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RETROSPECTIVA $1 PERSPECTIVE 
IN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII 

FORESTIERE PETROȘANI
Cifrele privind înde

plinirea planului semes
trial Ia I.F. Petroșani nu 
sînt dintre cele mai bune. 
Deși la producția glo
bală planul a fost depă
șit cu 2,06 la sută, la 
producția marfă a fost 
realizat doar în propor
ție de 90,69 la sută. Din 
cele 26 sortimente plani

ficate doar 9 au fost 
realizate integral, pe cînd 
la celelalte 17 sortimen
te s-au înregistrat în
semnate cantități restan
te. Să enunțăm doar 
cîteva din acestea: La 
sortul bușteni gater fag 
o restanță de 3 767 me
tri cubi, la lemn de mi- 
nă rușinoase 3 305 m c,

Din exploatarea forestieră Galbina, buștenii de fag 
șînt aduși pe rampă. Iar de aici, după ce li se face 

cubarea, iau drumul marilor combinate de 
industrializarea lemnului

la lemn celuloză răși- 
noase o restanță de 
1 492 m c, la lemn con
strucții fag 1 276 m c, 
la traverse normale de 
fag 1 591 bucăți, iar la 
lemn de foc esență tare 
mai bine de 5 700 tone. 
Rezultă deci că, în pri
ma jumătate a anului, 
în munca colectivului 
întreprinderii forestiere 
rezultatele nu-s satisfă
cătoare. ș

Motivele ? Conducerea 
întreprinderii motivează 
realizările nesatisfăcă
toare cu lipsa de mun
citori forestieri care s-a 
făcut simțită în acest an. 
Dar calea spre rezultate 
bune la producția marfă 
a fost barată și de unele 
deficiențe organizatorice 
interne mai cu seamă 
privind organizarea trans
portului materialului lem
nos. La gurile de ex
ploatare de la Răscoala, 
Pîrîul Sorbului, Valea 
Mării și Tusu se află 
cantități însemnate da 
lemn de fag pe cînd. Ia 
gaterele de la Lonea și 
Cîmpu lui.Neag se duce 
lipsă, de materie primă 
(bușteni fag). In exploa
tările Jieț, Răscoala și 
Bilele se duce lipsă de 
forță de muncă care să 
asigure lichidarea rămî- 
nerii în urmă la lemn 
de mină rușinoase și buș
teni rășinoase, iar în ex
ploatările de la Polatiște, 
unde se află în stoc o 
cantitate mare de lemn 
de foc, se resimte res
tricția de transport in
stituită între orele cînd

pe porțiunea de ■ drum 
dintre Polatiște si Eive- 
zeni se efectuează ■ lu
crări de reparații la șo
seaua națională.

' Analizând această si
tuație, comitetul de 
partid de la I.F. Petroșani 
a indicat conducerii între
prinderii luarea de măsur i 
grabnice în vederea li
chidării rămînerilor în 
urmă, pentru îndeplinirea 
tuturor indicatorilor de 
plan. Se cer concentrate 
forțele de muncă exis
tente, cu prioritate la 
lucrările de apropiat și 
încărcat lemn de fag ro
tund și despicat în sec- 
toaiele Cîmpu lui Neag, 
Lupeni și Roșia, în ve
derea lichidării stocurilor 
de material lemnos adu
nat aici în diferite faze 
de lucru. Lemnul să fie 
dat urgent în producție. 
Apoi, în vederea preîn
tâmpinării defectelor me
canice, pentru asigurarea 
uimi ritm norma! de pro 
ducție, principalele uti
laje din dotația exploa
tărilor forestiere trebuie 
supuse unor revizii și 
reparații temeinice care 
să fie efectuate pînă la 
1 august. Pentru exploa
tările forestiere de la 
Polatiște e .nevoie de or
ganizarea unui regim 
special de lucru la apro
piat — încărcat' și res
pectiv la transportat, ast
fel încît să se ' ttt'ffizeițe 
din phi. Stele ' deschise 
circulației pe <■ porțiunea 
de șosea Polatiște — Li- 
vezeni.

‘ Privind în perspectivă, 
I. F. Petroșani poate și 
•trebuie sî îndeplinească 
planul la-toate sortimen
tele și la țoți indicatorii. 
In acest scop se cere 
organizată mai țttdicies 
munca în exploatările 
forestiere, ' Utilizate’ la 
maximum : forțele, de. 
muncă și mecanismele.

. Margareta MlCA

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a delegației Partidului Socialist 
Unificat Italian

th' ziua: de 22 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitatului Central al Partidu
lui Comunist Român, a'primit dele
gația Partidului Socialist' ’ Unificat 
Italian alcătuită din tovarășii Ve- 
nerio Cattani și Alberto Bemporad, 
membri ai Direcțiunii, șefi ai Sec
ției Internaționale a partidului, de- 
putați, membri ai Comisiei pentru 
afaceri externe a parlamentului, 
precum și Gianni Finoccliiaro, șef

adjunct al Secției Internaționale < 
partidului.

La primire au luat parte tovară
șii Paul1 Niculescu-Mizil, membru 
al . Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Daiea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim- 
adjunct de' șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

■. întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească. .

Pe înaltele schele
Multiseculara tradiție a meș

teșugului zidirii 1urcădin le
genda meșterilor de pe Argeș 
pînă-n zilele noastre, amplifi
cată acum la dimensiuni im
presionante despre care grăiesc 
miile de șantiere i ce împînzesc 
țara.

Meșterii zidari; contempo
rani, în număr de peste o ju
mătate de milion,.urcă în fie
care dimineață pe înaltele 
schele. Pe piscurile abrupte 
ale munților, în vaste amfitea
tre naturale, sau în obscure 
galerii- subpămîntene, pe ba
curi plutitoare, sub arșița verii 
ori în viscolele iernii elanul 
constructiv* constituie azi o 
coordonată esențială a vieții.'

Un verb a cărui frecvență a 
grescut incomensurabil în anii 
noștri, folosit fiind; în toate do
meniile de activitate, ne dina-' 
mizează graiul. Răsună cu ace
eași vigoare în vorbirea coti
diană. ' în' poeme ■ și cîntece. 
A construi neîntrerupt,1 trainic 
și cu repeziciune pentru ziua - 
de azi și pentru viitor».- Un, sițn- 
plu verb, dar în același' timp o 
chemare nobilă, a' vremurilor 
noastre. Un titlu de onoare al 
epdcii. Mirosul de var si ci
ment- ne-a devenit familiar.

Pășim mândri și calmi pe 
'umbra uriașelor păsări de me
tal- ■ ce planează — zilnic — 
în văzduhul , patriei noastre. 
Intrăm în sute și-n mii de a- 
partamente. Ritmîndu-și lini- 

. ile îtl svelte și grațioase armo
nii .edilitare, combinatele, uzi
nele, . noile cartiere ale orașe
lor. se orîndu'iesc ca pe ma
chetă în peisajul patriei îm- 
bogățindu-1. Arhiteeții, zidarii, 
macaragii, pietrarii, mozaicarii 
sînt eroi modești și cuteză- - 
tOFi ai "dhIii 'văăt spectacol ar
hitectonic dominat de setea a- 
firmării. < Prin c.reația lor la 
planșetă, prin munca neobo
sită pe schelele vastului șan
tier al țării meșterii zidari 
contemporani . înalță trainicele 
și impunătoarele construcții ale 
socialismului înconjurați de 
dragoste a și prețuirea întregu
lui popor.
< Astăzi este „Ziua ' con- 

■ "stFUCtorului".’' Cele mai ' cu— 
•' r%te , țîhdurj_ -g{g -mgasțre.-• se . 
- aVîntă Spfe ! schele- să- .-si- • 

toată ■-eăHura 'entu- - 
tiasmul si hărnicia celor □ ju
mătate de milion de meșteri 
contemporani .ai României so
cialiste

Ioan CH1RAȘ

Duminică cuttural-sportivă
Comitetul orășenesc U.T.C, 

Lupeni organizează astăzi — 
începind de la ora 9 — o du
minică cultural-sportivă. Se 
vor disputa întreceri la volei, 
fotbal și tenis de masă, la ca
re vor participa sportivi de la 
E. M. Lupeni, Preparație, Co
operativa ■ „Deservirea", Liceu,

Viscoza și sectorul. I.L.L. In 
program se mai înscriu, de a- 
semenea, întreceri Ia haltere și 
tir, la care participă sportivi 
de la E. M. Lupeni și alte- uni
tăți industriale din localitate.

