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Petroșani a avut unele 
primul trimestru al a-

realizeze
99,58 la

situația 
s-au o-

U.R.U.M. 
■greutăți în 
nului din cauza aprovizionării de
ficitare cu piese brute. Nici co
menzile pentru utilaje nu s-au fă
cut ritmic de; către beneficiari — 
C.C.V.J. și terți. O mare parte a 
cotei de stîlpi de abataje și piese 
brute au ajuns la U.R.U.M.P. pen
tru a. fi prelucrate doar în ulti
ma decadă a trimestrului. Altele 
n-au fost livrate deloc sau în 
cantități insuficiente. C.S. Hune
doara, de exemplu, a livrat cu 170 
tone profile pentru armături mai 
puțin decît era planificat. Comen
zile s-au aglomerat mai ales în ul
timele zile ale trimestrului. Aces- 
tlBB au făcut ca planul trimestrial 
la producția marfă să se 
numai în -proporție de 
sută.

In trimestrul II, însă, 
..-a îmbunătățit. Uzinei i
notat comenzile și, la rindul său, 
și ea a putut să-și respecte obli
gațiile față de beneficiari. Colec
tivul uzinei a căutat să 
ze rămânerile în urmă, 
mult în fiecare secție de 
depus eforturi pentru 
sarcinilor de plan și obținerea de 
economii. Rezultatul ? La încheie
rea situației pe 6 luni toți indicii 
de plan arătau... plus. Astfel, pla
nul semestrial la producția globală 
a fost realizat în 
101,25 la sută, iar 
marfă în proporție 
sută. Productivitatea 
de asemenea, realizată în propor- 
fe de 101,9 la sută. In același 
•imp s-au obținut și economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de 668 000 lei. Dintre produ
sele realizate în plus, amintim: 
62 tone sortimente principale, 60 
tone piese de schimb; s-au execu
tat peste prevederile sarcinilor de 
plan reparații curente și capitale 
în valoare de 800 000 Iei.

Cele mai frumoase rezultate 
le-au obținut brigăzile conduse de 
Pânța Ion I, Scurtu Gheorghe, Mo- 
cahu Nicolae, Gergely Iosif — de 
la Secția turnătorie; Heintz Eugen, 
Chiș Teofil, Pănescu Pantilie — 
de la construcții metalice. De la 
secția mecanică s-au evidențiat 
fdrjarul Seres Gheorghe, strunga
rul Lazăr Nicolae, frezorul Cio- 
bănu Ștefan, lăcătușul Tripon Au
rel, rectificatorul Boța Rusalin, iar 
de la reparații mecanice lăcătușii 
Fănlcă Ion, Tefeleș Gheorghe, Lă- 
bah Aurel. Farcaș Petru și alții.

recupere- 
Ba mai 
aici s-au 
depășirea

proporție de 
la producția 
de 101,03 la 

muncii a fost,

P. BREBEN

Ministrul afacerilor 
externe al Italiei 
va vizita România

la

anului. Astfel, 
blocul IX, mina

La invitația guvernului Republicii 
Socialiste România, ministrul aface
rilor externe al Italiei, Amintore 
Fântâni, va face o vizită oficială in 
România, în prima jumătate a lunii 
august a. c. (Agerpres)

PERFECȚIONAREA UIIHIH11
■■ cercetare științifică

In anul 1967, Centrului de cer
cetări miniere pentru huilă 
(C.C.M.H.) din cadrul C.C.V.J. îi 
revine sarcina să rezolve 33 teme 
Și să colaboreze cu ICEMIN, 
S.C.S.M. și IP ROMI N la rezolvarea 
altor 19 teme cuprinse în planul 
cestor instituții. Din acestea, 8 
constat din urmăriri de utilaje.

O lucrare realizată împreună
Unitatea de proiecte și devize a 
C.C.V.J. a fost studiul tehnico-eco- 
nomic pentru vagonetul de mină de 
mare capacitate. Cea de-a 10-a lu
crare a fost studiul privind stabi--

a- 
au

cu

lirea cauzelor producerii' surpări
lor în abatajele din Valea Jiului. 
Măsurile noi indicate în lucrare 
vor completa pe cele uzuale, con
tribuind la reducerea frecvenței 
surpărilor și deci și a pierderilor de 
producție și 
muncă.

Gete două
plan sînt : a) urmărirea în' exploa
tare a prototipului pompei mici' an- 
tigrizutoase. Motivul nerealizării: nu 
ne-a fost livrat prototipul de către 
fabrica constructoare, cu toate in
tervențiile făcute; , b) urmărirea în

a accidentelor de

teme nerealizate din

exploatare și omologarea pompei 
de mină „Jiu-200“ cu termen în tri
mestrul I. Pompa a fost livrată tir-1 
ziu și nu a dat satisfacții în timpul 
acordat urmăririi în subteran.

Colectivul de cercetări a mai e- 
xecutat o serie de lucrări exțraplan 
dintre care cităm studiile : „Pro
ducție maximă din abataje cu me
todele de exploatare și dotarea 
existentă", realizat de serviciul de 
Cercetări-miniere; „Epurarea apelor 
reziduale de la .minele Lonea. A- 
ninoasa și Vulcan? și „STE orien
tativ privind amplificarea fabricii 
de brichete" realizate - de serviciul 
de cercetări de preparare.

In același timp, în perioada se
mestrului I s-a lucrat la o bună par
te din temele cu termen de reali
zare la sfîrșitul 
s-a continuat în
Lonea, experimentarea metodei de 
exploatare a stratului 3 cu front 
lung în felii orizontale cu un sin
gur preabataj săpat alternativ

Ing. Vaier ST.ANCIU
șef adjunct âl serviciului '• « 

de cercetări miniere — S.C.V.J. ’

(Continuare în pag. a 3-a)

FRUMOSUL IN OBIECTIV
„Nu se fotografiază cu un 

aparat și cu un obiectiv, ci 
cu toată inteligența, cultura, 
înțelepciunea și sensibilitatea 
de care dispui" spunea un 
mare artist al imaginilor gra
vate cu razele luminii pe peli
cula de celuloid. Se pare că 
foto-amatorii din Lupeni, pre- 
zenți la startul celui de-al 
doilea Concurs pe țară al cer
curilor de fotografi amatori, 
au luat această deviză drept 
cuvînt de ordine in pregăti
rea și participarea la această 
competiție de prestigiu pe tâ- 
rîm fotoartistic.

Premiul I obținut la con
cursul precedent, cu lucrarea 
lui Iosif Tellmann „La termi
narea schimbului" a constituit 
un adevărat stimulent pentru

toți membrii cercului. Ama
torii de la Lupeni s-au pre- 
.gătit cu tenacitate și o con
tinuă dorință de autoperjec- 
ționare pentru cel de-al doi
lea concurs.

In cadrul acestui concurs 
s-a deschis zilele trecute în 
holurile clubului din locali
tate, expoziția contînd pentru 
prima fază, cea orășenească.

La prima vedere, lista ce
lor care expun nu a suferit 
modificări esențiale de la con
cursul precedent. Ceea ce a- 
trage însă atenția este că cele 
cîteva nume noi aduc în si
nul acestui fecund colectiv, o 
generație nouă de mînuitori 
iscusiți ai camerei de luat 
vederi.

La cei 15 ani ai săi (? !), me

zinul cercului, elevul Armean 
Constantin a intrat în sala 
expoziției pe „ușa din ■ față" 
avînd la! subsuoară un' număr 
apreciabil de lucrări în alb- 
negru, care ne îndreptățesc 
Să afirmăm că obiectivul a- 
paratului său este îndreptat 
într-o direcție bună. In acest 
sens fotografiile „Orașul" și 
„Nocturnă"; de exemplu, sînt 

1 mai mult decît o timidă car
te de vizită.

