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In prima jumătate a anului, planul de 
investiții n-a fost realizat. Care-s 
perspectivelePentru dezvoltarea în continuare a bazinului nostru carbonifer, în acest an s-a prevăzut un important volum de investiții. Se așteap- tă terminarea și punerea în funcțiune a numeroase lucrări miniere subterane și industriale de suprafață, precum și darea în folosință a 1 494 apartamente, a complexului comercial de la Petrila și a altor obiective care vor mări simțitor capacita-' tea de producție a minelor noastre, vor crea condiții mai. bune de muncă și de trăi pentru oamenii muncii.Datorită efortului depus de muncitorii, tehnicienii și inginerii de la majoritatea sectoarelor de investiții subterane. în semestrul I, s-a reunit ca (per total) prevederile planului de punere în funcțiune pentru lucrările miniere subterane să fie realizate în proporție de 103 la sută. La această realizare o contribuție de seamă au adus-o șectoarele de. investiții, ,dit) cadrul exploatărilor- miniere Lonea, Dîlja, Lupeni, Vulcan Și Uricani care și-au depășit prevederile de plan. Rezultatele abținute puteau fi și mai bune dacă

investiții de. la exploatările miniere Paroșeni,-■ Aninoasa și Petrila n-ar- fi. rămas sub plan : de pildă, în jumătatea de an trecută, sectorul de investiții de la mina Paroșeni n-a pus nici o lucrare în funcțiune !Dacă la lucrările -miniere subterane rezultatele obținute în semestrul I sînt.' mulțumitoare, nu același lucru se poate spune despre lucrările industriale de suprafață la care s-au înregistrat realizări cu totul nesatisfăcă- toare. La sfîrșitul anului 1966, în execuția șantierului T.C.M.M. Valea Jiului au rămas neterminate un număr de 41 lucrări în care s-au imobilizat fonduri de investiții în valoare de peste 53 milioane lei. In semestrul I al acestui an s-a prevăzut terminarea și predarea a încă 18 lucrări noi dar din cauza muncii defectuoase a acestui șantier s-au terminat și predat numai 8 lucrări; ceea ce valoric reprezintă doar 15 la sută din prevederile anuale. Deși în primele 6 luni ale anului șantierul T.C.M.M. a continuat lucrările aproape la toate obiectivele neterminate.

la unele exeoutînd volume mai mari decît cele prevăzute în plan, nu s-au luat încă măsuri care să asigure terminarea tuturor lucrărilor planificate, iar din această cauză se suportă penalizări mari pentru nerespectarea termenelor contractuale. Printre obiectivele mai importante nepredate la sfîrșitul anului 1966 și care nu s-au terminai nici pînă în prezent se numără „Casa mașinii și montarea mașinii de la puțul auxiliar — Lonea II", „Atelierul electromeca-
N. CERBI directorul filialei Petroșani 

a Băncii de investiții
(Continuate In pag. a 3-a)

sectoarele de

Ei au hotărît — oamenii. Era vorba doar de munca lor, de prestigiul lor colectiv.Ei au fost codașii; sectorul care prezenta pentru mină cele mai mari dificultăți, cane • ■ trăgea cel mai mult înapoi colectivul exploatării. Un fapt concludent: sectorul a rămas dator în a- nul ce a trecut cu 14 200 tone cărbune. Deci un an întreg a mers... tîrîș și au stat ou capetele plecate; n-avea^ cu ce se mîndri.Dar acum ? Acum e cu totul altceva... situația s-a schimbat fundamental. Atît Ia comitetul de partid cît și la conducerea minei Lu- peni, de colectivul sectorului II — unul din cele mai mari sectoare ale minei se vorbește cu stimă, ca despre unul dintre colectivele cele mai vrednice ale exploatării.Motivul e evident „Plusul" ce l-au trimis minerii sectorului la suprafață se cifrează la aproape 3 000 tone cărbune; randamentul în abataje e cu o tonă de cărbune mai mare decît cel planificat; sectorul are rezultate bune la prețul de cost, la consumurile specifice. Deci.. toate motivele pentru a

Ghelar-est

Constructorii lotului T.C.M.M. Uricani dau contur în aceste' zile suprastructurii puțului de extracție hr. 3.In clișeu : Fierar-betoniștii montind complicatele țesături ale armăturii de elevație pe care se Va înălța tumul puțului.
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la propriu și la figurat

printre - celee vorba de unfi socotit fruntașe.A^dar, salt, de un salt calitativ de ia stagnare și inerție, ia desfășurarea impetuoasă a potențialului unui colectiv, la un ritm de muncă viguros, promițător.Am căutat printre oamenii sectorului explica-
AU 

HOTĂRITA

fîa saltului. Explicațiile, deși diferite, într-un punct au ajuns toate la un-acord unanim: saltul a fost generat și desă- vîrșit rului; tărît, ei autea colectivului pe scara de valori a vrednicieiSectorul a fost ii se explică la cerea sectorului; țile de zăcămîntivit în anul ce a trecut i au găsit colectivul încă insuficient sudat și pregătit pentru confrunts-

de oamenii secto- '• Oamenii au ho- ei au perseverat, ridicat demnita-
nou — condu- greu tace s-au