Manifestările cultural-spor
tive se vor încheia cu o reu
niune tovărășească.

Pînă la vîrsta de 18 ani se 
ocupa doar cu păstoritul. Ii 
plăcea la oi, totuși dorea să 
facă mai mult în viață. Cea 
mai mare dorință a sa era să 
învețe o meserie.

In toamna anului 1947 
angajat la mina Lonea. 
Intîi a lucrat ca vagone
tar, apoi ca ajutor mi
ner. In 1950 se califică 
miner. Dar tînărul Bur- 
dea Ioan IV se străduia 
și-n continuare să-și per
fecționeze pregătirea, 
să-și dovedească vredni
cia. A reușit, 
lui Burdea 
încredințat 
De acum 
poate.

An 
lună, 
te în 
sector, 
torni 1
te și el primul pe mină. In se
mestrul I, acest sector a dat 
S-494 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Și aproape 
1 200 tone din acest „plus" sînt 
rodul brigăzii lui Burdea din 
abatajul cameră 311 din stra
tul 3. La acestea brigada a mai 
adăugat 183 tone „plus" în pri
mele 20 de zile ale lunii iu
lie. Productivitatea muncii pe 
brigadfl a crescut și ea de la

• 4 91 tone pe post — cît e pla-

In 1955 
Ioan IV i s-a 

o brigadă, 
a arătat ce

an,de 
brigada 
fruntea
De

la

lună de
es-

s-a

P 
R 
O 
F
I
L

sa 
întrecerii 

altfel, chiar 
care lucrează

pe
sec-
es-

nificat — Ia 6,10 tone pe post. 
Ceea ce mai e de relevat: con
ținutul: de cenușă al producției 
brigăzii este sub limită. Dar 
Burdea i-a Obișnuit pe oamenii 
brigăzii să nu „vadă" numai 
producția ci și securitatea lo

cului de muncă, folosi- 
rea rațională a timpului 
de lucru, economisirea 

l de ,materiale.
Brigada sa folosește 

rațional și utilajele : per
foratoarele lucrează în a- 

‘ celași timp în ambele
aripi, transportoarele 
sînt încărcate la întrea
ga capacitate, iar prețul 
de cost pe tona de căr
bune extrasă a fost și el 

— redus de la 130,11 lei 
la 121,75 lei.

Toate acestea le-am aflat, la 
mina Lonea. Curiozitatea m-a 
mînat însă și la locuința mi
nerului Burdea loan IV.

In grădină, printre tranda- , 
firi și alte flori se jucau cei 
doi copii ai săi. I-am întrebat- 
dacă e. acasă tatăl lor. M-a lă
murit o. femeie 
prin curte.

— Sînt soția
:nâuntru 1

DIMENSIUNEA 
EROICĂ A 
FAPTULUI 
COTIDIAN

ce trebăluia

lui. Poftiți,

Petru BREBEN

iContirfUara in pag. a 3-a)

. In domeniul realizări
lor obținute de țara 
noastră în ultimii ani, 
cifrele nu mai uimesc. 
Ceea ce in limbajul e- 
conornic internațional 
poartă - denumirea de 
„miracolul românesc", la 
noi e o starg de fapt în 
spatele căreia miracolul 
a fost detronat de muti
că. Nu mai necesită ex
plicație unele'cifre: cpre 
arată, de exemplu, că 
in regiunea Hunedoara, 
din 1959 pînă în 1966, 
producția siderurgică' a 
creșcut de la 100 la sută 
la 322,3 la sută. Aceste 
date sînt luate, de la ex
poziția „Regiunea Hutle- 
doara 1959—1966“ des
chisă recent! îh . holul 
Casei de cultură din Pe
troșani.

Expoziția, urmărind 
dezvoltarea regiunii Hu

nedoara în toate dome
niile de activitate între 
anii citați măi ; suș, ne 
informează, prin inter
mediul fotografiei și gra
ficului, asupra rezulta
telor obținute de oame
nii muncii hunedoreni 
atît pe plan economic 
cît și social.

Spuneam la început c„ 
cifrele, atunci cînd sînt 
expresie a înaltului ritm 
de dezvoltare economică 
a țării noastre, nu mai 
uimesc. Exiștă totuși în 
această expoziție ceva 
uimitor și anume . pute
rea cu care expoziția, 
uzîtjd de fotografie, re
levă noi coordonate cu 
care realitatea noastră 
socialistă a investit mun
ca::; atît frumusețea ac
tului creator cît și di- 
mbissiunea eroică'- a< fap
tului diurn. Există în so

cietate o interdependen
tă a valorilor: este greu 
de separat juridicul de 
moral, ntiliil de logic, 
etc. Nu putem să le' di
sociem cu forța prm 
abstracție atunci cînd 
viata istorică le-a legat 
indisolubil îhtre ele, du
pă cum astăzi- nu măi 
putem separa facultatea 
creatoare de cea esteti
că în : cadrul muncii. .Ul
tima ne apare ca un fe
nomen stenic, înălțător', 
o emoție pozitivă, con
stituind unul dintre ele
mentele trecerii muncii 
din domeniul obliga
tivității în cel al nece
sității. Asociat cu activi
tatea de satisfacere a 
necesităților materiale și 
spirituale, frumosul își 
dezvăluie azi multiplele 
sale valențe. Totodată 
este atestată și profun
da condiționare socială a 
fenomenului estetic. E- 
xiștă în această expozi
ție fotografii de o fru
musețe tulburătoare. Este 
suficient să amintim 
„Defileul Jiului — tu- 
nele", „La fabrica chi
mică din Orăștie", „Oi 
la pășune în munții 
Sebeșului"; ‘ ‘„Deva - 
noctumă" său „în gră
dina de flori' ar căminu
lui de zi" pentru a ip-

dica doar cîteva probe 
materiale . ale acestei a- 
fifmații.'

. Dar, pe lingă această 
■ dimensiune, fotografiile 

mâi oferă și posibilita
tea de a intui eroismul 
pe căre-1 comportă mun
că., Cei doi mineri din 
fotografia „In abataj", 
proptiți cu pichamerele 
în bolta de cărbune, 
Sînt investiți cu ceva din 
eroismul epopeelor ho
merice sau, de ce nu, 
■«fii bărbăția dură și au
reola mitică ă primilor 
cuceritori ai far-westului. 
pentru că: .trebuie să re
cunoaștem că a fost ne
cesară o mare doză de 
eroism pentru a da țăHi 
calea ferată de pe defi
leul Butabești — Live- 
zeni. Constructorii aces
tei magistrale de oțel 
trebuie să fi privit mun
tele cu aceeași expresie 
cu. care muncitorul din 
fotografia . „Privind în 
cpptorul' Șiemens-Martin" 
privește metalul incan
descent. Pe fața lui se 
citesc voluptatea muncii 
.și dorința de a stăpîni 
materia? .

Si totul, gravitează aici 
în ijjțiul muncii, această 
necesitate vitală a omu
lui din totdeauna.

M. STOIAN
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TIMPUL LIBER 
AL TINERETULUI 

E FOLOSIT 
TINEREȘTE?