Debutul la o expoziție și-l 
anunță cu acest prilej și Csa- 
tai Emil cu lucrarea „Dorin- 

‘ța“, și Costea Simion cu cî
teva exponate, compuse ■ cu 
mult rafinament artistic și un 
ascuțit spirit al observației. 
Printre lucrările lui Costea 
Simion întîlnim o încercare

Nu' de mult utecistul Ularu Petru 
a terminat școala de specializare, 
callficîndu-se sudor de înaltă pre
siune, El lucrează la sectorul 
tromecanic al minei Lupeni 
Unul dintre cei mai harnici 

care sudează autogen

VITRINA ȘTIRILOR ZILE
încă trei blocuri , 
terminale

S-au terminat lucrările la 
curile Dl și D2 din Petrila. 
două blocuri „surori"' au fiecare 
cite 5 nivele și. 81 de apartamente.

La Vulcan a foit lertrtihat blo
cul F4 turn cu 9 etaje • si 
apartamente.

Drumeții

blo- 
Cele

40 de

școlar 
orâ 
Ex- 
ere

lii
41 de elevi de la Grupul 

miniăr Petroșani pleacă ăzi 
7,30 în excursie cu autobusul, 
cursia, care va dura 6 2ile, 
următorul itinerar : FetttȘȘni
Sebeș — Sibiu — Făgăraș — Bra
șov. — Poiana Brașov — Bfi&șov
— Rupea — Sighișoara — -Mediaș
— Blaj. — T.eiuș — Alba Iulia — 
Sebeș — Petroșani. Mîine un alt 
grup de 34 de elevi de la Liceul 
din Petroșani va pleca într-o ex
cursie de 7 zile pe ruta: Petro
șani — Simeria —-Sebeș — Tftiuș

în realizarea căreia s-a. făcut 
uz, într-o manieră puțin cam 
exagerată, de ceea ce se ched-, 
mă „modern" în materie de 
fotocompoziție. Folosind o ga
mă largă de artificii de ordin 
tehnic, acest tînăr absolvent 
al unui institut de artă plas
tică, realizează în lucrarea 
„Viziune" o aglomerare supă
rătoare de.', elemente carie, pe 
lîngă că descompun simetria 
armoniei compoziționale, fac 
ca poza să fie lipsită, de me
saj.

Generația „mai veche" nu 
se dezminte nici de astă dată. 
„Siluetele" lui Iosif Bocșa i- 
mortalizează pe cartonul fo
tografic o. gingașă - poezie , es
tivală țesută cu o rară mă- , 
iestrie din tălăzuirile' mării

Tiberiu KARPATIAN

(Continuare în pag. a 9-a)

elec- 
fiind 

tineri

I
. ■ • r ■ JȚ * .

— Blaj _— Mediaș — Sighișoara — 
Odorfiei’-.— Gheorgheni — Bicaz
— Piatra i Neamț — Suceava — 
Cîmpulung Moldovenesc — . Vatra 
Ddr&ei — 
Tg. Mureș 
Alba Iulia 
Petroșani.
organizate

Bistrița — Reghin —
— Luduș: — Aiud —

— Sebeș — Simeria — 
Ambele excursii 
prin O.N.T.

Pentru 
de literatură

iubitorii

sînț

Librăria „Ion Creangă", din 
trașani, oferă iubitorilor de 
ratură noi volume din acest 
meniu. Dintre cărțile apărute a- 
miritim : „Dacia" 
„Lumea hitiților" 
schrreider, ' „Zilele 
Ion Pas,, „Cîndva, 
a lui Alexandru . .. 
gătorul lui Napoleon" 
Pătrășcanu. t

Pa

de V, Pîrvan, . 
de M. Fliem- 
viețîr tale" de 
niște oamenl<.“ 

Siperco, „învin- 
‘ de- D. D.

Tipuri noi de mobilă
Magazinul de mobilă’din Petro-

șani a pus în vînzare două noi 
tipuri de mobilă populară ILVA. 
Unul din tipuri este 1 furniruit 
cil nuc și conține : dulap cu1 două 
uși, pat. dublu,, două noptiere, toa
letă și masă. A doua garnitură 
este asamblată din plăci melami- 
nate- avînd același număr de pie
se însă cu deosebirea că dulapul 
are trei uși. Ambele tipuri sînt 
flabricate Ia Miercurea CiUc.

O nouă bază sportivă 
la Vulcan

Comitetul U.T.C..aI orașului Vul
can, în colaborare cu Sfatul popu
lar a deschis pe Valea Morii un 
șantier al tineretului. Acest șan
tier- pe care tinerii au prestat deja 
mii de Ore de muncă patriotică, 
are. ca scop ’construirea unei baze 
sportive de vâră, care va fi for-
- •A ■ * 1 ' * 'mată dintr-un " ștrand, teren de 
volei și un scuar.. Noua bază spor
tivă va fi dată în folosință în cin
stea Zilei minerului.
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SPORT•SPORT.SPORT
NAVOMODEHSM

Etapa regională 
la Petrila

Sîmbătă și duminică pe lacul de 
pe dealul Petrilei s-a desfășurat e- 
tapa regională a campionatului re
publican de navomodele. Au parti
cipat sportivi ai asociațiilor spor
tive din Sebeș, Deva și Petrila.

Iată cîștigătorii pe tipuri de 
nave :

Machete: Tujes Andrei, Sebeș — 
56 puncte; Veliere mici; Balo Au
rora, Deva — 60 puncte; veliere X : 
Tujeș Andrei — 60 puncte; ve
liere M : Ciortan Irina, Petrila — 
60 puncte; autopropulsate mici: 
Oltean Ana, Sebeș — 118 puncte; 
autopropulsate: Plenar Gheorghe, 
Sebeș — 104 puncte; viteză 2,5 cmc : 
Tomuță Tiberiu, Petrila — 20
puncte; viteză 5 cmc : Pop Ștefan, 
Petrila — 20 puncte : viteză 10 cmc : 
Păcuraru Gheorghe, Sebeș — 301 
puncte; teleghidate : Szasz Andrei,1 
Petrila — 136 puncte.

In întrecerea maeștrilor : viteză 
2,5 cmc, 5 cmc și 10 cmc : maestrul 
sportului Ciortan Leontin, Petrila; 
autopropulsate: maestrul sportului 
Kiss Tiberiu, Petrila; teleghidate: 
maestrului sportului Csaszar Frie- 
derich, Petrila.

STAICU BALOI
corespondent i

În curînd —
După cum s-a anunțat în presa 

sportivă, campionatul de fotbal 
1967-1968 pentru categoriile A, B și 
C va începe peste exact 20 de zile, 
deci duminică 20 august. Pînă 
atunci echipele se antrenează, își 
completează loturile, susțin meciuri 
de verificare și omogenizare.

Formația petroșeneană Jiul își 
continuă cu intensitate pregătirea. 
Pînă acum a susținut deja 5 me
ciuri amicale cu echipe de catego
ria A, B și C. In primul meci, sus
ținut la Hunedoara, Jiul a întrecut 
pe proaspăta promovată în catego
ria B, Metalul din localitate, cu 
2—0, iar la Cugir a cedat la limită, 
1—0, în fața echipei locale, ocu
panta locului VI la sfîrșitul cam
pionatului categoriei B, seria a II-a. 
Urmînd să întoarcă vizita jiuliști- 
lor, metalurgiștii din Hunedoara nu 
s-au prezentat la Lupeni, unde tre
buia să se dispute meciul. In ab
sența acestora, Jiul a jucat cu e- 
chipa de categoria C. Minerul Lu
peni, de care a dispus cu 5—0.

