportul mare.

Dar și la aceste unități 
Continuă să aibă loc multe 
ședințe de 'lucru, unele este 
adevărat, în afara programu
lui. Nu rare ori se întîmplă 
ca aceste consfătuiri sau șe
dințe durează mult, pentru 
că nu sînt bine pregătite. 
Toate acestea fac ca în mul
te cazuri controlul și îndru
marea directă să fie înlocuite . Bucurii 

supraetajate

In numărul de azi :

CANCELARULUI FEDERAL
AL AUSTRIEI

Plecarea din Capital'
Vineri dimineața a 

părăsit Capitala cance
larul federal al Repu
blicii Austria, dr. Josef 
Klaus, care, la invitația 
președintelui Consiliului 
de Miniștri, al Republi
cii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

înaltul’ oaspete a fost 
însoțit de dr. Lujo Ton- 
cic-Sorinj, ministrul a- 
facerilor externe al 
Austriei, dr. Cari Boble-

ter, secretar de stat 
pentru afacerile exter
ne, dr. Eduard Cha- 
loupka, șeful prezidiului 
cancelariei federale, dr. 
Heinrich Haymerle, șe
ful secției politice din 
Ministerul Afacerilor 
Externe, dr. Friedrich 
Meznik, șeful serviciu
lui federal de presă, dr. 
Ffanz Karasek, șeful 
secției relații culturalo 
cu străinătatea din Mi-

(Continuare în pag. a 3-a)

COMUNICAT 
cu privire la vizita cancelarului 
federal al Austriei, Josef Klaus, 

Socialistă România
ta invitația guvernului român, cancelarul federal 

al Austriei, Josef Klaus, a făcut o vizită oficială în 
Republica Socialistă România între 10 și 14 iulie 1967.

Cancelarul federal a fost însoțit de ministrul aface
rilor externe, Lujo Toncic-Sorinj și de Cari Bobleter, 
secretar de stat pentru Afacerile Externe al Austriei.

In timpul șederii în România, cancelarul federal și 
persoanele care 1-ati însoțit, au vizitat orașele Bucu
rești, Brașov, Gheorghe GheorghiuiDej, litoralul Mă
rii Negre, diferite instituții culturale, unități agricole, 
precum și întreprinderi industriale dintre care unele 
participă la schimburile comerciale româno-austriece.

Cancelarul federal a fost primit de Nicolae Ceauses
cu, secretar general al C.C. al P.G.R. și de Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România.

In cursul vizitei, între președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer si cancelarul federal Josef Klaus au avut 
loc convorbiri,. în cadrul mai multor ședințe de lucru, 
Consacrate situației actuale a relațiilor româno-aus- 
trlece, posibilităților de dezvoltare a lOr și proble
melor internaționale care preocupă ambele părți.

țQontinuare în pag. a 3-a)

act de abnegație
și conștiința

• Sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U.
• Todor Jivkov a primit pe 

tovarășul Dumitru Popa

/ • NIGERIA — Lupte grele 
între trupele federale și tiu-: 
pele secesioniste

Cine știe fotbal 
cîștigă I"

Conducerea Casei de cultură din 
Petroșani în colaborare eu- U.C.F.S. 
organizează, joi 27 iulie, un 
concurs „Cine știe cîștigă !“. între
bările vor avea ca târnă : Fotbalul 
de-a lungul anilor în Valea jiului.

L

UNDE MERGEM ?
AZI

+ Pe stadionul din Uricani, ora 
17,30: meciul de fotbal între re
prezentativele echipelor din cadrul 
grupelor de asociații ale E. M. U- 
ricani, și E. M. Lonea, contînd pen
tru Spartachiada de vară — etapa 
a II-a.

+ In cadrul aceleiași competiții, 
la aceeași oră. pe stadionul din 
Lupeni: meciul dintre echipele gru
pelor de asociații Preparația Lu
peni — E. M. Aninoasa.

+ La Aninoasa, în sala de spec-

tacole, ora 19: clubul sindicatelor ' 
din localitate prezintă spectacolul 
de muzică ușoară și momente ve
sele intitulat: „Melodia îndrăgită".

M î I N E
din 
pe

+ Vor continua competițiile 
-cadrul Spartachiadei de vară 
grupele de asociații.

— Stadionul Jiul, începînd cu 
9,30, va găzdui meciurile de hand
bal dintre echipele Jiul Petrila și 
Utilajul Petroșani și E. M. Aninoasa 
— E. M. Lupeni.

ora

— La Lupeni, pe stadion, înce
pînd cu ora 9: concursul ' dintre 
asociațiile sportive miniere din Va
lea Jiului contînd pentru cupa 
„Minerul" la atletism.

♦ Pe același stadion, ora 16,30: 
tradiționala < 
organizată de 
din Lupeni.

+ Ștrandul 
între orele 
un vestiar renovat Cu -80 de ca
bine, plajă cu nisip -și zone întinșe 
cu iarbă verde pe care se pot prac
tica jocuri sportive de teren redus. 
Cît despre țigări și ‘ răcoritoare, a- ‘ 
ceștea se pot găsi...- pdste gatd la 
unitatea comercială învecinată (de 
ce nu s-ar putea muta acest chioșc 
pentru vînzarea răcoritoarelor, dul
ciurilor și țigărilor chiar în-incintă).

serbare cîmpeneaseă 
! clubul sindicatelor

din Petrila, deschis
9—19, - dispune de

dezlănțuise cu toată violența 
asupra Uricaniului. Fulgere 
orbitoare brăzdau cerul izbin- 
du-se cu furie în capul mun
ților. Un șarpe uriaș de foc 
s-a prăvălit la un moment dat 
din tăriile cerului, urmat de 
o ■ detunătură înfricoșătoare. 
In aceeași fracțiune de secun
dă, in ^apropierea minei s-a 
auzit un pocnet asurzitor; iar 
o pală luminoasă de foc a cu
prins stîlpul de susținere a 
cablului electric de forță, da
torită descărcărilor electrise, 
cablul .de pe • stîlp a -pușcat. 
S-a ( produs un scurtcircuit. 
Zumzetul mașinilor s-a oprit 
dintr-o dată. Lăcătușii 
G. Fabric și I. Balog ap tre
sărit. Motorul turbocomprese
rului de 6 KV a amuțit. To
tul a căzut într-o liniște apă
sătoare. Asia însemna că în 
mină nu se refulează aer com
primat, adică producția stag
nează. > Atunci Melnerovics 
Wilhelm, un bărbat înaintat- 
în vîrstă dar robust, mecani
cul turbocompresorului de la 
E.' M. Uricani a pus mina pe 
telefon. Minutele treceau cu 
repeziciune. V ocea-i groasă 
începu să, anunțe centrala cu 
disperare, pentru a i se face 
legătura cu dispecerul exploa
tării.