• Distractiv
• Interesant
• Util

ANCHETA 
NOASTRĂ

Timpul liber — iată o problemă de mare Interes social. 
Omul zilelor noasl.-e e dornic să ile mereu in actualitate, să 
țină pas cu dezvoltarea impresionantă a științei, cu progre
sul culturii, in raport cu profesia, pregătirea și virsta — omul 
contemporan aspiră necontenit să se instruiască. Dar, pentru 
a se bucura de marile frumuseți ale lumii înconjurătoare, 
pentru a gusta din plin din bunurile create de umanitate In 
scopul Îmbogățirii noastre spirituale — concomitent Cu 
munca — dezvoltarea omului depinde, in mare măsură) de 
conținutul ce se dă timpului liber, de folosirea lui.

Ce faceți dup& 
orele de serviciu ?

Este o întrebare firească ce se 
pune cu toată răspunderea și se
riozitatea. Relaxarea după orele și 
zilele de muncă preocupă oamenii 
de toate vîrsteie, dar îndeosebi pe 
tineri. Și e normal să fie așa, deoa
rece e vorba de un întreg com
plex de activități indispensabile c- 
dihnei, refacerii forțelor intelec
tuale și fizice, îmbogățirii orizon
tului cultural și artistic.

In orașele Văii noastre, este li
neari greu de răspuns la întrebarea i 
ce tăceți după orele de serviciu 1

Tocmai pentru că organizarea 
timpului liber ridică probleme seri
oase, aflîndu-ne în anotimpul pro
pice distracțiilor in aer liber, am 
căutat «ă sondăm opinia publică.

Ancheta de fata a foșt inițiată, 
în rîndul tinerilor din Valea Jiu
lui în dorința de a le cunoaște 
preocupările, gîndurile, năzuințele 
și, în același timp, de a sugera ce
lor chemați să se preocupe de ă- 
cest aspect al vieții cotidiene, îdeea 
de a căuta noi posibilități ca tim
pul liber să poată fi folosit cît 
mai util.

Cei peste 100 de tineri anche
tați ne-au vorbit despre principa
lele lor preocupări cotidiene, an 
venit cu idei interesante, cu su
gestii valoroase privind petrecerea 
timpului liber, de care va trebui 
să șe țină seama.

O mare parte dintre tinerii an
chetați au considerat plimbarea ca 
principala lor sursă de distracție.

„După orele de Serviciu bat stra
da, mă plimb. De altfel sursele de 
distracție ce ne stau la dispoziție 
sînt destul de limitate: In afara vi
zionării unui film, a citirii unei 
cărți nu găsesc ce altceva aș pu
tea face în timpul liber". (PUȘCAȘ 
PETRU — Uricani'.

„Nu prea am cu ce mă ocupa 
în timpul liber. După ce dorm 2—3 
ore, ies în' centru. Mă plimb pîiiă 
obosesc. Mai intru in parc si pri
vesc la tei ce joacă cărți. Cam la 
atît se rezumă toată distracția. Sin
cer vă mărturisesc că uneori sînt 
plictisit, dar nu văd alte posibili
tăți". (MARIAN ȘTEFAN — Lu- 
peni).

Și totuși cîte alte posibilități nu 
sînt, dar pentru depistarea lor se 
cere preocupare, Inițiativă, mai a- 
lee inițiativă. Se pare că în Petro
șani s-au făcut primii pași în a- 
ceastă direcție. Dar sînt încă ti
mizi...

„De nu sînt prea obosit, merg 
la film. Alteori obișnuiesc să co
lind Valea Jiului. De curinti am 
participat la un interesant, proces 
cinematografie- organizat de Comi
tetul pentru cultură și artă. Mi-a 
plăcut.. Ș-aZ; putea organiza mai 
multe manifestări culturale de □- 
cest gen. Să se organizeze și pro-*’ 
cese literare, mai ales pe teme e- 
tice, la pregătirea cărora și-ar pu
tea aduce aportul intelectualitatea 
din localitate". (ȘTEFÂNESCU DAN 
— Vulcan).

„Adesea, organizarea timpului 
ce-mi rămîne după orele de ser
viciu este o adevărată problemă. 
N-aș putea afirma că n-am ce fa
ce, deoarece marea majoritate a 
timpului liber de care dispun 
îl consacru lecturii. îmi place lite
ratura. Frecventez și spectacolele. 
Nu-mi scapă nici unul. Fac și sport 
(handbal), alteori vizionez cîte un 
film sau programul de televiziune. 
Plimbarea o consider o relaxare de 
moment, deci o practic mai rar. 
Cînd mă simt obosit, prefer să e- 
vadez spre... munte. Natura este 
reconfortantă și odihnitoare. Detest 
pe cei care petrec timpul liber, a- 
cest bun de preț, în restaurante. 
N-aș putea spune că preocupările 
pe care le am mă plictisesc. Totuși, 
s-ar mai putea face multe în tim

pul liber. Dar... Profit de această 
anchetă spre a ridica o problemă. 
E vorba de necesitatea de a forma 

cultura muzicală a tinerilor. In o- 
rașul nostru sînt condiții. Păcat că 
nu-s folosite. Și acum o propunere : 
Casa de cultură ar putea organiza, 
cu concursul orchestrei semisimfo- 
nice, cîteva concerte-școală. înso
țite de scurte prezentări, acestea 
ar atrage publicul, iubitor de mu
zică, ar contribui îa înțelegerea 
pieselor muzicale care sînt prezen
tate în- cadrul diferitelor concerte". 
(Ing. DR1G CONSTANTIN — Pe
troșani).

Multi, foarte multi tineri și-au 
format deprinderea de a nu irosi 
fără rost timpul liber pe care-1 au. 
Marea majoritate a celor anchetați 
au preocupări interesante. Dar sînt 
și excepții.

„Ce fac cînd sînt liber ? Pictez. 
La anul vreau să-mi continui stu
diile intr-o școală de specialitate. 
De aceea n-am timp de pierdut. 
Legat de preocupările mele am și 
eu o problemă de ridicat. Din cînd 
în cînd foaierul Casei de cultură 
găzduiește cîte o expoziție. Bună 
inițiativă. Contribuie la formarea 
gustului estetic al vizitatorilor. Dar 
nu înțeleg un lucru : de ce sînt 
închise uneori ușile sălii cu expo
natele ? Sau expozițiile acestea nu 
sînt... publice?". (CREȚU MARIA
NA — Petroșani).

„Se vorbește mult despre serile 
distractive de la club. Nu prea sînt 
frecventate. .Mă mir că cei cate la 
organizează nu se întreabă de ce î 
Șe pot numi seri distractive cele 
care se organizează la noi ? t Vai 
de ele. De cît să-ți pierzi timpul 
acolo, mai bine te duci și bei bere". 
(STOICA GHEORGHE — Lonea).

„O partidă de șah mă ține ade
sea țintuit pe loc ore în șir. Cu 
toate acestea merg la filme și la 
spectacole. Ca oricărui tînăr îmi 
place muzica și • dansul. Și pentru 
că a venit vorba de dans... Cu ani 
în urmă se organizau „Joi ale ti
neretului" în sala C.F.R. Erau des
tul de reușite. Veneau la ele și 
fete. Dar de un timp destul de lung 
nu se mai organizează nici acolo 
șl nici în altă parte. Păcat...". (PO
PESCU IOAN — Petroșani).

„După ce vin de la serviciu ci
tesc Sportul și... atît. Dacă-i timp 
frumos mă întîlnesc cu prietenii ș.i 
ne mai „rătăcim" in cîte 0 grădi
nă de vară. Și timpul zbtiară". 
(NISTOR IOAN — Lupbni).