Pe stadionul din Petrila s-a dis
putat săptămîna trecută revanșa 
dintre Jiul și A. S. Cugir, care a 
dat cîștig de cauză petroșănenilor 
cu 2—1. In sfîrșit, sîmbătă jiuliștii 
au întîlnit la Tg. Jiu pe colegii lor 
de competiție de la Universitatea 
Craiova de care au fost depășiți eu 
scorul de 4—0.

In perioada care a rămas pînă la 
reluarea campionatului, fotbaliștii

fotbalul
antrenați de Ștefan Coidum își 
vor continua pregătirile pentru ca 
în 20 august, în prințul meci al 
turului, la Craiova, cu Universita
tea, să facă dovada capacității lor 
de efort, de tehnică și tactică.

Pînă atunci însă, amatorii jocu
lui cu balonul rotund își vor pu
tea urmări favoriții duminică 6 au
gust în întîlnirea internațională 
dintre Jiul și Vilaznia Tirana din 
R. P. Albania. Meciul se va disputa 
pe stadionul din Lupeni întrucît cel 
din Petroșani se află în reparație.

Pentru cei care n-au citit presa 
sportivă aducem la cunoștință că 
lotul jiuliștilor cuprinde, deocam
dată, încă patru nume noi: Covaci 
(Știința Petroșani), Naidin (Minerul 
Anina), Achim și Căunei (Victoria 
Tg. Jiu). In schimb, în echipă nu 
mai figurează Dan (plecat la Por
tul Constanța) și Martinovici (pe 
picior de plecare la Universitatea 
Craiova). Lotul complet îl vom pu
blica în avancronica reluării cam
pionatului de duminică, 20 august.

D. G.

FRUMOSUL
ÎN OBIECTIV

(Urmare din pag. î) 1 
ț 

scăldate in sclipirile unui cre
puscul feeric.

Exponatele semnate de losif 
Miklos atestă pentru a nu știu 
cita oară, că autorul lor răml- 
ne pe mai departe un neobo
sit admirator al lumii florilor, 
o lume plină de fantezie, gra
ție și basm, surprinsă în cele 
mai diferite ipostaze.

Căutările lui Andor Semset 
se materializează în mod fe
ricit in : „Insula", „Cota 2 609" 
și „Sfîrșit de iarnă". Portre
tele și lucrarea „Țara furișu
lui" subliniază, de asemenea, 
maturitatea autorului în acest 
gen de creație.

Tematica variată a fotogra
fiilor lui Fissgus Siegfried este 
o adevărată confesiune pe ca
re autorul o încredințează 
materialului fotosensibil, în 
urma dialogului pe care îl 
susține cu oamenii, peisajul 
și lucrurile rfin jur. Momen
tul pentru declanșarea apara
tului este ales totdeauna a- 
tunci tind subiectul propus

are de spus mai mult, in ca
drul unor forme alese cu dis
cernământ și simț artistic. 
Ne-ău plăcut in mod deosebit 
„Apus de soare", „Pădurea fer
mecată" și „Luni dimineața".

Cu toate carențele de ordin 
tehnic, primele lucrări reali
zate in culori fac ca expoziția 
să marcheze perioada de pio
nierat în acest gen dificil de 
tehnică fotografică. losif Tell- 
mann, Augustin Ardeleanu ți 
Fissgus Siegfried semnează a- 
ceste expozate puține la nu
măr dar cu o policromie care 
se încadrează strict în limitele 
bunului gust și ale frumosului.

Această expoziție de înaltă 
ținută artistică a întrunit chiar 
din primele zile, sufragiile u- 
nanime ale publicului din lo
calitate. Aprecierile vizitatori
lor sînt viza cea mai sigură 
pentru etapele următoare pe 
care le are de parcurs cea mai 
recentă șarjă a creatorilor de 
frumos din Lupeni. In ceea 
ce ne privește, le dorim mult 
succes !

Și handbalul în actualitate
Activitatea handbalistică a echi

pelor noastre fruntașe este în plină 
desfășurare. După ce selecționata 
de tineret a României a cîștigat re
cent la Gdansk în Polonia „Cupa 
Mării Baltice", formația Steaua s-a 
comportat onorabil cîștigînd de a- 
semenea primul loc în turneul e- 
chipelor de handbal ale Armatelor 
prietene de la Budapesta, Alte e- 
chipe din categoria A sau B au în
treprins turnee peste hotare sau au 
primit vizita unor formații străine.

Printre formațiile străine care ne 
vizitează țara se numără și echipa 
Phdnix Essen din R. F. a Germa
niei. Handbaliștii germani vor sus
ține 7 meciuri în țara noastră cu 
formații de categoria A și B. Vi
neri ei vor fi oaspeții Petroșaniului. 
La ora 17,30 pe terenul Jiul, vor 
întîlni într-un meci amical din 
cadrul turneului lor pe handbaliștii 
de la Știință Petroșani.

Despre pregătirea petroșănenilor 
am stat de vorbă cu antrenorul lor, 
prof. Nicolae Barabaș.

— Noi — ne-a spus dînsal — am 
început antrenamentele încă în 19 
iulie cu un lot schimbat față de cel 
care a evoluat în campionatul tre
cut.

— Motivul ?
— Gruia. Ketil, Drig, Mălușelu au 

terminat institutul și au mers acolo 
unde au fost repartizați. Așa că 
forța echipei s-a redus simțitor.

— Ce jucători participă la pre
gătiri ?

— Mărgulescu, Bocănici. Angliei, I 
Mahalagiu, Popoviei, Roman. Fo- 
dor, Dumitru — și el a terminat in
stitutul dar se află în localitate — 
și noii promovați în echipă : Loy, 
Dan, Sălăjan. De asemenea, parti
cipă la antrenamentele noastre 
Cosma, aflat în vacanță în Petro
șani.

— Altceva ?
— Deocamdată atît.
— Mulțumesc.

TIR
io cadrul SpariacBladel
le nr9

Peste 20 de concurenți s-au între
cut duminică pe poligonul Utilajul 
din Petroșani, în cadrul Sparta- 
chiadei de vară, la proba 10 focuri 
culcat nerezemăt.

Cel mai bun rezultat l-a obținut 
eleva Severineanu Elena de la E- 
nergia Paroșeni. Ea a realizat 80 
de puncte, ceea ce constituie un 
nou record personal.

La seniori, un rezultat bun a ob
ținut Păsculescu Mihai de la Mine
rul Petroșani. 80 puncte, urmat la 
numai două puncte diferență de că
tre Belei Petre de la Utilajul.

B. STAICU
corespondent

Un punct turistic care 
atrage in aceste zile 
multi vizitatori: Pirami
da de calcar de la Peș
tera Bolii în vîrful că
reia se află ruinele unui 

caslru roman

Foto: N. Moldoveanu

F
G. DINU

Etapa I — duminică 20 august 1967
Dinamo Bacău — Steaua București 
Petrolul Ploiești — Dinamo Bucu

rești
Universitatea Craiova — Jiul Pe

troșani
Steagul roșu Brașov — Farul Con

stanța
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea 

Cluj
Progresul București — U. T. Arad 
Rapid București — Dinamo Pitești

Etapa a II-a — 
duminică 27 august 1967

U. T. Arad — Rapid București
Steaua București — A.S.A. Tg. 

Mureș
Dinamo Pitești — Steagul roșu 

Brașov
Dinamo București — Universitatea 

Craiova
Jiul Petroșani — Progresul București 
Farul Constanța — Petrolul Ploiești 
Universitatea Cluj — Dinamo Bacău