Gel ce a așter- cîteva rînduri hîrtie și le-a destinația tise bucură în firesc cînd rîndurile lui sînt rul acestor rînduri are însă ciudata bucurie pe care o dă siguranța de a ști că unul din eroii săi nu va citi. E prea mic ca să știe citească. Și e bine că nu știe afla lucruri dureroase pentru Căci aceste rînduri sînt scrise apărarea lui, pentru oameni mari.O scrisoare pe care descifrezi mai multe semnături confirmînd veridi- > citatea faptelor relatate înseamnă glasul opiniei publice. Înseamnă că această opinie a depistat o ano

Redent a intrat în exploatare cîmpul minier Ghelar-est, cu o capacitate anuală >de producție de 220 000 tone minereu de fier. Galeriile, p uțurile și locurile de înaintare ale noii mine au fost dotate cu mașini de încărcat, o instalație de extracție, stații de distribuire a energiei electrice etc.întreaga producție ex-

trasă' din acest cîmp minier se transportă pînă la uzina de preparare Teliuc, prin noul tunel dat în funcțiune a- nul acesta. Aici minereul este prelucrat, concentrat feros cu conținut de metal circa 51 la sută și pediat combinatului derurgic Hunedoara.
în un deex-si-

(Agerpres)
Construcția unui combinatde industrializare alemnului la SebeșLa Sebeș a început construcția unui combinat de industrializare a lemnului, menit să asigure valorificarea superioară a masei lemnoase din marile păduri din împrejurimi.In profilul biectiv, intră de cheresteabricate pentru cu o producție de 70 000 m e și o fa-

noului o- oși fabrică semifa- moWlâ anțialâ
rea cu dificultățile subterane. Intre timp colectivul s-a omogenizat, s-a disciplinat și tocmai acești doi factori au chezășuit biruirea vicisitudinilor ulterioare.Pentru că □ întrebare se imț>une aproape de la sine f în acest ăn"sec- torul n-a mai întîriipinat greutăți ? Ba da1. Insă a dispus de resurse spre a le învinge. Aceste resurse s-au întrupat în voința și optimismul brigăzilor de mineri, în exigența reciprocă s-a încetățenit între menii sectorului, în jutorul tovărășescși-l acordau la nevoie Un exemplu: în lunile iunie—iulie 3 abataje frontale din stratul 5, au trecut peste axul colector nr. 2. Printr-o bună organizare, , prin strădania brigăzilor de frontalisti conduse de Ciuciu Andrei, Dorner Mihai și Oprea 'Nicolae, trecerea s-a realizât fără pierderi de producție, fără accidente, în condițiile îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan de fiecare brigadă Frontaliștii au cîștigat încredere în forțele proprii perfecționa’

ce oa-a-ce
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de plăci' fibrolem- cu o capacitate tone un>i- din plâ-
brică noase anuală de 114 000 — cea mai mare tate de acest gen țară. La fabricareacilor, va fi utilizat procedeul „uscat** — considerat Ia, ora actuală ca cel mai eficient în tehnologia de realizare a acestui produs.(Agerpres)

VITRINA ȘTIRILOR 
ZILEIi

Mai multă apă 
de adaos 
pentru cazaneLa secția de epurare chimică de la termocentrala Paroșeni s-a trecut la extinderea sistemului de preparare a apei de adaos pentru cazane. aceasta deoarece cantitatea de apă preparată de instalația actuală nu este suficientă. Lucrările de montare suplimentară sînt e- , fectuate de formații ale întreprinderilor bucureștene energo-cons- trucții și energo-montaje.
Meci internaționalMîine, la ora 17,30, pe terenul de handbal din „Jiul" se va ternațional de pele.: Phdnix trdșani.

incinta stadionului desfășura meciul in- handbal dintre echi- Eșsen si Știința Pe-In vizită la Lupemașteaptă AnsamblulLupeneniiArtistic al Uniunii generale a sindicatelor care -va prezenta pe stadionul din oraș un Concert-specta- col intitulat : „Bucureștiul cîntă. Cîntă țara-ntreagă
Rechizitoriu in numele lui Ghifâ 

trist și fricoscitite. Semnata- nu creascămalie ale cărei cauze se cer înlăturate. In căutarea lor atingi locuri necunoscute și auzi un strigăt de durere. înseamnă că ai dat peste o tumoare; și tumorile dor. Scrisoarea la care ne referim ne-a trimis în locuri în care a trebuit să. zgîndărim o astfel de tumoare. Ea ne aduce la cunoștință următoarele : „în blocul 19, scara' III,■ apartamentul 52 din strada Independenței, cartierul Livezeni Petroșani locuiește cetățeanul Bora Ga- vrilă cu soția, și un băiețel în vîrstă de 3—4 ani — Ghiță Acest

I

I

copil îl are de la prima soție. Dragi tovarăși, acest copil este bătut zi și noapte atît de către mama lui vitregă cît și de tatăl lui". Și mai departe : „vă scriem și dumneavoastră oerîndu-vă să veniți în ajutorul acestui copil**. Care om cinstit n-ar condamna o astfel de purtare față de un copil ?Nu vom relata aici constatările în ordinea în care le-am făcut.
Ion CIOCLEI

(Continuare m pag. a 2-a
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Rechizitoriu în numele lui Ghiță 
ca să nu crească trist și fricos