„Ih prezent sînt foarte „ocupat". 
De curînd m-am logodit. Cititul 
iiu-1 neglijez insă, nici filmele. îmi 
place muzica ușoară. Am cîntat 
ani de zile In formația clubului în
treprinderii, am scris și texte pen
tru brigăzile artistice de agitație. 
Am renunțat însă la toate aceste 
ocupații în -timpul liber. Motivul ? 
Socotesc că nu se tratează cu su
ficientă seriozitate organizarea pre

gătirii orchestrei Casei de cultură". 
(ORAVECZ FREDERICH — Petro
șani).

„In localitatea noastră uneori au 
loc reuniuni tovărășești. Rar, dar 
cînd sînt „semnez" , și eu condica 
de prezență. Ar putea fi mai dese 
și mai bine organizate. Acuma în
cep foarte tîrziu. Muzica cîntă, cir
ca 15 minute, apoi se odihnește 30. 
Cînd să dansezi și tu . se dă... mar
șul de plecare. In astfel de condiții 
în loc să te distrezi la reuniuni îți 
faci nervi". (ENE MIOARA — Uri- 
cani).

„In afara surselor obișnuite de 
distracție ca vizionarea filmelor și 
a spectacolelor eu mai joc și fotbal. 
Asta e tot. Cam reduse preocupări, 
e drept, dar altele n-am la înde- 
mînă“- (CRACIUNESCU IOAN — 
Petroșani).

Paralel cu problemele care vi
zează în mod direct organizarea 
timpului liber, sursele de distrac
ție pe care le au la dispoziție cei cu 
care s-a stat de vorbă și-au expri
mat părerea în legătură cu com
portarea tinerilor în societate. Ei 
au luat atitudine critică față de cei 
care adoptă, în diferite împreju
rări, atitudini necorespunzătoare 
care atrag oprobiul opiniei public

„Timpul liber îl împart între 
preocupările gospodărești și învă
țătură. La anul vreau să Urmez o 
școală tehnică. îmi place și dan

sul. Totuși, n-am fpst niciodată 1f 
reuniunile tovărășești de la club 
Nu mă plîng că n-aș avea timj 
pentru așa ceva, dar sincer vi 
spun, nu-mi place anturajul. Reu
niunile sînt frecventate uneori <k 
tineri care nu știu cum să se poar
te. De aceea nu merg la „Joile tine
retului". Aceasta este cauza prin
cipală că fetele evită aceste reu
niuni". (VESA MARIA, Petrila).

„Muzica m-a atras întotdeauna 
și o ascult cu mare plăcere, fie la 
radio sau la televizor, fie la spec
tacole. Tot dragostea pentru mu
zică m-a determinat să accept, în- 
tr-o. seară, invitația de a petrece 
cîteva ore Ia restaurant. M-au de
zamăgit cele văzute. Deși eram mai 
mulți la masă, doi tineri, într-o 

ținută neglijentă, puțin „afumați" 
au avut îndrăzneala să invite fe
tele la dans. Cîteva au refuzat. Su
purați. băieții au făcut scandal. 
Ne-au stricat toată seara. Decît 
să-ți petreci astfel timpul liber, 
mai bine stai acasă". (0RUSTU* 
REAN MARGARETA. Petrila).

„Excursiile îmi plac mult și de 
aceea, la sfîrșit de săptâmînă por
nesc pe poteci de munte. Merg șl la 
filme. Cînd timpul îmi permite vi
zionez și spectacole. Ca oricărui tî
năr, îmi place și mie dansul. Dar 
unde să dansezi ? De multe luni 
nu se organizează reuniuni. 
Din cînd în cînd au loc baluri. Dar 
scandalurile- cil care se încheie de 
obicei balurile m-au determinat, 
atît pe mine cît și pe alți tineri de 
vîrsta mea, să le evit. Și mai e o 
cauză care face pe tineri să nu 
meargă la reuniuni. Organizatorii 
acestora se plîng că fetele nu le 
frecventează și de aceea nu reu
șesc. E posibil. Dar, să rămînă vor
ba între noi, ce surse de atracție 
îți oferă ? Adesea nimic. In ceea 
ce privește neparticiparea fetelor 
le dau dreptate. Purtarea necores
punzătoare a unora dintre băieții 
care frecventează reuniunile le-au 
obligat să adopte această atitudine 
de rezervă. Dar ce să mai vorbim 
despre reuniuni, Surorile mele șl 
prietenele Ipr îmi povestesc deseori 
că sînt acostate pe stradă de către 
tineri și 11 se vorbește urtt. dacă nu 
se opresc. Este regretabil că unii 
tineri își afișează, în public, lipsa 
celor... 7 ani de acasă". (STOICOÎU 
iOAN Petroșani).

„Tot În legătură cu neparti&pa- 
rea fetelor la activitățile ce au loc. 
intenționez să adaug și eu ceva. 
Este firesc ca tineri’ să vrea Să 
danseze. De aceea sînt tineri. N-o 
să facă acest lucru la 70 de ani, ci 
acum. Ca să te distrezi, să te re
creezi nu-i însă suficient să dan
sezi. Trebuie să fii In stare să susți 
și o discuție. Iată, ceea ce lipsește 
unor tineri. Nu citesc nimic și din 
această cauză nu-s în stare Să-ți 
vorbească decît despre întîmplări 
de la mină sau fotbal. Aceste dis
cuții sarbede nu suscită interes. 
Dacă se repetă de mai multe ori, 
fetele ajung sa îi evite". (MAN 
CONSTANTIN, Lupeni).
 \

Ancheta noastră semnalează 
lipsa persistentă de preocupare 
pentru organizarea variată și 
interesantă a timpului liber, 
domeniu care de o vreme in- 
toace ocupă un Ioc principal 
in problemele vieții citadine. 
Declarațiile tinerilor arata că 
în unele localități persistă în
că atitudinea, devenită anacro
nică, incompatibilă cu idealul 
societății noastre, aceea de a 
reduce folosirea timpului li
ber la distracții minore, nein
teresante, la diverse jocuri, 
reuniuni, excluzind aproape 
complet îndeletnicirile de or
din cultural. Cel chemați să se 
ocupe de organizarea timpu
lui liber al tineretului — 
U.T.C.-uI, conducerile cluburi
lor, conducerea Casei de cul
tură ele. — trebuie să țină 
seama că întrebuințarea cit 
mai Instructivă și educativă a 
acestei comori prețioase — 
TIMPUL LIBER — exercită o 
influență binefăcătoare asupra 
ottiului. Dat fiind că ne aflăm 
în anotimpul călduros, deose
bit de prielnic organizării ex
cursiilor,’ concursurilor de na- 
tație și altor activități în aer 
liber, trebuie să se manifeste 
mai multă inițiativă în aceas
tă direcție. Preocupările varia
te, interesante, sporesc capa
citatea de gîndire și de muncă 
a tineretului, îl ajută să se au- 
todepășească atît pe planul 
muncii productive cit și în ce
lelalte domenii de activitate. 
Tocmai de aceea, orele, zilele 
de repaus au o valoare inesti
mabilă și ele se cer astfel or
ganizate și folosite incit să 
devină o rezervă inepuizabilă 
de odihnă activă.

Anchetă realizată de 
M. CHIOREANU
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Canicula... Șt ce 
bună e apa rece!

Seri nori de La. cititori Rezultate bune

Așa cum l-am 
cunoscut

(Urmare din bag 1)

Am intrat. O casa încăpă
toare zidită din cărămidă, mo
bilată de la vestiar și pînă la 
sufragerie. Cu baie Am notai 
cîteva obiecte mai importante 
din casa fostului ciobănaș : 
.televizor „Favorit", aragaz cu 4 

^ochiuri, frigider, cocoși de 
munte împăiați, tablouri multe 
la număr. In alt loc — vederi. 
Toate de la mare. Citesc pe 
una : „Dragii mei. Mă simt bine, 
îmi pare rău, dragă Susană, că 
nu ești și tu aici. La anul însă, 
orice-ai zice, mai lași gospodă
ria și vii cu mine. Poate-i luăm 
și pe copii.