Etapa a Hl-a — 
duminică 3 septembrie 1967

A.S.A. Tg. Mureș — Farul Gon- 
stanța

Universitatea Craiova — Dinamo 
Pitești

Steaua București — Rapid București 
Dinamo Bacău -- U, T. Arad 
Steagul roșu Brașov — Universi

tatea Cluj
Progresul București — Dinamo Bu

curești

PROGRAMUL
turului campionatului categoriei A, 1967-6S

Petrolul Ploiești — Jiul Pețroșani

Etapa a IV-a — 
miercuri 6 septembrie 1967

Dinamo Pitești — Dinamo Bucu
rești

Progresul București — Petrolul 
Ploiești

Universitatea Cluj — Universitatea 
Craiova

Farul Constanța — Steaua Bucureșt. 
Rapid București — Jiul Petroșani 
U. T. Arad — A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo Bacău — Steagul roșu

Brașov

Etapa a V-a — 
duminică 10 septembrie 1967

Universitatea Craiova — Progresul 
București

Universitatea Cluj — Rapid Bucu
rești

Dinamo București — Dinamo Bacău 
Petrolul Ploiești — U. T. Arad 
Steaua București — Steagul roșu 

Brașov
Jiul Petroșani — Farul Constanța
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo Pitești

Etapa a Vl-a — 
duminică 17 septembrie- 1967

Petrolul Ploiești — Universitatea 
GSuj

Dinamo Bacău — Universitatea Cra
iova

Progresul București — A.S.A. Tg. 
Mureș

Rapid București — Farul Constanța
Jiul Petroșani — Dinamo Pitești
U. T. Arad — Steaua București
Steagul roșu Brașov — Dinamo Bu

curești

Etapa a Vll-a — 
duminică 24 septembrie 1967

U. T. Arad —' Steagul roșu Brașov 
Farul Constanța — Universitatea 

Cluj
Universitatea Craiova — Petrolul 
Ploiești
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petroșani 
Dinamo București — Steaua Bucu

rești
Dinamo Pitești — Dinamo Bacău 
Rapid București — Progresul Bu

curești

Etapa a VIII-a — 
duminică 1 octombrie 1967

Steaua București — Universitatea 
Craiova

Dinamo București — U. T. Arad
Universitatea Cluj — Jiul Petroșani 
Diname ..Bacău — Progresul Bucu

rești

Steagul roșu Brașov — Petrolul 
Ploiești

A.S.A. Tg. Mureș — Rapid Bucu
rești .

Dinamo Pitești — Farul Constanța

Etapa a IX-a — 
duminică 15 octombrie 1967

U. T. Arad — Dinamo Pitești
Jiul Petroșani — Steaua București 
Rapid București — Dinamo Bacău 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. Mureș 
Farul Constanța — Dinamo Bucu

rești
Progresul București — Unlversita 

tea Cluj
Universitatea Craiova — Steagul 

roșu Brașov
*. Etapa a X-a — 

duminică 22 octombrie 1967
Dinamo București — Jiul Petroșani 
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo Bacău 
Steagul roșu Brașov — Progresul 

București
Farul Constanța — Universitatea 

Craiova
Petrolul Ploiești — Rapid București 
Steaua București — Dinomo Pitești 
Universitatea Cluj — U. T. Arad

Etapa a Xl-a —
duminică 5 noiembrie 1967

Dinamo Bacău — Petrolul Ploiești

Dinamo Pitești :— Universitatea Cluj
Dinamo București — Rapid Bucu

rești
Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. 

Mureș
Jiul Petroșani — Steagul roșu 

Brașov
U. T. Arad — Farul Constanța
Steaua București — Progresul Bu-
. curești

Etapa a XlI-a — 
duminică 19 noiembrie 1967

Progresul București — Farul Con
stanța

Universitatea Cluj — Steaua Bu
curești

Petrolul Ploiești — Dinamo Pitești
Rapid București — Steagul roșu 

Brașov
A.S.A. Tg, Mureș — Dinamo Bu

curești
Dinamo Bacău — Jiul Petroșani
U. T. Arad — Universitatea Craiova

Etapa a XIII-a — 
duminică 26 noiembrie 1967

Universitatea Craiova —• Rapid Bu
curești

Steagul roșu Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș

Farul Constanța — Dinamo Bacău 
Jiul Petroșani — U. T. Arad
Steaua București — Petrolul Ploiești 
Dinamo București — Universitatea '

Cluj
Dinamo Pitești — Progresul Bucu

rești



STEAGUL roșu 3

In Editura politică Perfecționarea actlvllâfil 
de cercetare științitlcâ3 apărut:

LOGICĂ /Urmare din pag. 1)

Și
ADEVĂR

280 p. 7,50 lei

Lucrarea abordează pentru prima 
dată la noi în tară rolul metodelor 
logico-matematice în rezolvarea 
problemelor teoriei marxiste a cu
noașterii.

In afară de tratarea raportului 
dinjfe logică și matematică (logi- 
cism, intuiționism, formalism) în- 
tr-o perspectivă nouă, sînt anali
zate : valoarea de cunoaștere a 
formalismelor logice, problema a- 
devărului în teoriile deductive, a- 
devărul in sistemele 
cît și unele probleme actuale ale 
semanticii logice. Un 
ocupă studiul conceptelor de func
ție și lege logică, dialectica proce
sului cunoașterii, problema nivelu
rilor de abstracție în logica mate
matică și consecințele ei gnoseo
logice.

L'orarea este însoțită de o scurtă 
anescă 
bază si limbajul logicii matema
tice. Ea este destinată studenților, 
membrilor cercurilor teoretice din 
cadrul învățămîntului de partid, 
cadrelor de predare din învățămîn- 
tul mediu si superior etc.

polivalente,

Joc aparte

privind conceptele de

Povestea familiei GSnds am a- 
flat-o întîmplător, în trecere pe la 
comisia de împăciuire de pe lingă 
Sfatul popular Petrila. La început 
eram tentat să cred că e vorba de 
scornelile incredibile ale unei fe
brile imaginații maladive. Rațiu
nea nu poate să conceapă, iar car
nea se încrîncenează în refuz. Pen
tru că există în toate o limită din
colo de care domnește lipsa de 
sens, monstruozitatea. Depășirea a- 
cestei limite duce în lumea posi
bilității oricărei erori și implică 
renunțarea totală la omenie. Nu 
mai există un sistem de valori, iar 
clasificarea apreciativă este impo
sibilă. Cum am putea califica fap
tul că un bărbat își lovește în mod 
brutal soția în fața a două fetițe 
de 8 și, respectiv, 9 ani, bolnave de 
groază ? Bunul simț refuză să cau
te un criteriu. In fața unei astfel 
de situații este total neputincios. 
Parafrazând un dicton latin, am 
spune că între orori rațiunea este 
exclusă. Imaginile infernului dan
tesc îngrozesc în mod organic, fără 
filtrul judecății.

Bătută cu cruzime și aproape zil
nic, do. către soțul ei, o femeie fuge 
de acasă cu cele două fetițe pentru 
a se ascunde în podurile blocurilor 
sau prin grajdurile cetățenilor. Lip
sit de obiectul cruzimii sale, bărba
tul o caută spre a o readuce acasă 
unde începe iarăși supliciul. Zdro- 

culcuș și coperiș în felia inferioară 
celei în exploatare. In cadrul stu
diilor privind materialele și tehno
logiile de susținere (începute, de 
asemenea, în anii precedenți) s-a 
urmărit comportarea grinzilor me
talice articulate Vanwersch în com
binație cu stîlpii hidraulici indi
viduali KlCckner-Ferromatik. Com
portarea foarte bună a grinzilor a 
dus la sporirea productivității mun
cii la 7,5 tone pe post (jar în unele 
perioade la 8 tone pe post la E. M- 
Lupeni). De asemenea, s-a mai lu
crat la pregătirea experimentării 
cadrelor de susținere speciale pen
tru condițiile de presiune de la 
mina Petrila, i la rezolvarea meca
nizării transportului în preabata- 
jele de cap, la studiul îmbunătă
țirii aerajului principal al stratelor 
acoperitoare și altele.