M

(Urmare din pag. 1) ’ •* îVPÎP începe cu ceea ce spune copilul. „Ghiță, de ce iești tu negru pe picioare ?“ .(Copilul vine de la joacă). Ghiță se uită în dreapta, în stînga, ar vrea să spună ceva, dar ntt se hotărăște. „Nu vrei să vorbim amândoi ? — nenea nu bațe copiii11. „Mama nu mă lasă să vorbesc cu vecinii și cu străinii". După multe insistențe copilul spune: „Nu m-am lovit Ia joacă, mama m-a bătut cu cureaua și m-a făcut negru pe picioare pentru că sînt rău ; am pierdut o pișcătoșre și în casă scap jos bor- pgnele și le sparg1'. Copilul pare speriat de ceva, se uită mereu împrejur. Nu știu cum să-1 fac să înțeleagă că nu-i vreau răul și-i dau un leu „să-și ia bomboane11. II refuză. N-are încredere în cei pe i-1 dă sau ?... „Dacă-1 iau mama îl vede la mine, crede că l-am furat dip portmoneul ei și iar mă bate11. Vecinii, oameni mari, la început nu vor să-și strice liniștea cu declarații care vor deveni publice. Răspund în doi peri. „Eu ce-arp semnat in scrisoare, aceea am a- vut de șpus“. „Eu ațîta spun, vai de copilul vjțreg11. Declarațiile vecinilor sînt multe și n-are rost să le înșirăm aci. S-ar părea că de suferințele copilului sînt vinovați ambii părinți dar mai mult mama vitregă. N-o fi numai o părere a Vecinilor ? In biroul comitetului sindicatului de la mina Dîlja așteptăm să iasă din mină Bora Ga- vrilă. „De mult timp l-am convocat la noi să stăm de vorbă despre aceste lucruri, ne spun tovarășii de la sindicat, dar niciodată nu î-am putut prinde11. Astăzi a venit. Ii împărtășim părerile noastre. „E adevărat că-1 batem pentru că nu înțelege de vorbă. Și cu toate că nu are nimeni dreptul să se amestece în familia mea, vă poftesc la mine acasă să stăm de vorbă11. Ne-am dus împreună cu vicepreședintele comitetului sindicatului. „Să vă spun povestea mea, începe capul familiei, ca să mă înțelegeți mai bine. Prima mea soție a fost o femeie decăzută și nu mai merită să vorbim despre ea Era bețivă, leneșă și infidelă, fapt pentru care, la divorț, copilul mi-a fost încredințat mie spre creștere și e- ducare. Dar ceea ce n-am spus la judecarea procesului, de rușine, spun acum : copilul nu e al meu. I-a dat numele meu printr-o înșelătorie, apeiînd la sentimentele mele. Nu eram căsătorit cu prima soție dar ea era în maternitate și aștepta să nască. Părinții ei m-au rugat să n-o fac de rușine, să spun

meu, dar eu știam Vroiam să mă că- dar fără copil.că copilul e al că nu e al meu. sătoresc cu ea, Mi-au spus să recunosc formal la maternitate că sînt tatăl copilului, ca să poată să-i facă ieșirea. Nu știam că acea recunoaștere formală mă făcea, în fața legii, tatăl copilului. Cîte umilințe și înjosiri 3 trebuit să îndur din cauză că ace© femeie purta numele meu e o poveste lungă. Bine că s-a terminat. Mi-am întemeiat un nou cămin și țin la liniștea lui. Aștept un copil, Ghiță, e însă un copjl care a moștenit deprinderile mamei 1UÎ și de aceea ne e din ce în ce mai greu cu el“. Din jena cn care bărbatul făcuse această ultimă mărturisire am înțeles mult mai mult decît dacă am fi citit un roman întreg. Ghiță a ajuns un copil străin într-o casă străină în care deși i se dă mîn- care și îmbrăcăminte (copilul era curat îmbrăcat) nu i se dă nipi un dram de dragoste? părintească. De aceea e sfios și se uită în jur cu neîncredere cînd vorbește cu străinii. Ș-a interpus ca o umbră între părinții lui vitregi și copilul pe care ei îl .așteaptă. Dar cjt de mare e vina lor ? „Eu sînt nervoasă Și nu suport obrăzniciile lui, Poate că dacă aș știi că e copilul lui (al soțului — n.n.) l-aș putea îndrăgi, dar așa...11. „Aș avea o rugăminte, spune soțul : n-as vrea să faceți cunoscut secretul pe eare l-am ascuns la tribunal11. Apoi după o oareca-