Cu drag al vostru soț și tată. 
Burdea loan — Eforie Sud". 
Citeam (sg mi se ierte indis

creția) această ilustrată și cău
tam s-o asociez la notările pe 
care le aveam în carnet. Omul 
îmi apărea în toată complexita- 

profil 
scrie.
com- 

socie-

tea lui. Un om cu un 
despre care merită să se 
Rezultatele în muncă, 
portarea în familie și
tate, satisfacțiile comunistului 
Burdea mi-1 arătau așa cum 
l-am cunoscut.

Doresc prin această 
scrisoare — ne scrie 
Murărescu Iulian din 
Petroșani — să redau 
un aspect despre une
le nereguli comise de 
salariații de la frizeria 
din cartierul „Carpați"

sine putere
luat loc pe scaun fi
ind invitat. Dar fri- 
zerița N. care este și 
responsabila unității, 
deși m-a poftit pe 
scaun și m-a pregătit 
pentru tuns, după cî
teva clipe, a plecat pe

altcineva. Intre timp, 
și-a făcut apariția și 
responsabila. întrebată 
fiind cum își folosește 
’.impui de 
revoltat tot 
spunînd că 
pauzei (de 
poate face ce vrea. De

obținute de sportivi 
români peste hotare

lucru, s-a 
dumneaei, 
în timpul 

15 minute)

Sîmbăta, cînd se știe, Ușă la plimbare. Am unde se poate vedea că
frizeria este mai agio- stat așa o jumătate de unii ștîlndu-se respon
merată decît în alte oră Și totuși nu a ve sabili de unități cied
zile, m-am dus din nit. In sfârșit, am to» t că își pot permite să
timp să mă tund. Și schimbat pe alt scaun dubleze pauza... cu de
venindu-mi rândul, am pentru a fi tuns de la sine putere.

ROMA. La Syracusa a început 
„patrulaterul" feminin de natatie 
la care iau parte înotătoare din 
Franța, România, Spania și Italia. 
In prima zi de întreceri Agneta 
Sterner (România) a cîștigat proba 
de 100 m fluture, realizînd, 
pul de 1'11” 8/10, un nou 
republicări. Pe locul doi In 
probă s-a clasat Pasqualetti 
iar pe locul trei Cerbeanu
nia). In proba de 100 m spate vic
toria a revenit campioanei europe
ne Christine Caron (Franța) cu 
1'09" 5/10, urmată de concurentele 
române Cristina Balaban 1'10" 4/10 
și Anca Andrei 1'11" 7/10.

cu tim- 
record 

aceeași 
(Italia), 
(Româ-

Campion
Cine nu-1 cunoaște 

pe Chiru Nicolae de 
la blocul 86 din Lu
peni ! 11 cunosc și cei 
de la blocul H, unde 

_a locuit —
Tomuș Iosif
peni și a fost 
să plece și de 
(de la scara I)
rece acest om are ma-

ne scrie 
din Lu- 

nevoit 
acolo 
deoa-

al neglijentei
nia de a lăsa robine
tul de la apă „deschis, 
după care pleacă 
acasă... Chestie 
bișnuînță. Noul 
lament din scara 
a blocului 86 a
să-l inunde de îndată 
ce s-a instalat în el și 
să-l deterioreze cam de 
trei ori. Și

fi, dacâ-ar fi
a-

de 
de o* 
apar- 
a Il-a 
reușit

cum ar 
om de înțeles, dar 
tunci cînd locatarii 
caută să-i atragă aten
ția asupra 
lor, tot el 
și face pe 
tul. Ce-ar 
ganele în
lua apa de la moara... 
neglijenței ?

neglijențe» 
protestează 
nemulțumi- 
fi dacă or- 
drept i-ar

ar mai F I, P.

★

de lupte clasice 
aflată in turneu 
a terminat la e- 
fbrmația S. K.

București
Germană,
4—4 cu
Iată citeva rezultate : Ion

BERLIN. Echipa 
Dinamo 
în R. D. 
galitate 
Leipzig.
Alionescu (Dinamo) — învinge la 
puncte pe Rademacher; Ion Țăranu 
cîștigâ la puncte în fața lui Got
ter; Albrecht face meci nul cu 
Gh Popovici.

I
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I
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TELEVIZIUNE
23 iulie

8,00 Ora exacts. Cum va fi 
vremea.

9,02 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar: „Trec 
trubadurii" — incursiune 
în legende. Filmul „Po
vestea unui doctor" „Re
creația mare în... vacanță. 

10,50 Emisiune pentru sate.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
18.30 Magazin 111.
10.15 X Y Z.
19,40 Telejurnalul de seară.
19,55 Teleglob : de la Luxor la 

Karnak.
20,10 Interpretul preferat.
20.30 SB rîdem cu Stan și Bran. 
21,00 ceasul de aur. Scenariu

de televiziune de Jean 
Claude Brisville.

22.05 Un eîntec vechi, o amin
tire.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Telesport.
23.15 închiderea emisiunii.

Excursii 
în străinătate

Profltînd de timpul favorabil ai 
acestui sfîrșlt de iulie, sute de oa
meni ai muncii din Valea Jiului își 
petrec concediul de odihnă în di
ferite stațiuni, la munte sau la ma
re. Amatorii de frumuseți inedite 
au plecat în excursii îndrăznețe, pe 
piscuri de munte, de unde li se 
oferă priveliștea neasemuit de fru
moasă a naturii patriei. Dornici 
să-și îmbogățească necontenit 
zontul cunoștințelor, mai mulți 
bitori de drumeții s-au înscris 
listele O.N.T. spre a pleca
străinătale. Astfel, in cursul aces
tui an 24 persoane vor vizita R. P. 
Ungaria, 18 U.R.S.S., 10 R. S. Ce
hoslovacă, iar alții își vor petre
ce concediul de odihnă în R. P. 
Polonă, R. D. Germană etc.

ori- 
iu- 
pe 
în

In EDITURA POLITICĂ

a apărut

HKIlOFOILETOV

Cum s-au legat 
emoțiile cu... sîrmă

Erau nou-nouțe. Frumoase, 
aspectuoase. Și lucioase. Făcu
te cu cremă. Scos un lustru I... 
Iți răsuceai mustața în ele I 
Oglindă nu altceva I Mai mare 
dragul să-ți faci apariția pe 
scenă în ele I Și atît de mult 
așteptate... din mai, de cînd 
clubul sindicatelor din Lupeni 
a făcut comanda cu nr. 106 
pentru confecționarea a 12 pe
rechi de cizme. Absolut nece
sare. Și cooperativa „Deservi
rea" se angajase să-i... deser
vească pînâ-n 15 iunie. Că n-au 
fost gata la timp, e altceva.

cizmele au căscat gura cît la 
dentist. Și pigmentau acom
paniamentul orchestral cu stri
gături. Da, „strigau" cizmele ; 
calitate, calitate, calitate. Dar 
n-a fost nimeni de la „Deser
virea" pe acolo. Sau poate au 
fost, dar au tăcut chitic. Era 
un spectacol comico-muzical- 

.satiric (am zice și puUn trist).
Nimeni nu se mai dezlipea de 
lîngă scenă. Se dezlipiseră doar 
tălpile cizmelor. Dar a venit 
salvarea. Fără targă. Cu un 
colac de sîrmă I Neghimpată. 
Aia ar fi fost bună de dus

/

Evias
Volumul reunește comunicările 

prezentate de delegația română ia 
cel d-al VI-lea Congres internațio
nal de sociologie, care a avut loc la 
Evian în anul 1966.

Comunicările dezbat aspecte ma
jore ale procesului dezvoltării so
cietății noastre socialiste pe plan 
social, economic, cultural, asistență 
socială etc.