— Alo, anunțați echipă de 
electricieni... ' Deranjament în 
spatele turbocompresorului. Să 
vină urgent...

' N-au trecut mai mult , 
cîteva minute cînd echipa 
electricieni 
împreună cu 
Gheorghe au sosit la fața lo
cului. Pașca Anton și-a așe
zat degrabă în picioare scă
rițele apoi a-nceput sâ se ca-

țere pe verticala stîlpului, ca 
un veritabil alpinist.

cada.
nu a
pen-

' filoaia continua să 
a Dar electricianul 

ezitat să înceapă lucrul 
tru lichidarea avariei. Mînuind
cu pricepere cleștele și cheile 
fixe, a debranșat cablul puș- 
cat și a cuplat linia de curent 
pe rețeaua de rezervă. In scurt 
timp duduitul turbocompreso- 
rului se auzea din nou. Cei 
trei lăcătuși zîmbeau mulțu
miți. Dar electricienii încă nu 
terminaseră lucrul. Deranja
mentul fusese intr-adevăr în
lăturat, dar cablul defect tre
buia înlocuit pentru ca re
țeaua de rezervă să rămînă 
tot dă... rezervă. Timp de 4 
ore Sviștea Bella, Tbma 
Gheorghe, Paiu Gheorghe, 
Pașca Anton și Cristea Vasile 
au muncit cu însuflețire. Au 
adus un cablu nou, l-au „im- 
bracat“ cu masă primară și 
cositor.

de 
de 

din schimbul I, 
maistrul Făgaș

yje la ora 4 după-amiază, 
.■ă, cînd alții ajunseseră de 

mult acasă, electricienii s-au II 
așezat pe o bancă . din fața 
turbocompresorului. Ploaia în- J 

” cetase de mult, iar raze dia
fane răzbăteau din norii ce 
se destrămau încet, încet pe 
cer. Glasul motoarelor turbo
compresorului se amplifică 
din ce în ce. Lăcătușul Mel
nerovics Wilhelm privea cu 
atenție la acul manometrului 
și obseva că acesta deviază în 
sensul care indică creșterea 
presiunii aerului. Din cînd in 
cînd își întorcea capul la cei 
de pe bancă și zîmbea cu în
țeles. Zîmbetul lui însemna 
satisfacția datoriei împlinite.

Valeriu COANDRĂȘ
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C-am fast servit cu altceva 
Decit vroia nevastă-mea ?

Mai simplu ca la tranzistori: 
In loc de lămpi, au... luminări.

Că vinzătorul n-a văzut
Și mi-a pus urdă-n loc de unt ? 
Dar ce-s de vină eu, sau el ?
Curentul e, că nu-i de fel.

na desfășurare a 
activității în unele 
unități de servire 
publică din Petro
șani.

Sau reflecții ri
mate pe marginea 
unor decuplări ale 
luminii electrice 
care perturbă bu-

LA „MEZELURI-BRlNZETURI"

necaz

Se bucuri nespus clientul, 
Văzlnd atita grije pentru 
Țepoasa-i barbă.
In timp ce unul îl rădea. 
Foarte atent (că nu vedea} 
Încă vreo trei în jurul lui 
(Ca la botezul nuștiu cui) 
Trei luminări de seu țineau; 
Trei luminări care dădeau 
Lumină... oarbă.

ÎTINERARII TURISTICE

minune
Despre el vorbește întreaga 

Italie. Mama îl numește afec
tuos Tonino, iar vecinii — 
Enciclopedie ambulantă, deși 
nu are decit un an și jumă
tate. Tonino merge ținîndu-se 
încă de mîna mamei, dar po
sedă cunoștințe într-adevăr 
vaste pentru vîrsta sa. Anto
nio Morabito, din micul oră
șel italian Terni, nu știe încă 
să citească, dar povestește cu 
istețime după poze orice carte 
pentru copii, iar povestea lui 
Buratino (eroul „Cheiței de 
aur" de A. Tolstoi) o știe pe 
de rost. Avînd o memorie și 
o fantezie neobișnuită, Tonino 
cunoaște capitalele statelor, 
numele fluviilor și lacurilor 
din Europa. Actualele sale 
cunoștințe geografice ar putea 
fi, într-adevăr, invidiate de 
orice elev din școala elemen
tară.

Micul copil minune din o-

rășelul Terni a început să 
vorbească încă de la 5 luni. 
Cunoscutul pediatru italian, 
profesorul Fatati, care urmă
rește cu atenție dezvoltarea 
acestui copil, a declarat că 
Tonino este primul caz de a- 
cest fel pe care l-a întîlnit 
în cei 40 de ani ai săi de ac
tivitate medicală.

★
Arik Kazarian, în vîrstă de 

9 ani, elev în clasa a IÎI-a a 
Școlii de muzică „Ceaikovski" 
din Erevan, a început să com
pună încă de la vîrsta de pa
tru ani. „Caravana", „Barca
rola", „Studiu de concert", 
„Preludiu" sînt primele im
provizații ale acestui copil.

ȘI TOTUȘI
E ADEVĂRAT

• Elisaveta Dubrovina din 
regiunea Kurgan (R.S.F.S.R.) a 
descoperit in grădina sa o co
moară 
monede și vase de argint în 
greutate 
In cutia 
aflau monede vechi engleze, 
poloneze, chinezești și chiar... 
mexicane.

unică formată din

de peste 25 de kg. 
de lemn putrezit se

0 Profesorul Paul Maulaire, 
de la Universitatea 
fbrnla, 
care poate merge 
și în aer cu o viteză de 250 km 
pe oră. Deoarece profesorul nu 
are dreptul de a pilota, expe
rimentările s-au desfășurat la 
înălțimea de un metru deasu
pra pămintului.

din Cali- 
a construit o mașină 

pe pămînt

• Maimuța Johny, aparți- 
nînd fermierului australian 
L. Smith, știe să conducă un 
tractor, să deschidă și să în
chidă poarta fermei. Organele 
financiare l-au avertizat pe 
fermier că este obligat să de
clare la fisc că folosește în 
fermă un muncitor.

Re la Pietrele 
la Gura

trasee 
de la 
urma 
este 

lipsită

In Retezat, repetarea 
parțială a unor 
turistice, pornind 
necesitatea de a 
potecile marcate, 
inerentă însă nu
de farmec. Astiel pentru 
a lega, după 10—11 ore 
de drumeție, cabanele 
Pietrele cu Gura Apei 
— urmînd sinuosul drum 
indicat de banda albas
tră — atingem din nou 
lacul Bucura. Apoi, de 
aici, marcajul cu cruce 
albastră ne este ghid la 
ținta drumeției, locul de 
popas după o zi grea 
însă plină de frumuseți: 
cabana Gura Apei.