cure se Am dat servi și tutelă cauzele

re gindire : „ba e mai să-1 spuneți. Mai bine să știe oamenii adevărul- Poate că cunoseînd acest lucru ne vor judeca altfel și poate că și soția mea (luliana Bora — n.n.) îl va putea privi cu alți ochi11-Poate. Ne-am agățat de această declarație c© de un argument în favoarea copilului care nu știe că a ajuns un străin în casă străină. Și am mai reținut, din confesiunea celor doi soți, un fapt aproape comun 1 el a rămas orfan de tată la Vîrsța de 9 ani ; ea a crescut înțr-p familie jn care frații ei îi erau frați vitregi fie de mamă, fie de tată. E ceva comun între copilăriile lor și cea a lui Ghiță, ceva la pare eă ei nu s-au gîndit. aceste argumente pentru a la orientarea comisiei de care n-a adîncit suficientacestui caz. Ne-au promis totuși că pentru ei nu constituie un caz rezolvat-Umbra însingurării și a deformării sufletului au început să se suprapună peste destinul unui om. Căci copilul de azi va deveni om. Mai are pl sau nu mai are loc în familia minerului Bora Gavrilă ? Răspunsul vor trebui să-1 dea cei doi spți după ce"Ș* vor fi privit mai adînc în suflete. Dacă are seamnă Că are și dreptul goste părintească pentru carp e pe cale să vină, să el un frate hun. Iar dacă cei după ce vor fi privit adînc în propriul lor suflet, vor fi meditat la propria lor copilărie, vor spune că nu e ioc pentru Ghiță în familia lor. atunci societatea are datoria să iă așupra-și protecția lui pentru ca copilul să crească eliberat de frică și de însingurare. Comisia de tutelă are dreptul și datoria să mijlocească această asumare de răspundere,

loc, în- la dra- ca acel vadă în doi,

In impârâlln RetezatuluiPărăsind luncile înverzite din împrejurimile comunei Pui sau ale Sarmizegetusei și începând să străbați văile larg deschise de-a lungul apelor Râului natura toată, imen-Mare în sus, îți prezintă, în splendoarea ei, sul masiv de granit al Retezatului. Retezatul se întinde pe o suprafață jtnepjsâ, cu mai multe vîrfuri grupate în jurul celui mai înalt — Peleaga (2 509 m), cu văi străbătute de pîraie repezi oare au parton superioară glaciare, prin lor. u-frumu-Urcu-
in căldări nice sețeașui oferă turistului i- maginea imensei bogății forestiere. Străbătând pădurile de fag și brad cu frunzișul verde, trecînd pe sub bolta întunecată a ma- lezelor pătrunzi apoi în golul alpin. Da aici începe piatră De la tezat, leagalor turiștilor li se o- feră priveliști de neuitat. Ghețarii din vremuri străvechi și-au lăsat urme adinei; căldări uriașe cu ape de cristal lacurile

împărăția de a Retezatului. Păpușa spre Re- escaladînd Pași Bucura, ochi-

Galeș, Bucura, Zănoa- ga, Gemenele, Ana, Lia și altele. Din ele pornesc în jos, pîraie, oulese pe de o parte de Jiu, pe de altă parte de Rîul Bărbat și cele mai multe de Rîul Mare.In acest masjv s-a păstrat o faună și o floră bogată, în parte nemaiîntiinite nicăieri. Culmile stincoase sînt populate cu capre negre și de urșj carpatini- Prin văile întunecoase și-au făcut culcuș mistreți*. Rîsul și pisica sălbatică se strecoară, pe aici, a- gile în căutarea prăsii. Acvilele planează lin deasupra înălțimilor, în timp ce pe stîncile pure cuibăreau, pînă nu demult, zăganul, cel mai mare și mai puternic vultur din Carpați și Alpi. Apele sînt bogate în păstrăvi punctați parcă cu aur și smarald. Peste 60 de specii de plante formează flora masivului. Unele din ele nu se Vnai întîlnesc nicăieri, cum e de pildă linus cebra. Afinul și mărișorul întind covoare moi și dese, ghintura alături de florile roșii ale vârtejului de munte te întîmpină la tot pasul. Mai sus,

m de Și
anghelina. In Retezat la al- între 1900 și există mai 80 lacuri, ie- tăuri alpine, de aici sînt cele mai mai mari Lacul Bu

pe pereții de stîncă, floarea de colț își desface petalele pufoase. Printre stțnci crește garofița albă de stâncă, pelenul alb de murite, ochii șoricelului și masivul titudini 2 100 mult zereLacurile considerate frumoase și din Carpați.cura, de exemplu, are o suprafață de peste 100 000 m p. Tăui Creaturii este lacul a- șezat la cea mai mare înălțime din țara noastră (2 370 m). In acești munți a existat, de a- semenea, cel mai mare ghețar din Carpații noștri : ghețarul Lă- pușnic, lung de 9 km. Masivul Retezat care ■< se întinde pe mai mult de 80 000 de hectare își păstrează farmecul îmbietor în orice anotimp. Iubitori de turism au la îndemînă cabane și case de recreare bine amenajate, la Baleia. Gura Apei, Gura Stîna Mare Neag.
Zlata, Pietrele, de Rîu. Buta și Cîmpu lui

cornea tițvînvățător <‘k'

nrată eu șase luni mai de vreme, jar șoseaua națipnală la sfârșitul anului 1968 — să fie îndeplinit.la de în e- D I N
La mai multe obiective de pe șantierele sistemului hidroenergetic și de navigație de Porțile de Fier, lucrările construcții și montaj sînt avans față de grafice. Laeluză — unul din obiectivele de bază — s-a turnat pînă a- cum aproape o treime din cantitatea totală de beton. Zilnic, aici se toarnă peste 390 vagoane de beton și se montează aproximativ 18 vagoane de armături de fier.La noile căi de comunicație — calea ferată și șoseaua națională — avansul câștigat față de planul la zi este de două lpni. Colectivul întreprinderii de construcții a reușit să termine șapte din cele nouă tu- nele ce se construiesc de-a lungul celor două căi de comunicație. In acest fel s-au creat condiții ca angajmentul de a da în folosință calea fe-