„Rocada" buldozerelor
Practică un „șah" 

lotul original. Au 
un sistem al rocadei 
nu-i întrece nimeni 
fața pământului. Da,

Există la T.C.M.M. 
niște ași în ale „șahu
lui", 
cu 
ei 
de 
pe
chiar așa. Nimeni ! Ro
cada n-o fac cu piesele 
de șah respective, ci 
cu utilaje. A existat, 
spre exemplu, uri bul
dozer ce trebuia să ni
veleze Circa 20 000 me
tri cubi de pămînt la 
puțul Livezeni est. Du
duia buldozerul de se 
auzea 
văi și 
mint 
dealul 
veste.
zilei de 15 
curente însă, buldoze
rul nu mai duduie. Prin 
intermediul maistrului 
Tănăsescu „șahiștii" au

peste munți și 
împingea la pă- 
de transforma 
în șes ca-n po- 
Din după-amiaza 

ale lunn

dat dispoziție ca Ttul- 
dozerul respectiv să 
facă „rocadă" cu cel 
de la lotul T.C.M.M. 
din Uricani. Spre a fa
ce cît mai operativ 
„rocada" celor două 
buldozere, a doua zi 
buldozerul de la puțul 
Livezeni esl a fost „am- 
barcat" pe un trailer cu 

ÎNSEMNARE

Stau $i 
lucrează 
de ma- 

stag-

soar-
Stă

„De- 
în obicei 
așteptări.

Cu co- 
făcut a-

destinația 
juns însă 
Aeroport 
Petroșani 
defectat.

„Nu-i 
trailerul 
și tot le 
— și-au
inițiatorii „rocade 
lor două buldozere. Pînă 
sosește trailerul însă

Uricani. A- 
în cartierul 
al orașului 

trailerul s-a

nimic, aducem 
de la Teliuc 
venim de hac" 
zis în taină 

ce-

buldozerul stă. 
mecanicii ce 
pe acest utilaj 
re productivitate;
nează și lucrările.

Crudă ironie a 
tei l Buldozerul 
chiar lîngă birourile
T.C.M.M. și nimeni nu-1 
vede „mititelul" de el. 
Și ah ce timp propice 
pentru nivelarea tore 
nului și ce poftă de 
muncă au mecanicii de 
la buldozer I 
insă, autorii 
buldozerelor 
să-și retragă 
ruptul capului
chiar cu riscul 
făcuți MAT. Și 
nu le-ar strica 
făcuți șah-mat 
singură mutare 
ră administrativă) t 
organelor în drept.

D. C

Ce folos 
„rocadei1 
nu vor 
nici în 
mutarea,- 

de a f< 
zău că 
să fie 
dintr-e 
(măsu- 

a

Așa se procedează aici, la „De
servirea". Se neglijează ritmi
citatea (și implicit calitatea), 
Sîn.t indicatori de plan care 
nu stau... in picioare la 
servirea". Lor le stă 
să nu țină cont de 
Să revenim însă.

Cizmele executate 
manda nr. 106 și-au
pariția la club în ajunul unei 
serbări cîmpenești. La momen
tul oportun. Dansatorii erau 
pregătiți să fie la înălțimea e- 
xigențelor publicului. Numeros. 
Vreo 2 000. Șl-au fost, într-a- 
devăr, la înălțime dansatorii. 
Mai precis... în aer. Că n-au 
trecut decît cîteva minute de 
la începerea dansului si... sur
priză !

Ritmul alert popular Nntrîm 
în contradicție cu... neritmi- 
citatea executării cizmelor, a 
declanșat, deodată, o explozie 
de rîs. Sănătos. Ocazionat, de 
ce credeți ? De explozia... ciz
melor. Inchipulți-vă, tălpile a 
patru Cizme au sărit în aer. 
Cu dansatori cu
s-au desprins de la vîrfuii iar

tot. Tălpile

la atelierul de cizmărie al co
operativei „Deservirea". Să în
grădească... fușereala, lipsa de 
respect față de clienți. Sîrmă 
obișnuită. Care a folosit la... 
Imobilizarea tălpilor buclucașe. 
InvelitOare industrială care s-a 
dovedit utilă. Că picioarele 
parcă păreau proteze după a- 
ceastă consolidare a ciubote
lor, iar ritmul ulterior al dan
surilor devețiise prea... adagio, 
e altceva! Bine că artiștii a- 
matori au scăpat de emoții t 
Le-au legat cu sîrmă! Senti
mente umane legate cu... sîr
mă. Posibil. Și dovedit.. Dar, 
sentimentul indignării în făta 
lucrărilor executate de mîntu- 
ială de către lucrătorii de la 
„Deservirea" Lupeni mai poa
te fi legal cu sîrmă ? Nu, des
tule comenzi le 
legați la ochi, 
mă. Și atunci, 
tatea e legată
nu vadă emoțiile beneficiarilor 
unor lucrări deocheate 1 Punct.

execută parcă... 
Dar nu cu sîr- 
firește, și cali- 
la ochi. Ca să
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PROGRAM
DE RADIO

24 iulie

PROGRAMUL 1 : 6,00 Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 7,00 RA
DIOJURNAL.. Buletin meteo» 
rutier; 7,45 Sumarul ziarului 
„Scînteia"; 8,25 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 BU
LETIN DE ȘURI; 9,03 La mi
crofon, melodia preferată; 9,25 
Sfatul medicului; 9,30 „De Ia 
munte la mare"; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,18 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 Cî.ntece 
de Adalbert Winkler; 12,30 Mu
zică populară din diferit’ ora
șe ale țării; 13,00 RADIOJLÎR- 
NAL. Buletin meteorologic; 
13,13 Succese ale muzicii ușoa
re; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 15,20 In» 
terpreți de muzică ușoară: 15,50 
Melodii populare; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,40 Din co
moara folclorului nostru; 17,00 
Melodii interpretate la hava- 
iană;
18.00
18.20
Concert de melodii românești; 
19,30 Sport; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ, Cronica e- 
conomică; 20,20 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,45 
TEATRU RADIOFONIC. PRE
MIERA „Tezaurul lui Justi
nian" comedie de Al. Voitin; 
21,38 Muzică ușoară de Sile 
Dinicu; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Muzică ușoară; 22,45 
MOMENT POETIC; 22,50 Mu
zică ușoară; 24,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nop
ții; 2,55-3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI.

17,50 Muzică ușoară; 
BULETIN DE ȘTIRI;

Muzică ușoară; 19,00
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24 iulie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Angelica și regele; Re
publica : Bucătăreasa; PETRI- 
LA : Jandarmul din Saint Tro
nez; LONEA — Minerul: Giu
seppe la Varșovia; ANINOA- 
SA : Cele două orfeline; VUL
CAN : Femeia nisipurilor: PA- 
ROȘENI: Omul din Rin: LU-



4 STEAGUL RO$U

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. s-au

VIETNAMUL DE SUD

NEW YORK 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Lucrările sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale a O.N.U., 
deschise la 17 iunie a.c., s-au înche
iat vineri seara în mod temporar, 
prin adoptarea unei rezoluții pro
cedurale propusă de Suedia, Fin
landa și Austria.

Rezoluția, cere secretarului gene
ral să înainteze procesele verbale 
ale celei de-a 5-a sesiunii extraor
dinare Consiliului de Securitate, 
pentru a facilita reluarea de ur
gență de către Consiliu a exami
nării situației încordate în Orientul 
Apropiat;' hotărește să suspende în 
mod temporar sesiunea extraordi
nară și să autorizeze pe președin
tele Adunării Generale să convoace 
din nou sesiunea, dacă și cînd va 
crede necesar.