Pornim deci la drum. 
Lăsînd în urmă cabana 
Pietrele, ocolind culmea 
Stînișoarel, intrăm în 
valea Pietrele. Urmînd 
firul pîrîului, ajungem 
la locul cu același nu
me. Ne cățărăm apoi pe 
serpentinele ce ne scot 
în Curmătura Bucurei de 
unde coborîm la lacul 
Bucura — loc de răs- 
pîntie a drumurilor re- 
tezateniene. Intenționat 
am trecut fugitiv peste 
această etapă a drume
ției, deoarece ea a fost 
descrisă amănunțit in
tr-un număr anterior al 
ziarului.

După un popas scurt, 
pornim spre platoul ce 
leagă lacurile Bucura și 
Bucurelul, loc de unde 
pornește marcajul crucii 
albastre care însoțește o 
bucată de drum punctul 
galben ce indică calea 
pe o variantă mal scurtă 
(Bucura — Crucea Trăz
nitului — Gura Apei), 
precum și triunghiul 
ce arată drumul 
Gura ZIata.

Coborînd repede 
luciul lacului Ana, 
cern peste pîrîul ce iz
vorăște din lac și înce
pem urcușul spre călda
rea Slăveiului. Urmînd 
marcajul mai departe, 
străbatem căldarea Tur- 
celului, dispusă in eta
je, care la un cat supe
rior ascunde micul Iac 
alpin denumit Tăul Tur-

cel. Trecind peste cul
mea muntelui, ajungem 
la Crucea Trăznitului, de 
unde munții Godeanu și 
Țarcu, cît și Lăpușnicul 
Mare se văd ridicîndu- 
se sau coborind în ge
nuni.

Căldările Galbenei, 
muntele Borăscu, culmea 
Branului și virful Guga. 
spre vest masivele Țar
cu, Baicu și Bloju, spre 
nord culmea Zănoagei 
cu lacul cu același nu
me, piscul Judele, vîrfu- 
rile Zănoaga, Bilea și 
Șesele, căldarea Judelui 
ce ascunde in porțiunea

orizont 
în fața

punctul

spre Slavei lacurile gla
ciare Tăul Ascuns, Tăul 
Urît și Tăul Răsucit, în
cheie turul de 
ce se deschide 
turiștilor.

Am ajuns în
de unde marcajele alpi
ne se despart. Mergem 
pe crucea albastră și 
triunghiul roșu ce ne 
duce la lacul Zănoaga. 
Intrînd in pădurea de 
brazi ce se întinde în 
lungul văii Judelui, apoi 
traversînd pîrîul Zănoa
gei, ajungem la lacul cu 
același nume — al doi
lea ca' mărime din Rete-

zat. Bordeiul de pe ma
lul său poate servi ca 
loc de refugiu în caz de 
vreme neprielnică. Ur- 
cînd pe peretele vestic 
al căldărți, trecem prin 
șaua ce leagă virlurile 
Zănoaga cu ZIata. Oco
lind virful ZIata, după 
ce-am admirat priveliș
tea ce se deschide spre 
munții Godeanu, cobo
rind lin prlntr-o zonă a- 
coperită cu jnepeni, du
pă ce lăsăm în urmă 
cantonul silvic, ajungem 
la ținta drumeției noas
tre : cabana Gura Apei, 
ce se află la altitudinea 
de 998 m, cu o capaci
tate de 35 locuri și bu
fet permanent.

Lfc Kiminich EWALD

Cabana
și-a redeschis porțile

Lunca Florii
✓

Excursioniștii pedeștri își au avantajele 
lor. Pot să-și aleagă, după bunul plac, iti- 
nerariile și distanțele pe oare vor să le 
parcurgă. Itinerar plăcut și ușor de par
curs este și cel de pe Valea Tăii. Aici dai 
de o adevărată salbă de cabane. Vrei o 
excursie mai îndelungată poți să mergi 
pînă la cabana Șurianu. Lacul alpin de 
aici se integrează armonios în sălbăticia 
și frumusețea zonei alpine înconjurătoare. 
Alții, mai puțin antrenați, pot face po
pasul la cabana vînătorilor de la Aușelu. 
Pe lingă admirarea frumuseților naturii, 
la Aușelu pot asculta întotdeauna atră
gătoarele povești vînătorești cu urși fio- 
roși și mistreți doborîți dintr-un singur 
foc, cu...

La Lunca Florii însă poți merge pînă și 
cu copii de eîțiva anișori. Pînă la Lonea 
cu autobuzul iar de aici pe jos, parcurgînd 
frumosul drum forestier. Chiar și pentru 
cei cu itinerarii mai lungi, cabana Lunca 
Florii constituie o bună „haltă de ajus
tare" și de... a lua o gustare.

Reamenajată de curînd, cabana vă pri
mește ospitalieră. Priveliștile sînt și aici 

de
culege fragi și 

se

pot pescui „păstrăvi" 
ciuperci, 

împrejurimi. Eventual 
o baie în apa cristalină a

minunate. Se
fag, niscaiva 
smeură prin 
poate face și
Tăii, ori încinge un meci de fotbal sau 
volei. Câte distracții nu-ți poate oferi doar 
o cabană ?

„Ce-i amorul ? Există o forjă, care în ciuda oricui, 
izbutește să lege două ființe, să le înștiințeze despre 
ceea ce simt și să le facă să se apropie".

GUSTAV FLAUBERT

„Amorul este legea supremă a pornirilor propriei 
noastre inimi. E nebun acela care le înăbușă, tiran 
care le stăpînește și se martirizează el însuși pe 
sine".

ION SLAVICI
„Amorul pe toate le învinge".

VIRGILIU

dintre toate senti- 
emise pînă azi nu

„Amorul este cel mal complex 
mentale. Nici una dintre teoriile 
ne satisface. Sigur e că amorul dă cea mai profundă 
și mai intensă bucurie umană. Și, cine știe, poate lui 
i se daforește avîntul oare a ridicat pe om așa 
de sus".

JEAN BART

„Amor fără respect nu există".
D. BOUNTINEANU

O colecfie unică

CO N FE SIUNI

Filipov din 
posedă o co- 
insecte, unică 

care numără 3 
de exemplare :

Nikolai 
Moscova 
lecție de 
în lume, 
milioane
200 dintre ele sînt uni
cate, neputînd fi. găsite 
în nici un alt colț din 
lume. Printre acestea se 
numără „Agrippina Stix" 
— cel mai mare fluture 
din lume în ce privește 
deschiderea aripilor (27

cm) — și „Atacus Atlas", 
cel mai mare fluture ca 
dimensiuni (20—18 cm).

Colecția lui Filipov 
este pusă în prezent la 
dispoziția studenților și 
aspiranților. însuși co
lecționarul desfășoară 
ample cercetări, ale că
ror rezultate sînt comu
nicate institutelor res
pective.