(Urmare din pag. 1)procesul tehnologic, lucrînd începînd din primăvară, cu susținere metalică. S-au afirmat și brigăzile din abatajele cameră conduse de Jeler Iile, Tomuș Dumitru, precum și brigăzile de La pregătiri. Minerulră, conduce de aproape ani o brigadă entuziastă tineri mineri — brigadăde

La uzina mecanică din Tur- nu Severin a început fabricația de serie a vagoanelor speciale pentru transportul trestiei de zahăr, destinate exportului în Cuba. Ele au un volum util de 75 m c, puțind transporta, cu o viteză orară de pînă la 80 km, o cantitate de 30 tone trestie de zahăr.

Hoi snalil 1t 'olotlie 
la fahritt h ammiotltt 
lin lățiLa Fabrica de antibiotice din iași sînt în construcție no* spații de producție ce totalizează aproximativ 9 W» m p- Ele vor adăpostii secțiileantibiotice de semiwsinteaă și de biostimulatori, stația experimentare și verificare a tulpinilor producătoare de ml’ croorganlsme, laboratoare biologice și de analize fizioo-chi- mioe, un laborator uzinal de ceraetaue și depozite de nW" terii prime. Aici, biologii și chimiștii vor obținu peniciline rezistente în mediu acid, unele produsa oare, administrate în hrana animalelor, determină sporire© greutății 8- ceatora, noi medicamente pentru tratarea infecțiilor stafila- cocice asupra cărora penicilina nu mai are efect etc.

de Avram Vasile bunăoa-10 de care
AU \HOTAR1TOAMENII

FOILETON DISPENSA DE... CINAAm pornit-o, așa pe jos. Spre Petrila. In fața unui panou bi- ped-reclama restaurantului „Transilvania". M-am oprit. Citeam „sufletul comerțului11 cînd de-o dată aiud o voce afirmînd cu insolență niște lucruri incredibile. Privesc în jur. Două muște pîntecoase — masculi, nebețivi dar mîncăcioși își depanau impresii estivale. Trag cu urechea:— N-ai fler I multă emfază, iași. Să rămîi puie, frate, Șicaruri, care mai de care mai jite, îți vor ateriza în palmă.— Nu ține — mormăi atunci muscoiul cel fără de fler. Am încurcat. Am mișcat și din urechi, mi-am pipăit și buzunarul de la spoite. Zadarnic. Parcă căzusem... ca musca-n au nimic...— Cît era— Zece și neam de latărît șă-mi petrec restul »-erii la „Transilvania11. îmi spuseseră niște neamuri, „motonavă" o sănul meu. Că toți picioare...— Da, și ?— Și ce ? AmSus la etaj : grandios, lumină mul-

— zicea una, cu Nu trebuie să te de izbeliște... să vezi cum Stă- nun- vră-

lapte ! Ziceau că nu

LA „TRANSILVANIA"

ceasul? douăzeci și cinci.Petroșani- Eram Ve- bo-
tot domestice, că la mă simt în ae- parcă dorm din

intrat în local.

tă, lume... vreo 10 persoane. Afară de noi (muștele). Oamenii consumau vin, Inferior și cald. Noi planam pe deasupra meselor. Mâncare nihil, adică nimic. La t> masă, trei perechi de tineri controversau cp chelnerița :— Grătare ?
— N-avem (!)— Mici ?— Niți,

Salam î— Nu mal am,— Cașcaval cu piper ?— De fel.— Un kilroșii și q solniță ?— Au fpșt dor...— Știm, să trecem pe aici mii- . ne I Bucătăreasă aveți ?
— A fest...— ...dar ș-a terminat, nu I—- Nu, a închisși-a plecat.— Poate aveți 

și respoootthiJ ?

Solicitând un responsabil, in fi’ ne, au fost serviți. L-a adus ehel- nerița. pe tavă, o tavă eare transportă somnolența în persoană. To- ropituj era Georgea Victor — responsabil. Care-a început „tare1’: nu se poate, ce înseamnă psta ? I Și-a plecat să facă muzicuță bucătăresei. Dar a făcut-o cu schimbător. Că și-a schimbat direcția la 180 grade și n-a mai dat pe sus. 8-a închis în biroul lui. și a în-

ceput să foreze în cifre. Ca sf afle... mărirea rentabilității localului.-- Și chiar n-a aup* nimic apa- ratu-ți bucal în seara aceea ?— Absolut nimic. M-așteptam la o „masă consistentă cu mâncăruri preferate" (cum din suflet îi time©ză reclama asta I) Dar... mere.Ai mai fast pe-acola ?muscăzbura ari- respect și păcate am

es-hi-

<(,*t*U***Tul
TRANSILVANIA

Să nu-mi aici mie riciță dacă-mi voi mai pioarele pe-acolp I Mă țin la sănătatea mea. Ce șăvîrșit să mi se impună penitență 1 N-au nici „muscamor11, eu cr să mă atragă ? I— Bine, dar oamenii de ce vin ?— Ca să șe distreze cu... vin- Și să mănânce „oa acasă" (cînd nu s-a gătit nimic I) La „Transilvania" Tocmai mă gîndaam să ne adunăm noi, toată muscărimea petri- leană, să ne așezăm aioi, pe panoul nici... ține Masa cu desăvârșire.