Serviciul de cercetări-preparare 
și-a desfășurat activitatea de cerce
ta i'e prin cele două laboratoare ale 
sale. Laboratorul de ape a conti
nuat încercările de limpezire a 
apelor reziduale de la mine și pre- 
parații. Laboratorul de tehnologia 
preparării s-a ocupat de studiul 
posibilităților de apreciere a func
ționării instalațiilor de preparare 
după metoda grăunților rătăciți. 
In cadrul acestui studiu, s-a stabi
lit pînă în prezent corelația dintre

TELEVIZIUNE

18,00

18,30

19,00

19,30
19,45
19,50

20,15

21,55

e-

și

1 august
In direct... Emisiune 
conomică.
Pentru copii: Jocuri 
întreceri pe apă.
Pentru tineretul școlar: 
1 001 de întrebări.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Aventurile lui Robin 
Hood.
Fotbal: Steaua — Dina
mo București. In cadrul 
„Cupei Bucureștiului", 
transmisiune de la sta
dionul Republicii, In 
pauză: desene animate. 
Emisiune de versuri. Din 
lirica renașterii italiene,

22,10 Concurs de muzică ușoa
ră. Transmisiune înregis
trată de la Belgrad.

22,45 Telejurnalul de noapte.

bită în bătăi femeia este trimisă să 
lucreze pentru că bărbatul are 
nevoie de bani. Decăzut din drep
turile părintești, bărbatul este obli
gat să plătească o sumă de bani 
pentru întreținerea celor două fe
tițe. Dar nu lucrează cu lunile, Și 
în aceste perioade se hrănește cu 
mîncarea fetițelor care flămînzesc 
la masa lui sub privirile neputin
cioase ale mamei. Și pentru că 
mîncarea, al cărui preț este sudoa
rea femeii, i se pare neîndestulă
toare, își bate soția pînă Ia leșin. 
Fetițele sînt bolnave de frică. Noap
te de noapte au coșmaruri. Se tem 
pentru mama lor. Se tem pentru 
ele. Ce poate fi mai groaznic decît 
intuiția morții Iminente la vîrsta 
de 8 ani ? Și cînd această intuiție 
este legată de capriciile unui alienat 
mintal (bărbatul a fost internat 
cu cîțiva ani în urmă într-un os
piciu) faptul capătă dimensiunile 
monstruozității.

Este
Dionisie 
cută de 
Petrila, 
Iar 
continuă de ani de zile. Oare nu se 
poate face nimic ? Este vorba de 
două fetițe pentru care viața în
seamnă un lanț neîntrerupt de acte 
de sadism dezlănțuit. Pot fi lăsate 
la discreția iresponsabilității și 
amoralității ? Pînă cînd ?

M. S.

povestea familiei Grinds 
din Lonea. Și este cunos- 
către Sfatul popular — 

de către Tribunalul popu-
Petroșani. Cu toate acestea,

cărbunilor 
optimă a 

deci o ce

i în tehnica 
cu S.C.S.M, 

de lucrări

fracțiunile deslmetrlce și conținu
tul de cenușă. Lucrarea continuă 
pînă la sfîrșltul anului.

In cursul trimestrului II s-a ter
minat studiul „Cercetări în vederea 
stabilirii datelor de bază pentru 
modernizarea și amplificarea pre- 
parațiilor din Valea Jiului". In ca
drul organizării științifice a pro
ducției, serviciul de cercetări pre
parare a întocmit studiul valori
ficării optime a cărbunilor pe 
C.C.V.J. De asemenea, serviciul 
mai colaborează la cercetările de de- 
fumare și brichetare a cărbunilor 
energetici de Valea Jiului atît cu 
ICEMIN-ul cjt și cu firme din străi
nătate. Insă, dotarea actuală a 
laboratoarelor nu ne permite să a- 
profundăm studiile pentru expli
carea unor fenomene necunoscute 
(cazul limpezirii apelor), jar altele 
nu pot fi atacate de Ioc (exemplu 
comportarea la ardere a 
și brichetelor). Dotarea 
laboratoarelor a devenit 
rință imperioasă,

Serviciul de cercetări 
minieră colaborează < 
și ICEM1N la o serie 
ca: determinarea conținutului șl 
vitezei de cedare a gazului din 
cărbuni, determinarea gradului de 
explozivitate la praful de cărbune 
din minele noi deschise, experimen
tarea prototipului troliului pneu
matic ușor, determinarea caracte
risticilor fizico-mecanice ale roci
lor, studiul proprietăților de cocsi
ficare s.a,

Așadar, colectivul Centrului nos
tru de cercetări a reușit să se pre
zinte la sfîrșit de semestru cu sar
cinile îndeplinite, avînd toate con
dițiile ca pînă la sfîrșitul anului, 
întregul plan de cercetare șă fie 
realizat in timp și Ia un nivel co
respunzător. Dar esțe util să ne 
oprim și asupra unor lipsuri și 
greutăți care au frînat activitatea 
noastră.

Documentele de partid pun un 
accent deosebit pe perfecționarea 
organizării producției pe baze noi. 
In raportul prezentat la Congresul 
al IX-lea de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R. se arată că „Programul de 
dezvoltare a societății socialiste în 
următorii cinci ani, satisfacerea ne
voilor mereu crescînde ale econo
miei naționale sînt indisolubil le
gate de progresul științei, de inten
sificarea cercetărilor fundamentale 
și aplicative în toate domeniile".

Adevărul e că și în cadrul C.C.V.J. 
s-au întreprins o serie de acțiuni 
menite să asigure îmbunătățirea 
sistemului de organizare a activi
tății de cercetare, întărirea conti
nuă a bazei ei materiale etc. spre a 
conduce în final 
cecității muncii 
planul forțelor 
respunde cu cel 
cu numărul de teme. In piua, el nu 
a fost realizat în întregime : din 
60 posturi planificate inițial s-au 
asigurat numai 38 posturi. Ca ur
mare, din cei 22 ingineri stabiliți 
la nivelul sarcinilor de plan, avem 
în prezent numai 13. De menționat 
și faptul că din aceștia, 4 sînt îri 
funcții de conducere (șefi de ser
vicii, sau fac documentare etc.) ră-

la creșterea efi- 
de cercetare. Dar 
de muncă nu co- 
inițial stabilit și

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I : 7.00 RADIOJUR

NAL. Sport; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,20 MOMENT POETIC;
8.25 La microfon, melodia preferată;
9.25 Sfatul medicului; 9,30 De la 
munte la mare; 10,10 Curs de limba 
franceză; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Cronica economică; 11,18 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 Muzică ușoa
ră de Paul Urmuzescu; 12,15 Co
ordonate culturale; 12,25 Dansuri 
din operete; 12,35 Din cele mal 
cunoscute melodii populare; 13,00 
RADIOJURNAL; 13,13 Succese al» 
muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 14,15 DE CE? DE UNDE? 
DE CÎND? 14,30 Muzică ușoară; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 AC
TUALITATEA LITERARĂ; 15,20 Re
cital de operă Elena Botez; 15,40

desprind trei 
principale as- 

tehnologiilor 
stabilirea me- 
exploatare și

mînînd cercetători doar 8 ingineri 
din care : 4 ingineri minieri, 2 in
gineri electro-mecanici și 2 prepa
ratori cărora Ie revin spre rezol
vare cîte 12, 17 și, respectiv, 4 te
me. Astfel, numărul mediu de te
me care revine unui cercetător este 
de 8,5 la mecanici, 3 la mineri și 
2 la preparatori. Țin să mai sub
liniez încă o problemă : 21 teme, 
respectiv 64 la sută din planul te
matic, sînt urmăriri de utilaje în 
exploatare, Acestea nu prea au ni
mic comun cu cercetarea. Sînt cu
prinse în plan și teme inutile, ca 
de exemplu studiile accidentelor (se 
face de către S.C.S.M. de 3 ani) sau 
susținerea galeriilor cu beton pom
pat și altele.