Intri in magazin. Ca să 
cumperi ceva, bineînțeles. 
Chiar dacă te-ai strecura 
înăuntru numai pentru a ad
mira albastrul, azuriul uni
formelor tinerelor vinzătoare 
nu poți să nu fii deranjat de 
lipsa de respect a multor... 
grații cu zîmbete sprințare.

Și cînd te gîndești că mai 
au și amice...

— Ce mai faci dragă ? Mai 
stai un picuț.

„Draga" mai stă, că doar 
n-o fi foc !, iar salamul de 28 
s-a oprit din... infeliat, clien
tul se uită ca după... perso
nalul care tocmai a părăsit 
gara. începe „five-o’clock-ul“.

— Ai fost ?
— Aiurea. Pînă mi-am fă

cut monetarul... Azi am liber. 
Năică e pe tren. Așa că am 
plecat și eu. Ce șă fac acasă I 
Voiam să merg la film. Da’am 
auzit că nu-i fain... Și... am 
trecut pe la tine,

— Duduiță dragă, vreți 
să-ml dați.... ?

— Aveți puțintică răbdare, 
că nu pleacă... acceleratu’ ! 
Sînteți grăbit ?

Și din nou, abia șoptit, că
tre amica-i dragă :

— Să nu cumva să-i spui

de ce nu m-am dus. II liniș
tesc eu. Inchipuiește-ți, dră
guțe, azi dimineață cînd toc
mai coboram din....

Intimitățile continuă- Cu a- 
mănunte picante. Insă și cu 
candoare și voioșie exuberan
tă. Ca între două fetișcane 
care s-au întîlnit... în parc pe 
o bancă.,

La caserie, alte intimități. 
Întinzi bonul. Șl rămii cu

M((80F0ILEI0H
mina suspendată. Parcă cer
șești.

— Vai, tu, daca-ai fi venit 
aseară pe aici. Era un tip 
„bine". Leii „Sfîntul", tu dra
gă ! Și mi-a zis : „opriți-1 ‘. 
Parcă eu aveam de gind sâ-i 
dau restul... (se știe !).

La „încălțăminte" văd alte 
două „amice". Față în față. 
Aici n-aud ce vorbesc. Dar 
mă reped cu bonul.

— Vă rog, nu ăia; ai mei 
sînt negri !

— Bine, bine și ce dacă !
...Aveți răbdare I

Cît spațiu ocupă, oare, a- 
ceste discuții întrerupte de 
solicitări. In Ipoteze diferite 
vezi aceeași... conspirativitate. 
Se discută ca-n piață. Sau ca 
la o cafeluță. Și nu de altceva, 
dar.,, gureșele vinzătoare, an
trenate în discuție, uită ce au 
de cîntărit, măsoară din nou 
ce măsuraseră puțin mai îna
inte. Pentru că n-au timp să 
se gîndească la munca pe 
care o desfășoară. Unde alt
undeva să discute despre fil
me, despre rochii, cuceriri a- 
moroase ? Este un adevărat 
„five-o'clock" răspîndit în des
tul de multe unități comer
ciale.

Tineret, ce să-i faci I Da, 
dar tinerețe înseamnă și res
pect față de muncă, față de 
semeni. Ce-ar fi să se posteze 
toți vizitatorii zilnici ai uni
tăților comerciale in fața 
tejghelelor și sfi-nceapă o dis
cuție. Mamă-mamă ce s-ar 
revolta vînzătoarele 1

Mai bine să le spunem : 
mai încetați o dată și ascul
tați la noi. cumpărătorii ce 
solicităm. La timpul nostru 
liber pe care îl irosim in fața 
tejghelei nu vă gîndiți ? Stăm 
răbdători o jumătate de oră 
în magazin pentru un litru 
de lapte. Păi face ?

TEO
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COMUNICAT 
cu privire la vizita cancelarului federal al Austriei, 

Josef Klaus, In Republica Socialists Romania

VIEȚI SALVATE
ÎN NOPȚI DE VARA

(Urmare din pag. 1)

Din partea română, Ia convorbiri 
au participat: Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe; Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă; 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe; 
Dumitru Bejan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior; Va- 
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe; Gheorghe Pele, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Austria; Mircea Bălă- 
nescu, ambasador, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Vasile 
Ileasă, director a. i. în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea austriacă au partici
pat : dr. Lujo Toncic-Sorinj, minis
tru] federal al afacerilor externe; 
dr. * Cari Bobleter, secretar de 
stat pentru Afacerile Exter
ne; dr. Johann Manz, ambasa
dorul Austriei in România; dr. 
Eduard Chaloupka, șeful prezidiu
lui Cancelariei federale; dr. Hein
rich Haymerle, șeful Secției 
politice in Ministerul fede
ral al Afacerilor Externe; dr. Friedrich 
Meznik, șeful serviciului federal de 
presă; dr. Franz Karasek, șe
ful Secției relațiilor culturale 
cu străinătatea din Ministerul 
federal al Invățămîntului; dr. Ma
ximilian Falbl, consilier ministe
rial în Ministerul federal al Co
merțului și Industriei; dr. Alois 
Mock, șeful cabinetului cancelant- 

Tlui federal.
Au avut loc, de asemenea, între

vederi între miniștrii de externe ai 
celor două țări, consacrate în prin
cipal discutării unor aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și un 
schimb de păreri între ministrul 
comerțului . exterior, Gheorghe 
Cioară, și secretarul de stat; dr. 
Cari. Bobleter. cu privire la inten
sificarea relațiilor comerciale și 
cooperării economice româno-aus- 
triece, ca și cu privire la colabora
rea pe terțe piețe.

In același timp s-au purtat dis
cuții între experții celor două părți 

Referitor la unele probleme eco
nomice și culturale de interes co
mun.

Examlnînd stadiul actual al rela
țiilor dintre România și Austria, 
părțile au constatat cu deplină sa
tisfacție că relațiile dintre cele 
două țări, indiferent de sistemele 
lor sociale diferite, se dezvoltă în 
spiritul prieteniei și în avantajul 
reciproc.

Ele au apreciat că dezvoltarea 
economiilor celor două țări, apro
pierea lor geografică, rezultatele

(Urmare din pag. 1)

nisterul Federal al în- 
vățămîntului, dr. Maxi
milian Falbl, consilier 
ministerial în Ministerul 
Comerțului și Industriei.

Cancelarul federal al 
Republicii Austria a fost 
condus la aeroportul Bă- 
neasa de președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe 
Maurer, de Gheorghe

TELEVIZIUNE
15 iulie

17,00 Aspecte de la Campio
natele internaționale ale 
României la sărituri în 
apă.

18,00 „Vă așteaptă, la ora 6“. 
Emisiune pentru femei.