B

ăsța Și cînd nu se va auzi musca, să strigăm cit ne vor trompele: Nue consistentă vă amăgiți ! dar.,, lipsește
V. TEODORESClP. S. Cum cînd ? Duminică 23 iu» lie, nerentabilul șj prost gospodă- ritul restaurant de mîna-ntîia din Petrila n-a putut oferi nimic de mlncare consumatorilor.Și nu numai atunci...

V. T.

a devenit o temerară deschizătoare a noilor drumuri subterane spre seratele de cărbuni. Brigada atinge lunar o viteză de 10Q—140 m 1. Secretul racordului ? Prin folosirea din plin a timpului de lucru, realizează o avansare da cîte 2 metri pe schimb. Deci Ia locul de muncă al brigăzii lui Avram Vasile se pușcă de două ori pe fiecare schimb. Or, flecare pușcătură înseamnă cîte un metru de drumsăpat in rocile subpămîntene. In același ritm, cu aceeașivigoare, se afirmă în deschiderea noilor fronturi de cărbune și brigada condusă de minerul Balint Adalbert.întregul colectiv se afirmă, participă la consolidarea succeselor de pînă acum. Ia crearea temeliei unor înfăptuiri noi, și mai substanțiale, pe frontul cărbunelui, în îndeplinirea sarcinilor sporite ce-i revin în viitor.
PRONOEXPRESLa tragerea concursului Pro- noexpres nr. 31 din 2 august 1967 au fost extrase din urna următoareleExtragerea17 6.Numere de rezervă: 48 Fond de premii '■ 493 016Extragerea a Il-a: 20 26 31 25 36 14.Numere de rezervă: 48 34. Fond de premii: 270 507 lei.

numere :I : 21 42 47 4528. lei.
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Pregătiri, pregătiri...
Perioada vacanței d« vară 

în școli este ai o perioadă de 
pregătiri febrile în vederea 
înfrumusețării și modernizării 
sălilor de clasă. Pregătirea nou
lui an școlar l#ă?—1968 a iu. 
ceput deja. La Lupeni, de e- 
xemplu, felul cum s-a făcut 
repartizarea de către sfatul 

' popular . din localitate a echi
pelor de lucru pentru repara
țiile curente și șvîntul in mțjn- 
că al lucrătorilor I.L.L. pențru 
încadrarea lucrărilor în timpul 
planificat ne face să credem 
că, peste citeva zile, totul va 
fi gata. înainte de termen.

Spațiul de curățenie și repa
rații în toate cele 12 localuri 
de școli și grădinițe din Lu

D U Ș..« D I NNe-am bucurat mult cînd ne-am mutat în blocul D-90 r- ne scrie Tomolea Nicolae din Lupeni. Ca orice om, am început să pury a- partamentul la punct. Am adus mobilă, covoare și celelalte lucruri. Dar bucuria noastră a fost da scurtă durată, Cu prima ocazie cînd ne-a venit apă caldă, conform orarului, tavanul s-a transformat în duș, udînd totul. De atunci de fie-
TELEVIZIUNE

3 august
11,00 La ordinea zilei. Organi

zarea științifică a produc
ției și a muncii.

18.20 Mult e dulce și frumoa
să. Emisiune de limbă 
română.

18,50 Stu<țjoul pionierilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,58 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Aventurile lui Tarzan.
20.30 Filme de animație.
20,45 Muzică ușoară italiană... 

pe 18 mm.
21.20 Teleglob. Emisiune de că

lătorii geografice, Ima- 
gini din Australia,

< 21,40 Seară de romanțe cu
Ioana Radu.

21,55 De La Glotto la Brânouși. 
Emisiunea XVI-a.

2X15 Dosarul ar-,
22,2$ Recitalul sopranei Teodo

ra Lucaciu.
2X50 Telejurnalul de noapte.

Bun prilej de îmbinare a cunoș-tințelor teoretice acumulate ta o- rele de curs și de laborator cu cele practice, de la viitoarele lacuri de muncă, practica studențească se bucură de la un an la altul de mai multă atenție din partea celor care o organizează, din partea celor care o îndrumă și controlează, cît și din partea celor care o efectuează.Anul acesta, perioada de practică a studenților a început la 1 iulie, o dată cu începerea oficială a vacanței universitare. Așa că în timp ce unii șțudenți se bucură de soarele și nisipul fierbinte al litoralului sau drumețesc pe poteci umbroase de munte, alții lucrează și învață, își completează în fabrici și uzine pregătirea profesională, își însușesc practic tainele meseriei căreia i s-au dedicat. Abia după a- ceasță perioadă de practică și după susținerea colocviului practic se vor putea bucura și ei de binefacerile vacanței de vară ștît de mult așteptate.Din marele detașament al tineretului studios din țara noastră fac parte și studenții I.M.P Practica în producție a studenților petroșăneni a fost organizată din vreme, cu grijă, si se desfășoară în mei multe orașe din tară,Ne-am deplasat zilele trecute pe urmele acelora care efectuează practica în Valea Jiului — respectiv la exploatările miniere și la preparația Coroești. La exploatări ni s-a spus că studenții practicanți depun interes în însușirea cunoștințelor practice și a îndeplinirii sarcinilor de producție, fiind re- 

peni se ridică la pește 13 000 
m p. Șub îndrumarea și supra
vegherea Iov- Cîrstea llie. »ei 
sector I.L.L. Lupeni, echipele 
de lucrători conduse de maiș
tri s>au angajat să predea la 
timp și în urma unor lucrări 
de calitate, localurile școlilor 
ce-au necesitat reparații.