S-a trecut apoi la votul asupra 
proiectului în ansamblu, care a 
fost adoptat cu 62 de voturi pen
tru (România, U.R.S.S., Polonia, 
Cehoslovacia, Mongolia, Bulgaria, 
Ungaria, R.S.S. Bielorusă, R.S.Ș. 
Ucraineană, Austria, Italia, Ma
rea Britanie, S.U.A. Japonia, etc.), 
26 contra (țările arabe, o serie de 
țări afro-asiatice, Albania și Cuba) 
și 27 abțineri, printre care un nu
măr de țări africane și latino-ame- 
ricane, Izraelul, Franța, Iugoslavia, 
Spania și Turcia.

înainte de a șe trece la vot, pre
cum .și după aceea, un număr de 
delegații si-au exprimat punctele 
de vedere asupra rezoluției. O se
rie de delegați ai țărilor arabe și ai

unor țări africane au declarat că, 
după părerea lor, rezoluția nu are 
un caracter procedural și este o re
zoluție de fond, întrucît cererea ca 
problema să fie din nou trimisă 
spre examinare Consiliului de Se
curitate, precum și înaintarea pro
ceselor verbale ale sesiunii extra
ordinare către Consiliu echivalează 
cu „recunoașterea incapacității A- 
dunării Generale, — și a Națiunilor 
Unite — de a face față unei pro
bleme atît de grave pentru ome
nire și pentru pacea și securitatea 
internațională". (Adnan Pachachi. 
ministrul afacerilor externe al 
Irakului).

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, a decla
rat că, într-o formă sau alta, ma
rea- majoritate a delegaților „au 
condamnat folosirea forței în rela
țiile internaționale și s-au., pronun
țat in favoarea eliberării imediate 
a teritoriilor arabe ocupate". Au 
mai vorbit delegații Statelor Unite 
și Franței.

In cuvîntul de încheiere, preșe- 
ședințele Adunării Generale, Abdul 
Rahman Pazhwak, scoțînd în evi
dență că era greu de presupus ca 
sesiunea extraordinară ,,să rezolve 
toate problemele Orientului Mij
lociu, pe care de fapt Adunarea Ge
nerală le discută de 20 de ani", â 
enumerat printre realizările pe ca
re sesiunea le-a înfăptuit, totuși, 
votarea rezoluției în problema refu- 
giaților. și a celor două rezoluții 
privind statutul Ierusalimului, pre
cum și desprinderea din cadrul 
dezbaterilor „a unui număr de idei 
călăuzitoare care, dacă ar fi puse

încheiat temporar
în practică vor permite atingerea 
scopurilor pentru care sesiunea ex
traordinară a fost convocată". Elo
giind consultările, schimburile de 
păreri care au avut loc între dife
ritele delegații și care au eviden
țiat interesul acestora pentru o re
glementare a problemei Orientului 
Mijlociu, el și-a exprimat convin
gerea că pînă cînd această proble
mă va fi din nou adusă în discuția 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale, țările membre vor căuta 
mai departe să examineze posibi
lități]'' găsirii unei soluții, obiectiv 
ce trebuie urmărit și de către Con
siliul de Securitate.

Forfele patriotice dau lovituri 
puternice trupelor americane

SAIGON 22 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze din 
regiunea orașului Quang Tri au 
surprins vineri într-o ambuscadă 
o importantă unitate de pușcași 
marini americani, provocîndu-i pier
deri grele, s-a anunțat ^ntr-un co
municat militar american publicat 
la Saigon. Tot vineri, o unitate de 
desant americană a fost atacată în 
apropierea marii baze americane 
de la Xien Hoa. In cursul acestor 
două bătălii, americanii au suferit 
pierderi care se ridică la 20 de 
morți și 111 răniți. In sfîrșit, în a-

„Explorer-35" gravitează

.. «r.» .« J ■ - • . - . V» -ă •• f

Declarația guvernului sovietic

în jurul Lunii
CAPE KENNEDY 22 (Agerpres). 

Stația automată americană „Ex- 
plorer-35", lansată spre Lună la 19 
iulie, s-a înscris sîmbătă pe o or
bită definitivă în jurul Lunii. De 
la Centrul spațial din Greenbelt 
(statul Maryland) a fost coman
dată prin semnale radio intrarea 
în funcțiune a retrorachetelor pen
tru micșorarea vitezei navei spa
țiale. Un purtător de cuvînt al Ad
ministrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a de
clarat. că „toate experiențele au 
reușit". Orbita pe care noul sate
lit lunar se va deplasa, intr-un 
ciclu de 11 ore și 4 minute, are 
perigeul de aproximativ 800 de ki
lometri, iar apogeul de 7 400 ki
lometri. Specialiștii de la N.A.S.A.

au declarat că „Explorer-35" va 
gravita în jurul Lunii o perioadă 
de cel puțin trei ani. Instalațiile 
științifice de la bordul navei ur
mează să transmită pe Pămînt in
formații privind vînturile solare, 
praful cosmic și radiațiile care ar 
putea pune în pericol viața viito
rilor cosmonauți.

ceeași perioadă, forțele Frontului 
Național de Eliberare au doborît 
trei elicoptere americane de asalt 
și un avion.

Pe de altă parte, la Saigon s-a 
anunțat că generalul Ky, șeful ac
tualei junte de Ia Saigon, a decla
rat că armata saigoneză își va 
mări efectivele cu încă 55 000 de 
oameni. Prin acest număr adițio
nal de trupe, armata regimului sai- 
gonez va număra cca. 660 000 oa
meni.

Observatorii consideră că această 
hotărîre a căpeteniilor militare de 
la Saigon a fost luată în urma în
demnurilor ministrului apărării al 
S.U.A., McNamara, care, în cursul 
recentei sale vizite în Vietnamul 
de sud, a cerut nu numai regimu
lui de la Saigon, dar și celorlalți 
rraliați", să-și sporească efectivele 
participante la agresiunea din Viet
nam. McNamara, care a acceptat 
î-n același timp și o cerere a ge
neralului Westmoreland privind 
sporirea efectivelor americane, a 
fost determinat să ia această^ ini
țiativă, ca urmare a slăbirii tot măi 
marcante a poziției trupelor ameri» 
cane din Vietnamul de sud.

Evenimentele din Nigeria

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității 
Declarația Guvernului sovietic în 
legătură cu întreruperea lucrărilor 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.'N.U. Făcînd o tre
cere în revistă a lucrărilor se
siunii, declarația constată .că Adu
narea Generală nu a fost în stare 
să șdopte o hotărîre în legătură 
cu problema principală — retra
gerea trupelor izraeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, dar adop- 
tînd cu o majoritate covîrșitoare 
de voturi rezoluția în care se cere 
ca Izraelul să renunțe la măsurile 
de anexare a părții arabe a Ieru
salimului ea a reafirmat principiul 
potrivit căreia este inadmisibilă 
folosirea forței pentru cuceriri te
ritoriale. Guvernul sovietic reafir
mă că, atît timp cit trupele izrae
liene șe vor afla pe teritorii arabe, 
în Orientul. Apropiat nu va fi pa

ce. Provocările militare din zona 
Canalului de Suez demonstrează că 
în orice zi se poate aștepta reînce
perea războiului.

Consiliul de Securitate — se 
spune în declarație — va trebui șă 
tină seama de dorința clar expri
mată la sesiune de majoritatea 
statelor de a se obține o rezolvare 
constructivă a acestei, probleme și 
în primul rînd retragerea trupelor 
izraeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate. In ceea ce-1 privește, gu
vernul sovietic este gata, ca și 
pînă acum, ca în acest scop să co
laboreze cu toate statele iubi
toare de pace. împreună cu sta
tele socialiste, Uniunea Sovietică 
va acorda și de acum înainte sta
telor arabe sprijin politic, ajutor 
pentru restabilirea și dezvoltarea e- 
conomiei, pentru întărirea capa
cității de apărare.