18.30 Filmul pentru copii „Ex
pediția".

18,40 Pentru tineretul școlar. 
Pagini de istorie. „Ful- 

■ gerele Zarandului".
19.30 Telejurnalul de seară.

obținute pînă în prezent în colabo
rarea economică și o mai bună cu
noaștere reciprocă, oferă noi posi
bilități pentru intensficarea și lăr
girea cooperării dintre România șl 
Austria.

Părțile și-au reafirmat hotărirea 
de a explora aceste posibilități în 
scopul diversificării ■ schimburilor 
comerciale și 'încurajării unei coo- 
păreri largi în diferite domenii ale 
economiei, industriei, tehnicii și tu
rismului și, in acest sens, ele au 
convenit să înceapă negocieri pen
tru încheierea unui acord de coo
perare tehnico-științifică-

In interesul, dezvoltării legături
lor culturale tradiționale dintre 
cele două țări s-a stabilit ca, în 
viitorul apropiat, să fie încheiat 
și să se treacă la realizarea unui 
program de schimburi cultural-ști- 
ințifice, în special prin intensifica
rea schimburilor de profesori, stu- 
denți și experți din domeniile ști
inței și învățămîntului, precum și 
a schimburilor artistice. S-a conve
nit, de asemenea, să se procedeze 
la un schimb de delegații de zia
riști.

Ambele părți au stabilit să în
cheie noi acorduri menite să ser
vească dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-austriece. S-a avut îndeosebi 
în vedere începerea, în scurt timp, 
a negocierilor pentru Jnchelrea u- 
nei convenții consulare și a unui 
acord privind facilitarea călători
ilor cetățenilor din cele două țări.

In cursul schimbului de păreri 
asupra situației internaționale, cele 
două părți și-au exprimat convin
gerea că sînt necesare eforturi stă
ruitoare din partea tuturor state
lor, fie ele mari sau mici, In vede
rea menținerii păcii internațio
nale, a asigurării unui climat de 
destindere și înțelegere între po
poare.

Cele două părți consideră că res
pectarea principiilor suveranității 
și independenței naționale, neames
tecului în treburile interne, egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc trebuie să constituie teme
lia pe care să se clădească relați
ile între state.

Avînd în vedere caracterul in
divizibil al păcii, părțile și-au ex
primat îngrijorarea față de încor
darea existentă în diferite regiuni 
ale lumii. îndeosebi în Asia de Sud- 
Est și Orientul Apropiat, care con
stituie o primejdie pentru pacea lu
mii și securitatea internațională.

Ambele părți și-au expus poziți
ile lor în problema Vietnamului și 
și-au exprimat neliniștea față de 
situația creată în această regiune. 
Ele au subliniat necesitatea unei 
rezolvări grabnice a acestui con
flict pe baza acordurilor de la Ge
neva din 1954.

Plecarea din Capitală
Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Pe aeroport se aflau, 
de asemenea, alți mem
bri ai guvernului, con
ducători ai unor insti
tuții centrale, generali 
și ofițeri superiori, zia
riști.

Au fost de față dr. 
Johann Manz, ambasa
dorul Austriei la Bucu

rești, și Gheorghe Pele, 
ambasadorul Republicii 
Socialiste România la 
Viena.

Pe aeroport erau ar
borate drapelele de stat 
ale României și Austriei. 
După intonarea imnuri
lor de stat ale celor 
două țări, cancelarul fe
deral al Republicii Aus
tria șl președintele Con
siliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Ro
mânia au trecut în re

19,50 Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 Tele-enciclopedie.
21,00 „La seceriș". Cîntece și 

dansuri populare dedica
te recoltei.

21,20 „Studio Una". Film de 
varietăți.

22.15 „Omul cu valiza" — film 
de aventuri.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 Telesport.
23,30 închiderea emisiunii.

Cele două părți consideră că o 
soluționare a conflictului și o asi
gurare durabilă a păcii în Orien
tul Apropiat pot fi obținute numai 
prin folosirea mijloacelor pașnice 
în rezolvarea problemelor litigioase 
și prin respectarea intereselor vi
tale ale tuturor statelor din a. 
ceasta regiune, a independenței șl 
suveranității lor.

Părțile sînt de acord că o deose
bită însemnătate pentru pacea și 
colaborarea internațională o are în
făptuirea securității în Europa. Rea
lizarea acestui deziderat reclamă 
eforturi susținute din partea tutu
ror statelor, abordarea probleme
lor acestui continent pas cu pas, 
cu răbdare și perseverență. In le
gătură cu aceasta, părțile și-au rea
firmat convingerea că dezvoltarea 
relațiilor și contactelor bilaterale 
între țările europene este mijlocul 
esențial pentru apropierea între 
statele Europei, precum și pentru 
crearea unui climat de pace și în
țelegere pe acest continent. Cele 
două părți își exprimă hotărirea 
să continue eforturile pentru Înfăp
tuirea acestui țel, în spiritul rezo
luției adoptate de Adunarea Gene
rală a Organizației Națiunilor Uni
te, la propunerea unor state euro
pene printre care România și Aus
tria, cu privire la acțiunile pe plan 
regional în vederea dezvoltării re
lațiilor de bună vecinătate șl co
laborare între statele europene cu 
sisteme sociale diferite.

Subliniind importanța pe care 
Organizația Națiunilor Unite o are 
pentru apărarea păcii și securității 
și pentru promovarea colaborării 
Internaționale, cele două părți au 
reafirmat sprijinul pe care îl acor
dă acestei organizații, precum și 
necesitatea întăririi eficacității sale, 
pe baza principiilor Chartei, ast
fel ca ea să exprime cît mai fidel 
realitățile lumii contemporane.

Un factor important în realiza
rea acestor țeluri îl constituie a- 
doptarea unor măsuri eficace de 
dezarmare care să ducă la elimi
narea armelor nucleare și a peri
colului creat de cursa înarmărilor. 
Părțile consideră că un tratat de 
nediseminare a armelor nucleare 
trebuie să constituie un pas esen
țial spre dezarmare.

Vizita cancelarului federal Josef 
Klaus în Republica Socialistă Ro
mânia și convorbirile ce au avut loc 
cu acest prilej, desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate și priete
nie, au demonstrat din nou utilita
tea contactelor personale și a schim
burilor de opinii între factorii de 
răspundere ai celor două țări, pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Ausțria, precum si 
pentru promovarea cauzei păcii și 
a înțelegerii între popoare.

vistă garda militară de 
qnoare aliniată pe ae
roport. Apoi, oaspeții 
și-au luat rămas bun 
de la persoanele oficiale 
aflate pe aeroport.

înainte de a se urca 
în avion, cancelarul aus
triac șj-a luat un căldu
ros rămas bun de la 
președintele Consiliului 
de Miniștri ăl Rorhâniei. 
Tinere fete au oferit 
oaspeților buchete de 
flori.