Prin urmare tematica planului 
de cercetare a cuprins un număr 
foarte mare de probleme dar nu de 
importanță majoră. în scopul con
centrării efortului și asigurării u- 
nor colective puternice de cerce
tare, care să asigure scurtarea ci
clului de cercetare și o eficiență 
sporită a muncii. In această ordine de 
idei îmi permit să 
probleme miniere 
tăzi : îmbunătățirea 
actuale de susținere, 
todelor optime de 
mecanizarea complexă a procesului 
de muncă în fronturile de lucru.

Capacitatea de cercetare a cen
trului nostru a fost redusă și prin 
faptul că unele acțiuni s-au supra
pus cu sarcinile serviciului tehnic. 
De exemplu, urmărirea șl asigura
rea în continuare a unor tehnologii 
modeme de susținere, extinderea 
metodei noi de exploatare etc.

întâmpinăm greutăți și în pri
vința recrutării, pregătirii și spe
cializării cadrelor ceea ce a in
fluențat negativ nivelul tehnic la 
care s-au rezolvat unele teme.

Activitatea de cercetare din ca
drul combinatului nu este nouă; o 
parte din colectiv a cîștigat o oare
care experiență în muncă, unele 
cadre ș-au specializat chiar pentru 
munca de cercetare. Rezultatele 
sînt însă departe de a fi mulțumi
toare. Pregătirea celorlalți cerce
tători nu satisface încă cerințele. 
Nu se cunoaște o limbă străină u- 
zuală în literatura de specialitate; 
nu se poate exprima gîndirea teh
nică cu ușurință și claritate, lip
sește simțul cercetătorului de a a- 
naliza sistematic și cu răbdare pro
blema dată. Spre deosebire de co
legii noștri, noi avem timp mai 
mult pentru a citi, a ne documenta 
sub toate aspectele despre o pro
blemă și a-i da un răspuns funda
mentat nu 
Or. pentru 
trebuie să 
cu nesaț.

în genera) și superficial, 
a realiza acest deziderat 
citim mult, sistematic. 
Dar nu toți lucrătorii

centrului nostru au recăpătat gus
tul cititului. Socotesc deci necesar 
ca. în viitor conducerea combina
tului, să fixeze criterii precise, op
time în recrutarea cadrelor pentru 
munca de cercetare și să urmeze 
o linie fermă în direcția pregătirii 
si specializării acestora.

Colectivul nostru va depune stră
danii și în continuare pentru îm
bunătățirea activității de cercetare, 
pentru creșterea eficacității aces
teia.

2 august
Radio-publicitate,- 15,50 Din înre
gistrările lui Ion Luca Bănăteanu 
(vioară); 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Muzică ușoară; 16,30 
DIALOG CU ASCULTĂTORII; 16,45 
O interpretă de frunte a cîntecu- 
lui nostru populat: Angela Mol
dovan; 17,10 Călătorie în istoria 
civilizației; 17,40 Poem pastoral pen
tru violă și orchestră de Diamandi 
Gheciu; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 Uzina văzută de aproape; 
18,25 Trio Jancy KOrăssy; 18,40

CINEMATOGRAFE
2 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Printre vulturi; Republica : venunțăto- 
rul; PETRILA: Baricada vie, LONEA — Minerul: Week-end la Zuydoc- 
coote,- VULCAN : 'Magazinul de pe strada mare; PAROȘENI : Operațiunea 
„î"; LUPENI — Cultural: Jandarmul de Ia New York; BÂRBÂTENI : Ce’" 
două orfeline; URICANI: Repulsie.

DE DĂRUIRE
— Daeă ar fi trăit, poate era 

cazul... Dar așa, nu prea cred 
că este nimerit să se scrie în 
ziar despre mine.

Și totuși, fapta merită să fie 
cunoscută deoarece, așa cum o 
califica un medic, este unul 
din cele mai frumoase gesturi 
pe care le-a înțîlnit.

...Intr-o duminică, mașina 
salvării aduce o femeie la spi
tal. A fost internată la chi
rurgie. Era în stare gravă, pa
lidă, eu tensiunea scăzută a- 
praape la zero. Rezultatele de 
la analize produc cute pe frun
țile medicilor. îndeosebi hemo
grama : globulele roșii erau 
abia o treime din normal.

După ctîeva ore este m-utată 
în patul nr. 8 de la secția re
animare și începe lupta pentru 
salvarea ei. I se administrea
ză glucoza, plasmă, vitamine. 
Medicul de Ia reanimare, Sa- 
moilâ loan, petrece cîteva 
nopți in spital pentru a ur
mări îndeaproape evoluția bo
lii, aplicarea tratamentului 
prescris.

Pacienta de la nr. 8 avea 
nevoie de sînge. Prin arterele 
ei, însă, circula un lichid roșu 
dintr-o grupă care se întâl
nește mai rar: O (I) RH ne
gativ. In parte, centrul de re
coltare a trimis flacoane cu 
sîngele din grupa cerută. Dar, 
necesitățile erau mai mari.

Atunci, un om străin, care 
știa despre bolnava de la pa
tul nr. 8 doar că este „doam
na Florescu, cea care locuieș
te în colțul străzii", s-a oferit 
să-i dea. din sîngele ei. In spe
ranța că va fi salvată o via
ță, o soție, o mamă. Totul fă
ră nici un fel de condiții, fără 
nici un fel de pretenții.

Autoarea acestei fapte 
adevărat umanism este o 
meie între două vîrste, pe
me Man Natalia, profesoară 
de muzică, cunoscută pînă a- 
cum ca un cadru didactic ca
re se dedică „trup și suflet" 
profesiunii, mamă a doi co
pii — ca și „doamna Florescu 
din colț".

In ciuda eforturilor unui 
grup numeros de medici și su
rori, din cauză că s-a prezen
tat cu o apreciabilă întîrziere 
la spital, Florescu Irina nu a 
mai putut fi salvată. Cu toate 
că a intervenit acest dezno
dământ dureros, gestul profe
soarei Man rămîne un act de 
înaltă umanitate, o pildă de 
dăruire.

Francisc VETRO

I

de 
fe- 

nu-

STUDIUL PRIVIND DEZVOLTAREA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR: O- 
pinii, sugestii, propuneri; 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,50 Program de melodii 
populare; 21,05 ATENȚIUNE PĂ
RINȚI!; 21,25 Melodii — magazin; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; Bule
tin meteorologic,- 22,15 De la un 
cîntec la altul; 22,45 MOMENT 
POETIC; 22,50 Piese pentru clave
cin de Couperin; 23,00 Din albu
mul muzicii ușoare; 24,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 
2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI.
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Amănunte despre incendiul 
de pe portavionul „Forrestal"

SAIGON 31 (Agerpresj. — Pier
derile provocate de puternicul in
cendiu care a izbucnit F bordul 
portavionului „Forrestal", se ridică 
la 66 de militari americani uciși, 
78 răniți, iar 112 dați dispăruți, 
precizează ultimul comunicat ofi
cial al comandamentului militar a- 
merican. In prezent, menționează a- 
gențiile de presă, ritmul operațiu
nilor de salvare a fost încetinit con
siderabil, deoarece se presupune că 
cea mai mare parte a militarilor 
dispăruți au pierit, fie ca urmare a 
exploziilor, fie înecați. In acest mod,

precizează corespondentul agenției 
France Presse, nuimărul morților ar 
fi de ordinul sutelor.