Cu perseverență și conștijn 
cioțltate lucrează echipele I.L.L. 
la șcpllle generale nr. 3șinr. 1. 
Alături de acest gen de repa
rații, in școlile din Lupeni, s-a 
început repararea materialului 
didactic pentru folosirea lui, 
fn viitor, în mat bune condiții

EMIL TETILEANLLupeni
Scrisori de la cititori

TAVANcare dată cînd se dă apă caldă, lucrurile din dormitor și pereții sînt sțropiți cu apă timp de trei ore. Familia Costa care a locuit înaintea noastră în acest apartament cu numărul 41 din scara a III-a, a rugat sectorul I.L.L. Lupeni, cum l-am rugat și noi de altfel, să repare conducta, dar fără nici un rezultat. Conducerea sectorului I.L.L. Lupeni așteaptă oare un duș... rece pentru a începe reparația ?

Pe urmele calității cărbunelui în subteran

Practica studenfeascămunerați corespunzător. Majoritatea lor vădesc pricepere la locurile de muncă unde au fost repartizați, șe interesează și își însușesc desfășurarea fluxului tehnologic, își notează în caietele de practică ceea ce găsesc de cuviință, se poartă respectuos cu cei în mijlocul cărora lucrează și de la care primesc cu plăcere explicații utile.La preparația Coroești, în schimb, practica studențească nu se desfășoară la un nivel corespunzător. Cauzele sînt mai multe, de ordin obiectiv și subiectiv, și le vom expune în rîndurile care urmează.— In întreprinderea noastră — ne spunea tînărul inginer Andri- țoiu, proaspăt salariat al prepara- țiel Coroești își efectuează stagiul de practică un număr de 22 studenți din anul Iii (în toamnă vor începe anul IV) preparare. Cu toții respectă programul de lucru, sînt conștiincioși în însușirea cunoștințelor, nu ne creează greutăți, dar șjnt cam nemulțumiți pentru că nu li s-au oferit și lor •— deși șe putea —- posibilitatea să lucreze efectiv în producție și, deci, să fie remunerați.E adevărat că noi, cei care facem practică aici, la preparație, am fost dezavantajați față de colegii noștrii de la exploatări — a confirmat ștudența Anițeșcu Mariana. Dar acest lucru nu constituie un motiv să neglijăm practica. De

PLANUL
(Urmare din pag. 1)nic — Paroșeni", „Centrala termică — Pîlja", „Extinderea stației Is- croni'1 și altele.Ca și în anii trecuți, in log șă se adopte soluția de a trage la răspundere pe executant pentru ne- terminarea și nepredarea lucrărilor 

la termenele prevăzute în contracte, Combinatul carbonifer Valea 
Jiului a recurs la replanificarea lu
crărilor, astfel că din cele 18 lu
crări cu termen inițial de punere 
în funcțiune în semestrul I, 9 au 
fost replanificate în trimestrul III, 
4 în trimestrul IV și 2 pe 1968...Este necesar ca Trustul de Construcții și Montaje Miniere București să depună mai mult efort pentru organizarea șantierului din Valea Jiului în așa fel ca să poată realiza sarcinile de plan, renunțînd la principiul adoptat pînă în prezent de micșorare a planului de producție la nivelul realizărilor, lucru ce a făcut ca an de an să ră- mînă un volum mare de lucrări nerealizat.In ce privește construcțiile so- cial-culturale, dacă din punct de vedere valoric, rezultatele sînt a- proape satisfăcătoare, fizic realizările din semestrul I sînt’ chiar mult inferioare celor obținute în aceeași perioadă a anului trecut.

modul cum ne preocupăm acum depinde într-o bună măsură pregătirea noastră de mai tîrziu, Această practică ne este folositoare, firește, dar nu se desfășoară totuși așa cum ar trebui. De multe ori sîntem lăsați singuri prin secții, nimeni nu ne îndrumă, nu ne explică o serie de lucruri practice pe care noi nu avem de unde să le știm și ne vine greu să le înțelegem. Pentru că se îmbină ea, teoria cu practica, dar nu se îmbină singure ; e nevoie de un liant, de un intermediar.De spusele studentei Anițeșcu, care aveau să infirme cuvintele roze ale unui coleg al său, ne-am convins pornind, în tovărășia inginerului Andrițoiu, pe urmele practi- canților prin secții. La-spălare l-am întîlnit pe studentul Giurgiu loan. Umbla de unul singur. L-am întrebat ce preocupări are, unde-s ceilalți colegi, cum decurge, în general, practica.— A, bine. După un grafic de rotație pe locuri de muncă — ne-a spus dînsul. (N.N. — e drept că la serviciul tehnic al uzinei a existat un asemenea grafic dar... s-a terminat). Tovarășii de aici se ocupă de noi, ne explică cu răbdare totul, ne îndrumă: ce mai, treaba merge. (N.N. — cu puțin timp înaintea discuției, studentul Giurgiu se plimba prin incinta preparației, iar după cîteva minute de la des-