(Agerpres)

FILME
16 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Copiii lui Don Quijote; Stadion : 
Minunata Angelica; Republica: 
Montparnasse 19; PETRU,A : Anunț 
matrimonial; LONEA — Minerul: 
Apelul; ANINOASA : Ce 7 din Te- 
ba; VULCAN : „33“; PAROȘENI : 
Triumful Iui Robin Hood; LUPENI : 
Giuseppe la Varșovia; BARBÂ- 
TENI : Domnul; URICANI : Casa 
din Montevideo.

Corespondentul nostru voluntar, 
Coroi Francisc, din Lupeni, ne re
latează un fapt petrecut cu zile 
în urmă în orașul său.

...Era noapte. In camera de ur
gență a spitalului de adulți din 
Lupeni telefonul zbîrnîi insistent. 
Medicul de serviciu, Mathe Wilian, 
ridică de îndată receptorul. De la 
celălalt capăt al firului o voce gî- 
tuită de emoție cerea ajutor pen
tru un semen al său. După cîteva 

La căpătîiul bolnavului redat vieții se află asistenta Semsey 
Carola și sora medicală Șerbu Agneta.

minute autosalvarea gonea în 
noapte spre hotelul din localitate. 
De aici bolnavul a fost urcat în 
mașină și transportat la spital. 
Bolnavul, tehnicianul Gelb Gavrilă, 
venit în localitate in interes de 
serviciu, suferise o hemoragie in
ternă determinată de un ulcer 
duodenal, care ii punea viața in 
pericol. Era nevoie de intervenție 
chirurgicală.

Raportul mare 
$1 raportul mic

(Urmare din pag. 1)

prin ședințe. Dacă se are în vedere 
că la aceste ședințe participă de 
obicei cadre care au obligația de a 
lua parte la ședințe de partid și ale 
altor organizații de masă, apare în 
mod firesc întrebarea : cît timp le 
rămîne acestor maiștri, ingineri, 
economiști pentru îndrumarea con
cretă a activității de realizare a 
sarcinilor de plan, pentru îndepli
nirea unor obligații obștești, pen
tru instruire și destindere ?

Pentru a afla despre eventualele 
dispoziții date Ia nivelul combi
natului privind numărul și durata 
ședințelor de lucru ne-am adresat 
tov. ing. Iliescu Gheorghe, director 
tehnic al C.C.V..I, Ni s-a răspuns 
că ș-au dat indicații ca rapoartele 
să nu aibă loc decît într-o sin
gură zi pe săptămînă și că acestea 
să fie scurte, iar alte analize, cum 
ar fi cea privitoare la protecția 
muncii, să fie programate în afara 
orelor de serviciu.

Iată că indicațiile ce s-au dat pri
vitor la organizarea ședințelor nu 
se respectă încă peste tot. De aceea, 
probabil că n-ar fi rău să se emită 
de către conducerea C.C.V.J. o dis
poziție în care să se stipuleze cînd 
și cîte ședințe de lucru se pot or
ganiza la exploatări de-a Junghi 
unei luni, pe parcursul unui tri
mestru și cît este permis să dureze. 
Actualele sarcini, multiple și com
plexe, solicită ca inginerul, mai
strul, tehnicianul să dedice îndru
mării concrete a brigăzilor, echipe
lor maximum din timpul de lucru. 
Dar atîta timp cît cadrele de con
ducere sînt determinate să-și pe
treacă nenumărate ore în ședințe 
și consfătuiri, atunci nu are de 
suferit decît bunul mers al pro
ducției.

Francisc VETRO

...Sub conducerea medicului chi 
rurg Dallmann Kurt, . chemat di 
urgență la spital, echipa de ope
rație a început lupta pentru sal
varea vieții pacientului.

încleștarea cu moartea a durat 
ore în șir, dar viața a învins. Spi
ritul de conștiinciozitate al per
sonalului acestui spital și înaltw 
umanism de care au dat dovadt 
toți acei care, intr-un fel sau al
tul, au pus mai presus de orice 

datoria de OM i-a redat tehnicia
nului Gelo Gavrilă viața.

★
Tot într-o noapte de vară, o bol

navă' pe nume Craina Susana a 
fost adusă în stare gravă la spi
talul din Petroșani. Avea o criză 
de astm bronșic. Și viața ei a fost 
salvată. Redăm mai jos cuvintele 
cu care ni s-a adresat bolnava 
respectivă, cu rugămintea de a 
transmite prin intermediul ziaru
lui mulțumirile ei personalului 
medico-sanitar al spitalului, unde 
a primit îngrijirile medicale.

„Niciodată pînă acum nu am 
simțit cît preț se pune pe salvarea 
unei vieți. Dacă medicii Schercher 
Eric și Țurnă Georgeta nu și-ar 
fi pus toată priceperea lor și dra
gostea în slujba salvării vieții 
mele, noaptea de 6 iulie mi-ar fi 
adus cu siguranță sfîrșitul.

In salonul nr. 43 ai Spitalului 
de adulți din Petroșani unde mă 
aflu internată, bolnavele Vereș 
Elena, Szabo Elvira și toate cele
lalte, ca și mine, le sînt recunos
cătoare acestor doi medici pentru 
strădaniile ce le depun în scopul 
vindecării afecțiunilor de care su
ferim.

Adresez pe această cale mulțu
mirile mele și ale copiilor mei 
medicilor mai sus amintiți, suro
rilor Bearici Ana și Dietrich Vic
toria, precum și întregului perso
nal medico-sanitar al spitalului din 
Petroșani urindu-le multă sănăta
te și mult succes în nobila lor 
misiune.

M. LUPENEANU

In Editura politică
a apărui:

Logică și Filozofie 
Materialismul dialectic 

și științele naturii, vol. XI

576 pag., 17,50 lei
Culegerea constituie o an

tologie de . texte reprezentati
ve aparținînd unor autori de 
prestigiu privind problemele 
logicii moderne, fundamentele 
matematicii și relațiile aces
tora cu filozofia.

Textele incluse în culegere 
apar pentru prima oară în lim
ba română.

LOTO
La tragerea din 14 iulie 1967 

au fost extrase din urnă următoa
rele numere :
50 87 63 61 20 19 70 26 38 36 8 4

Fond de premii: 951 023 lei
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Sesiunea Adunării Generale 
a 0. N. U.

Dezbaterile pe marginea refuzului Izraelului 
cu privire la Ierusalim

NEW YORK 14. Trimisul special 
Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
Sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. a continuat vi
neri dezbaterile pe marginea re
fuzului Izraelului de a accepta re
zoluția adoptată la 5 iulie cu pri
vire la Ierusalim.