Totodată se menționează că 25 dă 
aparate (în cea mai mare parte 
bombardiere de vînătoare cu 
reacție) au fost complet distruse, 
iar alte 31 parțial avariate.

Comunicatul subliniază că in
cendiul ar fi fost declanșat de un 
jet de flăcări izbucnit pe neaștep
tate dintr-un avion cu reacție. Flă- 

. cările s-ar fi extins, ajungînd la 
depozitele de bombe și muniții, ceea 
ce a declanșat violente explozii în 
lanț.

SOFIA 31 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția B.T.A., To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, a avut o întrevedere 
cu Waldeck Rochet, secretar gene
ral al P.C. Francez, care se află la 
odihnă în Bulgaria. Au fost discu
tate probleme referitoare la relați
ile dintre cele două partide, precum 
și probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Turneul trimișilor speciali 
ai președintelui S.U.A.

Campanie de represiuni
în Republica Dominicană

turneul initiat prin 
care participă ală- 

la războiul din Vlet- 
trimiși speciali ai 
Johnson, Maxwell

SANTO DOMINGO 31 (Agerpres). 
Periodicul ,,E1 Popular" relatează 
că în diverse orașe ale Republicii 
Dominicane poliția a declanșat o

Noi cutremure 
de pămînf 
la Caracas

CARACAS 31 (Agerpres). — 
Șase noi mișcări seismice de 
intensitate scăzută au fost în
registrate duminică la Cara
cas, la mai puțin de 12 ore 
după cutremurul violent ce a 
lovit capitala venezueliană 
sîmbătă seara.

Epicentrul noilor mișcări 
seismice nu a putut fi stabilit 
cu precizie, instalațiile, seis-r 
mografice ale observatorului 
din Cajigal fiind avariate de 
primul cutremur. Se crede că 
epicentrul s-a aflat la apro
ximativ 20 de km de coasta 
venezueliană, în „zona seis
mică exterioară de nord", epi
centrul cutremurelor distrugă
toare din 1812 și 1900.

La Caracas se subliniază că 
amploarea pagubelor materia
le va putea fi stabilită cu e- 
xactitate abia peste cîteva 
zile. Potrivit poliției, peste 
100 de persoane și-au pierdut 
viața sîmbătă. Numărul exact 
al victimelor va fi cunoscut 
însă după terminarea lucrări
lor de salvare, care continuă 
la Caracas și in celelalte lo
calități lovite de cutremur.

campanie de represiuni și asasinate 
împotriva foștilor membri ai for
țelor constitutionaliste din această 
țară. Potrivit ziarului, tînărul Jose 
Francisco de la Rosa a fost ucis, 
iar cadavrul lui aruncat în rîul 
Jima, în apropierea orașului Moca, 
după ce a fost torturat mai întîi de 
polițiști". Un alt tînăr dominican, 
Jacobo Dava, fost luptător consti
tutionalist, se află în stare gravă, 
în urma tratamentului aplicat de 
anchetatori. Cazuri identice s-au 
petrecut la Santo Domingo și în 
localitatea Nagua.

WELLINGTON 31 (Agerpres). — 
Continuîndu-și 
țările asiatice 
turi de S.U.A.
nam, cei doi 
președintelui
Taylor și Clark Clifford, au sosit 
luni în Noua Zeelandă. Ca și în 
țările vizitate anterior (Vietnamul 
de sud, Tailanda, Australia), ei 
urmează să aibă întrevederi cu ofi
cialitățile neo-zeelandeze în legă
tură cu evoluția situației militare 
din Vietnam precum și cu posibi
litatea sporirii efectivelor trimise 
în luptă.

Cei doi emisari americani au 
fost întâmpinați, încă de la aero
port, de demonstrațiile de protest 
ale populației, în ciuda măsurilor 
luate de poliție.

Deschiderea sesiunii
Comitetului de eliberare a O.U.A.

KAMPALA 31 (Agerpres). — In 
capitala Ugandei au început luni 
lucrările celei de-a 11-a sesiuni a 
Comitetului de eliberare a Orga
nizației Unității Africane. La se
siunea Comitetului de eliberare, 
care coordonează ajutorul destinat 
mișcărilor de eliberare din 
riile dependente din Africa, 
cipă reprezentanți din 11 țări 
bre ale comitetului, precum 
servatori 
bre ale 
sosit, de 
parte la
zentanți ai mișcărilor de eliberare 
națională din Rhodesia, Angola, 
Republica Sud-Africană, Mozam
bic, Insulele Comore și Africa de 
sud-vest.

din partea
O.U.A. La 
asemenea,
lucrările sesiunii,

terito- 
parti- 
mem- 
și ob- 
mem-țărilor

Kampala au 
pentru a lua 

repre

La deschiderea lucrărilor a luat 
cuvîntul John Babiihâ, vicepreșe
dinte al Ugandei. In cuvîntarea 
rostită, Babiiha a criticat politica 
guvernului englez de sprijinire și 
menținere a regimurilor din Rho
desia și R.S.A. și poziția față de 
Africa de sud-vest.

Participanții la sesiunea Comi
tetului 
atenție 
lor și : 
luptei < 
Angola, 
tugheză, R.S.A.

de eliberare vor acorda o 
deosebită examinării căi- 

mijloacelor de sprijinire a 
de eliberare națională din 
, Mozambic, Guineea por- 

Rhodnsia,

Evoluția evenimentelor 
din Nigeria

petroliere a plății rede- 
cuVenite. La Lagos se a- 
că aceleași redevențe sînt 
de autoritățile federale.

LAGOS 31 (Agerpres). — Potri
vit știrilor transmise de postul de 
radio Biafra, captat la Lagos, au
toritățile provinciei orientale nige- 
riene secesioniste, autoproclamată 
„Republica Biafra", au cerut din 
nou duminică efectuarea de către 
firmele 
vențelor 
mintește 
cerute și
Directorul general al operațiunilor 
pentru Nigeria al companiei Shell, 
Stanley Gray, continuă să fie reți
nut de regimul de la Enugu, apa
rent ca ostatec, pînă la achitarea 
redevențelor, care se cifrează Ia a- 
proximativ șapte milioane lire 
sterline.

Un purtător de cuvînt al firmei 
Shell a declarat, duminică, la La
gos, că societatea nu a plătit pînă 
în prezent „nici un peny“ vreuneia 
din cele două părți solicitante.

Postul de radio Biafra, a anunțat 
că instalațiile petroliere de la nord 
de Port Harcour au devenit inac
tive în prezent, mai ales după ce 
au oprit producția petrolieră din 
cauza blocadei federale.

SAIGON 31 (Agerpres). — In 
noaptea de duminică spre luni, 
patrioții sud-vietnamezi au arun-

„Farfurii zburătoare" deasupra orașului Torino
Misterioasele farfurii zburătoare fac din nou obiectul știrilor de 

presă. După ce în urmă cu aproape două săptămîni pe cerul Franței fu
seseră observate mai multe asemenea obiecte luminoase, agenția France 
Presse informează că duminică seara deasupra orașului Torino a fost vă
zută „o sferă luminoasă, avînd una dintre fețe de culoare verde, iar cea
laltă de culoare portocalie". Obiectul suspect, care se pare că avea di
mensiuni mai mari decit ale unei stele căzătoare se deplasa pe verticală. 
Fenomenul a durat 5—6 secunde.