Măsură anfiinflaționisfă 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres). — Ca urmare a unei hotă- 
rîri a guvernului chilian, începînd 
de vineri, în această țară a fost 
instituit controlul preturilor asupra 
principalelor produse industriale, 
într-o încercare de a se opri în loc 
spirala inflaționistă. In viitorul a- 
propiat nu vor mai fi autorizate 
nici un fel de urcăți de prețuri 
deoarece, după cum au apreciat 
autoritățile, costul vieții a crescut 
cu 14,7 la sută în primele șase luni 
ale anului 1967. In ianuarie guver
nul apreciase la 12 la sută crește
rea costului vieții pe întreg anul.

LAGOS 22 (Agerpres). — In Ni
geria continuă ciocnirile dintre tru
pele federale și arrnatelb regiunii 
estice secesioniste. Potrivit ultimu
lui comunicat oficial dat publici
tății Ia Lagos „trupele federale au 
restabilit complet controlul asupra 
localității estice Nsukka și își con
tinuă înaintarea spre Enugu", ca
pitala provinciei rebele. Totodată, 
se menționează că a fost înfrîntă și 
ultima rezistență a forțelor sece
sioniste în orașul Ogoja, care se 
află în prezent definitiv în mîinile 
trupelor federale.

Sîmbătă dimineața. în capitala 
nigeriană a sosit vasul italian 
„Isonzo". la bordul căruia se aflau 
582 de persoane, în cea mai mare 
parte europeni, rșfugiați din regiu
nea estică. Membri ai diferitelor 
misiuni diplomatice acreditate la 
Enugu, ei au putut părăsi orașul 
înainle de declanșarea ostilităților, 
refugiindu-se la Port Harcourt, de 
unde s-au evacuat.

Concomitent cu lupta împotriva 
trupelor regiunii estice secesio
niste, guvernul federal nigerian este 
preocupat de recentele neînțele-

geri cu compania britanică Shell- 
British Petroleum în legătură cu 
achitarea redevențelor pe luna în 
curs. Conform contractelor inițiate, 
compania, care exploatează o par
te din zăcămintele petrolifere ale 
Nigeriei, urma să verse trezoreriei 
federale o anumită sumă cu titlu 
de redevențe. Se pare însă, mențio
nează agențiile de presă, că aceasta 
ar.fi mai interesată să achite o par
te din sumă direct conducătorilor 
regiunii rebele din est, unde se 
află zăcămintele exploatate. Ves
tea a provocat, fără îndoială, o pu
ternică nemulțumire la Lagos care, 
atît din punct de vedere strategic, 
dar mai ales financiar, are nevoie 
de redevențele respective.

In legătură cu aceasta, agențiile 
de presă informează că în orașul 
nigerian Kaduna a avut loc vineri 
o reuniune a asociației oamenilor 
de afaceri și a proprietarilor de 
mijloace de transporturi din nor
dul Nigeriei, în cadrul căreia s-a 
hotărît boicotarea companiei în ca
zul cînd aceasta nu va plăti cît 
mai curînd guvernului federal re
devențele datorate pe luna în cufs.

S.U.A.

Manifestațiile negrilor 
continuă în numeroase orașe

NEW YORK 22 (A- 
gerpres). — In nume
roase orașe americane 
continuă manifestațiile 
negrilor împotriva dis
criminărilor rasiale. La 
Minnapolis (statul Min
nesota) sute de poli
țiști au încercat să îm
piedice demonstrațiile 
din ghetoul negrilor 
deschizînd focul împo
triva participantilor. Ze
ce persoane au fost- ră
nite iar numeroase al
tele arestate. .

La Cleveland peste 
2 500 de cetățeni de cu
loare au organizat un 
marș pe străzile ora
șului, cerînd respecta
rea de către autorități

a promisiunilor privino 
îmbunătățirea situației 
lor. La Durham (Caro
lina de nord) 300 de 
persoane au manifestat 
cerînd alocarea de fon
duri pentru construirea 
de locuințe. In locali
tatea Cairo llinois) re
prezentanții populației 
de culoare au cerut 
autorităților municipale 
încetarea segregație 
rasiale în școli și a 
samavolniciilor poliției. 
Dacă nu vor fi luate 
măsuri urgente în a- 
cest sens, au declarat 
ei, manifestațiile de 
protest vor reizbucni 
cu o și mai mare vio
lentă. La Likeland (FÎo--

rida) și la Hattiesburg 
(Mississippi) populația 
de culoare a hotărî l 
boicotarea 'jloacelor 
le transpor in semn 
de protest -împotriva 
refuzului companiilor 
de a angaja negri.

In cadrul unei con
ferințe de presă care 
a avut loc la Newark 
New Jersey) liderul 

Comitetului studențesc I 
de coordonare a acțiu- 1 
ailor neviolente, Brown, 
a condamnat autorită
țile „care sînt gata să 
înăbușe orice manifes
tări ale negrilor, dar, 
nu întreprind nimic 
pentru îmbunătățirea 
situației lor".

Complot antistatal descoperit în Tanzania
stat 
răs- 

se

La Dar Es Salaam s-a anunțat oficial că organele securității de 
au descoperit și lichidat o conspirație, ai cărei membri urmăreau 
turnarea guvernului Tanzaniei. Intr-o declarație dată publicității 
anunță că două persoane, printre care și un membru al parlamentului, . 
au fost arestate sub acuzația de a ii încercat să atragă armata la reali
zarea planurilor complotiștilor.

SUB CONTROLUL POLIȚIEI
Printr-un 

Ferdinand 
a capitalei 
pusă sub 

1 nale. Este
i

decret al președintelui 
Marcos, suburbia Pasav 
filipineze. Manila, a fost 

controlul poliției națio- 
a treia localitate care

în ultimele trei săptămîni a fost 
pusă sub controlul național, men
ționează agențiile de presă. Moli-

Ahram" c 
generalul 
special al 

O.N.U. în

• CAIRO. Ziarul „Al 
anunțat la 21 iulie că 
Odd Bull, reprezentantul 
secretarului general al
Orientul Apropiat, a fost informat 
de guvernul R.A.U.
observatorilor O.N.U. in regiunea 
C analului de Suez nu implică nici 
o renunțare la suveranitatea asu
pra teritoriului țării.

că acceptarea
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vul acestor hotărîri ii constituie 
creșterea îngrijorătoare a crimina
lității în regiunea orașului Manila.

Deîicit bugetar în S.U.A.
r

Ministerul de Finanțe al S.U.A. 
a anunțat că deficitul bugetar pe 
anul fiscal ce s-a încheiat la 30 iu
nie a fost de 9,9 miliarde dolari. A- 
cesta a fost cel mai mare deficit 
în ultimii opt ani și al doilea ca 
mărime în istoria S.U.A. pe timp 
de pace. Cheltuielile militare in 
această perioadă s-au ridicat la su
ma de 67,5 miliarde dolari, în com
parație cu 54,4 miliarde în =>nul fis
cal precedent.

SCHIMBURI DE FOCURI LA ADEN
Un soldat englez a fost împușcat 

vineri în cai cierul Crater din Aden. 
Este prima victimă înregistrată de 
irupele britanice, menționează în le
gătură cu aceasta agențiile de pre
să de la 3 iulie, cînd ele au resta-

bilit controlul asupra acestui car
tier al orasi'kn Aden. Totodată șe 
semnalează că au mai avut loc 
schimburi de focuri m districtul
Sheikh Othman.

atac...In cursul unui singur
Postul de radio Patet Lao a anunțat recent că în cursul unui atac 

lansat la 16 iulie împotriva aerodromului de la Luang Prabang, patrioții 
laoțieni au distrus în întregime 12 avioane americane, au scos din luptă 
38 de militari inamici care făceau parte din garda aeroportului și au in
cendiat un rezervor de carburanți.
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