La propunerea unor delegații 
(Afganistan, Guineea, Iran, Mali, 
Pakistan, Somalia și Turcia), pro
iectul de rezoluție prezentat de. 
delegația pakistaneză a fost re
dactat într-o versiune revizuită.

Reprezentantul Angliei, lordul 
Caradon, a criticat măsurile în
treprinse de către Izrael cu pri
vire la Ierusalim.

Condamnînd anexarea de către 
Izrael a părții vechi a orașului 
Ierusalim, Walid Al-Khalidi (Irak) 
a subliniat că Iordania are „drep
tul de suveranitate asupra părții 
sale din acest oraș ca și asupra 
întregului mal apusean al Iorda
nului".

Roger Seydoux, reprezentantul 
permanent al Franței, a arătat că 
„hotărîrile luate de Izrael sînt 
greșite, ilegale și de natură să 
ducă la agravarea încordării". El a

Aniversarea 
căderii Bastiiiei

PARIS 14. Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascaf, trans
mite : întreaga Franță ă săr
bătorit ia 14 iulie aniversa
rea căderii în 1789 a Basti
iiei, închisoarea care simbo
liza puterea regimului mo
narhic.

La Paris, în prezența pre
ședintelui de Gaulle, a guver
nului, membrilor corpului di
plomatic și a invitaților străini 
a avut loc de-a lungul bule
vardului Chapins Elysee o ma
re paradă militară. In capitala 
Franței și în celelalte orașe ale 
țării au avut loc serbări popu
lare. Partidele politice și or
ganizațiile de masă au ținut 
adunări festive.

Sitoaiia ji pengediva ioiusliiei aeranaotite hriianite 
în daztalerea (ameiei [oonloi
LONDRA 14 (Agerpres). — Joi 

au avut loc în Camera Comune
lor dezbateri privitoare la situa
ția și perspectivele industriei ae
ronautice britanice în special după 
renunțarea Franței la planul co-

S.U. A.INCIDENTELE RASIALEAU REIZBUCNIT
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

In suburbia newyorkeză Newark, 
joi seara au reizbucnit incidentele 
rasiale. Toți cei 1400 de polițiști 
din Newark au fost puși >n stare 
de alarmă. In cursul incidentelor 
dintre demonstranții negri și poli
ție, 26 de persoane au fost rănite. 
Au fost operate numeroase ares
tări. In urma agravării situației, 
autoritățile locale au cerut inter
venția poliției și gărzii ' naționale 
din statul New York.

Incidente rasiale s-au declanșat 
joi seara și în cartierul negrilor 
din Hartford (statul Connecticut). 
Poliția a intervenit, izolînd cartie
rul de~restul orașului. 

declarat că va vota în favoarea 
proiectului de rezoluție, care cere 
ca Izraelul să anuleze toate măsu
rile luate pentru a modifica sta
tutul Ierusalimului și dorește ca 
Consiliul de Securitate să exami
neze de urgență situația care s-ar 
crea în urma unui nou refuz din 
partea Izraelului.

In numele R.A.U., Mohammed 
el Kony s-a pronunțat împotriva 
anexării părții vechi a orașului 
Ierusalim, calificînd aceasta „drept 
un nou exemplu de politică ex
pansionistă a Izraelului".

Dezbateri în Camera 
Deputaților din Italia

ROMA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite t Ca
mera Deputaților a început joi dez
baterile în problemele de politică 
externă. Se analizează, îndeosebi, 
poziția guvernului de centru-stîn- 
ga față de situația din Orientul 
Mijlociu, de evenimentele din Viet
nam, perspectiva relațiilor Est-Vest și 
alte aspecte ale relațiilor interna
ționale actuale. Dezbaterile, înce
pute printr-o amplă expunere a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri. Aldo Moro, constituie un 
răspuns la numeroasele întrebări, 
interpelări și moțiuni înaintate de 
dăputați.

In moțiunea lor, comuniștii lea- . 
gă agravarea situației din Orien
tul Mijlociu de intensificarea agre
siunii americane în Vietnam și cer 
guvernului italian să adopte o po
ziție clară și precisă pentru înce
tarea imediată și necondiționată a 
bombardamentelor împotriva R. D.

Pufemice cutremure de pămînf în Algeria
ALGER 14 (Agerpres). — In par

tea de nord-vest a Algeriei ș-au în
registrat, în ultimele 48 de ore, pu
ternice cutremure cu epicentrul în 
regiunea portului Oran. Cutremu
rele au provocat mari daune loca
lității Mkhalif, din apropiere de 

mun de construire a unui avion 
cu geometrie variabilă. Ministrul 
apărării, Denis Healey, și-a expri
mat din nou regretul pentru a- 
ceastă hotărîre a guvernului fran
cez. Examinînd diferite variante 
ce s-ar putea oferi pentru a su
plini retragerea Franței, ministrul 
s-a referit la eventualitatea unei 
colaborări cu Germania occiden
tală, Olanda sau Italia. O altă 
posibilitate ar fi achiziționarea u- 
nor avioane de construcție ame
ricană. Eventualitatea construirii 
avionului cu geometrie variabilă 
din resurse exclusiv britanice pa
re să fie exclusă de guvern.

Opoziția conservatoare, prin pur
tătorul ei de cuvînt, Robert Carr, 
a criticat cu severitate guvernul 
laburist pentru faptul că nu a dat 
dovadă de suficientă clarviziune 
și a pus Marea Britanie într-o si
tuație dificilă. Conservatorii au 
depus o moțiune de cenzură, con
damnînd guvernul pentru a fi 
transformat proiectul avionului cu 
geometrie variabilă în elementul 
esențial al programului de perspec
tivă al industriei aeronautice și 
al forțelor aeriene britanice. Mo
țiunea a fost. respinsă de Camera 
Comunelor cu 323 voturi contra 
233.

Todor Jivkov a primit 
pe tovarășul
Dumitru Popa

SOFIA 14. Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite: Joi du- 
pă-amiază, tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al G.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, a primit pe tovarășul Dumi
tru Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.C.R., care se 
află Ia odihnă în Bulgaria, la in
vitația sa. Cu această ocazie a 
avut loc o convorbire cordială, 
prietenească.

La întrevedere a fost de față și 
Konstantin Telalov, șeful secției de 
politică externă și relații inter
naționale a C.C. al P.C.B.

Vietnam, drept condiție necesară a 
unor negocieri de pace, cu partici
parea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Se in
sistă, totodată, ca guvernul să ac
ționeze pentru retragerea trupe
lor izraeliene din teritoriile ocu
pate, ajutorarea imediată a refugia- 
ților arabi, tratative de pace sub 
egida Organizației Națiunilor Uni
te, bazate pe recunoașterea dreptu
lui țărilor arabe și al Izraelului la 
independență și integritate terito
rială. In moțiunea P.SJ.U.P. se cere 
ca guvernul Italian să se situeze pe 
poziția respingerii oricărui amestec 
străin în treburile țărilor din O- 
rientul Mijlociu, și pentru regle
mentarea justă a problemei pe
trolului din această regiune.