ț Greva dijuiașilor 

italieni

Pe de altă parte, se anunță din 
Enugu că forțele armate ale autori
tăților din Biafra continuă lupta 
în vederea eliminării „pungilor' de 
soldați din trupele federale, în lo
calitatea Nsukka, situată la 65 km 
nord de Enugu. După părerea ob
servatorilor 
torie de o 
Nsukka, ar 
hotărî toare
dintre trupele federale și cele sece
sioniste".

de la Enugu, „o vic- 
parte sau de alta la 
putea avea o influență 
asupra soarței luptelor

★

La Lagos s-a anunțat că un nu
măr de 72 specialiști europeni în, 
domeniul petrolier, care au fugit 
din teritoriul Biafra au sosit în ca
pitala federală. Plecarea lor a avut 
loc în urma anunțării intenției so
cietăților străine care operează în 
Biafra de a-și muta personalul teh
nic pe teritoriul federal. Potrivit 
declarațiilor celor sosiți, pînă în 
prezent, 250 de specialiști străini au 
părăsit Biafra, trecînd fluviul Ni
ger în provincia nigeriană de cen- 
tru-vest.

Comunicatul conferinței 
tripartite de la

TEHERAN 31 (Agerpres). — Con
vorbirile de la Ramsar, la care 
au participat Șahul Iranului, Reza 
Pahlavi, președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda, precum și miniștrii de 
externe ai celor trei țări au luat 
sfîrșit luni. In comunicatul comun 
dat publicității în aceeași zi se 
arată că părțile și-au reafirmat 
opoziția față de măsurile adoptate 
de Izrael care au modificat statu-

Ramsar
'5’ .- $

tul orașului Ierusalim și și-au ex
primat convingerea că numai o 
strictă aplicare a hotărîrilor O.N.U. 
poate să ducă la restabilirea șl 
menținerea . păcii. în această re
giune. Se subliniază că „retrage
rea trupelor izraeliene din terito
riile- ârabe ocupate este una din 
cohdițiile esențiale pentru restabi
lirea unei păci juste și durabile 
în Orientul Apropiat". Comunica
tul relevă că au fost stabilite noi 
măsuri în vederea întăririi și 
voltării colaborării între cele 
state. ' ■

dez- 
trși

• BUENOS AIRES, Presa ar- 
gentiniană relatează că în cursul 
vizitei recente făcute la Buenos 
Aires de dictatorul Paraguayan, ge
neralul Stroessner, poliția a luat 
măsuri excepționale de securitate, 
arestînd 22 de persoane.

cat în aer un important pod stra
tegic, situat pe șoseaua națională, 
la aproximativ 145 km de Saigon. 
Podul era apărat de unități ale 
forțelor saigoneze, dar acestea n-au 
reușit să intervină împotriva pa- 
trioților, care au acționat cu o deo
sebită rapiditate. I
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Declaratia 
ministrului de externe 
al Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager- 
pres). — „Năzuința noastră este ca 
principiile autodeterminării popoa
relor și neamestecului în treburile 
interne ale altor state să constituie 
faruri permanente și fundamentale 
în politica externă a Mexicului" — 
a declarat ministrul de externe me
xican, Antonio Carrillo Flores, în- 
tr-un interviu acordat revistei iu
goslave . „Medjunarodna Politika".

Colaborarea internațională reci
proc avantajoasă constituie un alt 
scop ' fundamental al politicii ex
terne mexicane, a arătat Antonio 
Carrillo Flores.

Ciocniri între negri și poliție
In orașul Milwaukee (statul Wis

consin) s-au produs duminică noap
tea ciocniri între negri și poliție 
soldate cu 35 de răniți, dintre ca
re 5 agenți. de poliție. In această 
localitate au fost 
ță circa 1 000 de 
naționale pentru 
nea. La Wichita

la Milwaukee
primarul orașului a instituit sta
rea de 
nirilor

urgență, ca urmare a cioc- 
dintre poliție și negri.

Luni au declarat o grevă de 24 de 
ore dijmașii din întreaga Italie, re- 
vendicînd încheierea noilor con
tracte colective de muncă. In Tos
cana, Umbria, Marche, Emilia, Ro
magna, Abruzzi și în alte regiuni, 
dijmașii luptă pentru a obține dis
cutarea în Parlament a problemelor 
agriculturii, 
peste 400 000

La grevă participă 
de muncitori agricoli.

Sindicatele britanice critică politica 
economică a guvernului

trimiși de urgen- 
membri ai gărzii 
a restabili ordi- 
(statul Kansas),

din New York se afir-NEW YORK. In cercurile exilaților haitieni
Lucien Chauvette, subsecretar de stat haitian pentru afacerile in- 

din Port-au-Prince. 
«înt ținuți os-

mă că
terne și forțele armate, s-a refugiat la o ambasadă 
Mai multi membri ai familiei acestuia au fost arestau 
tătici.

• BONN. Alfred Krupp, unul 
dintre cei mai mari industriași ai 
lumii occidentale, patron al con
cernului ce îi poartă numele, a în
cetat din viață luni, în urma unui 
atac de cord, în localitatea vest- 
germană Essen. Krupp avea vîrsta 
de 59 de ani.

CAPITALA PAKISTANEZĂ ESTE APROAPE INUNDATĂ
Capitala . pakistaneză, Caraci, împreună cu regiunile învecinate este I 

aproape inundată de ploile musonice neobișnuit de violente care au I 
căzut fără întrerupere în cursul ultimei săptămîni. Cantitatea de pre- t 
cipitații pe săptămână, menționează în legătură cu aceasta sursele ofi
ciale, a depășit chiar și cel mai înalt record, înregistrat în 1894. Se 
apreciază că, din pricina inundațiilor provocate de ploi, 31 de persoane 
și-au pierdut viața și că cel puțin 150 000 de oameni ai rămas j__
dăpost.

*

S■
I

>ersoane I
fără a- |

I

LONDRA 31 (Ager
pres). — Politica eco
nomică a guvernului 
laburist stîrnește o ne
mulțumire tot mai ma
re în rindurile sindi
catelor. Rezoluțiile mul
tor sindicate engleze, 
ce urmează a fi 
prezentate spre exami
nare celui de-al 99-lea 
Congres anual al Trade 
Union-urilor, care se 
va deschide la 4 sep
tembrie la Brighton, 
critică politica „prețu
rilor și veniturilor", a 
„înghețării" 
și exprimă 
mire față de 
șomajului.

In rezoluția Sindica
tului muncitorilor din

salariilor 
nemulțu- 
creșterea

transporturi și necali
ficați, care 
peste 1 300 de 
este criticată 
restrictivă și 
în domeniul 
lor". Autorii : 
cer promovarea 
politici care să asigu
re „o productivitate 
înaltă și salarii mari". 
Sindicatul un.it al con
structorilor navali, al 
turnătorilor și lăcătuș 
șilor califică politica 
guvernului drept o 
„negare a democrației", 
subliniind că ea aduce 
prejudicii 
sindicatelor.
lucrătorilor
cere guvernului să a- 
sigure folosirea depli-

reunește 
i membri, 

„politica 
negativă 
venituri- 

rezoluției 
unei

intereselor 
Sindicatul 
comerciali

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii hr. 44, Tel 1662, 269 (G.G.V.J.)

nă a brațelor de mun
că, să reducă substan
țial cheltuielile mili
tare și să stabilizeze 
prețurile. Asociația de
senatorilor tehnici din 
industria constructoare 
de mașini cer guvernu
lui să se disocieze de 
politica S.U.A. în Viet
nam și să depună toa
te eforturile pentru a 
obține încetarea răz
boiului pe baza acor
durilor de la 
din 1954. 
sindicate
îngrijorarea în. legătu
ră cu practicarea dis
criminării rasiale în 
Anglia, cerînd adopta- 
tarea unor legi mai 
severe pentru lichida
rea acestora.

Geneva
Mai multe 

iși exprimă

Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 368