Primul ministru. Aldo Moro, a 
reafirmat poziția cunoscută a Ita
liei față de principalele probleme 
internaționale.

Oran, unde numeroase case au fost 
distruse sau avariate.

Potrivit unor date oficiale, nouă 
persoane și-au pierdut viața și mai 
multe au fost rănite.

Canturi mari In franța
In ultimele zile s-au înregistrat 

temperaturi neobișnuite pe întregul 
teritoriu al Franței. Din cauza cani
culei insuportabile, muncitorii unor 
fabrici au fost nevoiți să întrerupă 
lucrul. In Burgundia, razele fier
binți ale soarelui au topit asfaltul 
pe mai multe porțiuni ale drumuri
lor, iar într-o serie de orașe din 
estul Franței s-a înregistrat o lipsă 
a apei.

Lansarea sondei lunare 
americane „Surveyor-4"

La Cape Kennedy a fost lansată 
vineri sonda lunară americană 
„Survey0r-4“. Lansarea a fost e- 
fectuată cu ajutorul unei rachete 
„Atlăs-Centaur". După un zbor de 
23 de ore, „Surveyor-4“ urmează să 
aselenizeze și să transmită pe Pă- 
mînt imagini ale suprafeței lu
nare.

Cercetările spațiale ale Franței
PARIS 14 (Agerpres). 

Proiectul de buget pe 
anul 1968 al Centrului 
Național de cercetări 
spațiale din Franța 
(CNES) prevede alo
carea in acest dome
niu de activitate a su
mei de 596 milioane 
franci, informează Bu
letinul economic al a-

genției France Presse. 
Se menționează că a- 
ceastă sumă, ce o de
pășește cu 20 la sută 
pe cea alocată in 1967, 
este destinată să per
mită atît realizarea 
proiectelor CNES pe 
plan național cît și a 
proiectelor la care 
Franța colaborează cu

nigeria ; Lupte grele între trupele 
federale și trupele secesioniste

LAGOS 14 (Agerpres). — Potri
vit comunicatelor militare trans
mise de postul de radio Lagos, 
trupele federale exercită puter
nice presiuni asupra trupelor se
cesioniste în regiunea orașului 
Nsukka, unde se desfășoară lup
te grele între cele două părți an
gajate în conflict. Un purtător 
militar de cuvânt al guvernului fe
deral a declarat că unitățile mi
litare ale colonelului Ojukwu 
Odumegwu, dezorganizate, opun o

O declarație de protest a M. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — Ea 14 
iulie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație prin care 
condamnă bombardarea la 13 iulie 
de către avioane americane a zo
nei demilitarizate, precum și a lo
calităților Vinh Lam și Vinh Thuy. 
Subliniind că acesta este un nou

McNamara și-a amînat din nou 
vizita ce urma s-o facă la Bonn
BONN 14 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al Republicii Fe
derale a Germaniei, a anunțat că 
Robert McNamara, ministrul apă
rării al S.U.A., și-a amînat vizita 
pe care urma să o facă la Bonn.

CaMsetal inStuifiian a dat generalului Scharlo impateialureț 
ie „se! exetatlt loadotitor national si lider al noii ordlol"

DJAKARTA 14 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, la Djakarta a avut loc joi 
și vineri o reuniune a cabinetului 
indonezian, în cadrul căreia pre

Mefodâ prin care procesul nașterii
se desfășoară mai puțin dureros
LONDRA 14 (Agerpres). — O me

todă elaborată în Africa de sud, 
prin care nașterile au loc într-un 
conteiner la o presiune atmosfe
rică mult redusă, a obținut suc
cese surprinzătoare în ultimii ani. 
Deoarece presiunea atmosferică es
te aproape complet eliminată, pro
cesul nașterii se desfășoară mult 
mai rapid și mai puțin dureros. Me
toda la presiune redusă dimnuează 
tensiunea musculară a mamei cu o 
mult mai mare eficiență decît orice 
medicament.

O firmă britanică a fabricat un 
număr mai mare de aparate nece
sare în acest scop, care au fost ex
perimentate în mai multe clinici.

alte țări, mai ales vest- 
europene. Se reamin
tește, totodată, că in 
cadrul programului 
spațial francez pentru 
1968 urmează să fie 
construită racheta „Dia
mant B“, care va servi 
la lansarea sateliților 
de la Baza Kourou 
din Guyana. 

rezistență sporadică. Postul de ra
dio Lagos a relatat vineri că „re
zistenta rebelilor este minimă" șl 
că trupele federale înaintează spre 
Enugu.

La Lagos, șeful guvernului mi
litar federal al Nigeriei, Yakubu 
Gowon, a avut vineri o convorbire 
cu secretarul general al Organi
zației Unității Africane, Diallo 
Telli, cu care a examinat, prin
tre altele, situația din Nigeria și 
căile de reglementare a actualei 
crize.

pas spre escaladarea agresiunii 
împotriva R. D. Vietnam, care 
survine după vizita lui McNamara 
în Vietnamul de sud, declarația 
menționează că ea constituie o 
gravă și deliberată încălcare a 
statutului zonei demilitarizate, sta
bilită prin acordurile din 1954 de 
la Geneva.

Prevăzută inițial pentru zilele de 
17 și 18 iulie, vizita a fost amînată 
pentru sfîrșitul lunii din cauza 
consultărilor pe care McNamara le 
are în prezent, în urma turneului 
său în Vietnamul de sud. Vizita 
sa este, astfel, amînată pentru a 
doua oară.

ședintele interimar, generalul Su
harto, a primit titlul de „șef exe
cutiv, conducător național și lider 
al ordinii noi".

De asemenea, medici britanici au 
plecat în Africa de sud pentru a 
studia nouă metodă mai temeinic.

ASTROLITA — cel mai puternic 
exploziv nenuclear 
fabricat vreodată

Firma americană ^Explosives 
Corporation of America" produce 
un nou explozibil numit astrolita,. 
despre care se crede că este cel 
mai puternic explozibil nenuclear 
fabricat vreodată. El poate avea 
aplicații atît militare, cît și indus
triale.

Experiențele de laborator și te
ren efectuate în ultimii trei arii 
au arătat că astrolita este mai 
puternică decît dinamita, trinitro- 
toluenul, nitroglicerina și alte ex
plozive.

„11-62“ SI-A ÎNCEPUT [URSELE
Pe ruta aeriană Moscova — Taș- 

kent a început să circule avionul 
sovietic cu reacție pentru călă
tori „11-62" cu 168 de locuri. Avio
nul poate zbura cu o viteză de 
950 km pe oră, la o înălțime de 
13 000 de metri.
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