DE INVESTIȚIIînregistrîndu-se o restanță de 380 
apartamente. Toate șantierele au înregistrat rămîneri în urmă, însă cele mai mari nerealizări s-au produs la șantierul Petroșani care n-a predat nici un apartament din cele 132 planificate. La nerealizarea numărului de apartamente planificat a contribuit în mare măsură lipsa frontului de lucru corespunzător execuției lucrărilor pe timp friguros.,. Situația nu este satisfăcătoare nici pentru blocurile cu termene de predare în trimestrele III și IV. Astfel, ]a Petrila, din lipsă de amplasament liber, nici pînă în prezent n-au fost atacate 20 apartamente din blocul B 1 care are termen de predare în luna septembrie 1967, iar la blocul B 3, care are termen de predare luna noiembrie 1967, abia s-au executat săpăturile. Mari rămîneri în urmă există și la blocurile BID — Petroșani, F 3, O 9, D 7 și F 2 — Vulcan, A 7 — Lupeni și I — Uricani. In afară de blocurile D 1 și D 2 de la Petrila care se apropie de prevederile din grafic, toate celelalte blocuri sînt mult rămase în urmă.Mari rămîneri în urmă s-au înregistrat și la centralele termice. In afară de centrala termică de la Uricani la care lucrările sînt mai avansate, toate celelalte centrale termice prezintă mari rămîneri în urmă Astfel, la Lupeni cu greu s-au terminat săpăturile, pe cînd la Petrila lucrările de extindere abia au început numai la centrala termică nr- L Din această cauză, deși parte din blocuri se vor termina, ele nu vor putea fi recepționate din lipsa racordului termic. In această situație se găsesc blocurile din Petrila, Petroșani și Lupeni- La aceste situații nesatisfăcătoare a contribuit (și contribuie și în prezent) faptul că secția de investiții a Sfatului popular regional Deva (beneficiarul lucrărilor) a definitivat cu întîrziere documentația- de execuție pentru centrala de la Lupeni, iar pentru extinderea centralei termice nr. 2 Petrila n-a asigurat nici pînă în prezent amplasamentul liber. In plus, deși prin extinderea celor două centrale de la Petrila se va asigura căldură pentru un număr de 13 blocuri din care 7 c-u termen de predare în a- cest an, secția de investiții a acceptat prin contract ca extinderile să se termine în 1968,..? Același lucru s-a petrecut și cu centrala termică de la Petroșani pentru care s-a stabilit termen de predare —- data de 31 decembrie 1967, deși ultimul bloc are termen de predare în Juna octombrie 1967.,.

părțirea noastră se plimba prin oraș).Am stat de vorbă și cu șeful secției spălare. Desigur, tot despre practica studenților la preparație și mai ales în secția respectivă, cea mai importantă din uzină. Inginerul ne-a spus sincer, repede :— Bănuiesc că studenții fac practică, lj tot văd pe aici, pe sus, Ce să facă altceva?Inginerul Andritoiu a motivat deficiențele în desfășurarea practicii studenților petroșăneni prin lipsa de personal tehnico-inginereșc suficient, prin supraaglomerarea cu treburi a celui existent. Acest lucru este foarte adevărat, dar tot șe putea și se poate face mai mult pentru pregătirea studenților. Poate că tovarășa asistentă Motoc Lucia, care răspunde de practica studenților din partea I.M.P., cunoaște aceste lucruri. Le-a adus oare la cunoștința conducerii institutului ? De la 1 iulie practica celor 22 studenți tot așa se desfășoară. Și orice lucru dacă nu-i interesant poate deveni plictisitor. In 12 august, după susținerea colocviului practic, studenții vor pleca în vacanță. Cu ce bagaj de cunoștințe profesionale vor pleca ? Nu trebuie uitat că practica în producție face parte Integrantă din anul universitar, este chiar o componentă esențială a procesului de învățămînt.
D GHEONEA

Deși în acest an realizările au fosț influențate negativ de lipsa u- nui front de lucru corespunzător, atît secția de investiții a Sfatului popular regional, Trustul regional de construcții cît și grupul de șantiere din Valea Jiului n-au luat încă suficiente măsuri pențru asigurarea frontului de lucru pe 1967/1968, atacînd numai 2 blocuri din cele J3 planificate. Nu s-au asigurat amplasamentele necesare pentru blocurile de la Petrila, iar pentru 2 blocuri de la Vulcan și două de la Lupeni nu s-a definitivat documentația de execuție.Dat fiind faptul că atît parte din blocurile cu termen de predare în acest an cît și cele care constitui# front de lucru pe 1967/1968, nu sînt asigurate cu fondurile cuvenite, este necesar ca secția de investiții a Sfatului populai- regional să intervină pentru obținerea fondurilor, iar Trustul regional de construcții Deva să majoreze planurile de producție ale șantierelor din Valea Jiului, luînd din timp toate măsurile pentru îmbunătățirea ritmului de execuție și pentru asigurarea din timp a unui front de lucru corespunzător pentru a da posibilitatea tuturor constructorilor ce ți In timpul iernii să muncească în condiții bune, asigurând folosirea în mod rațional a tuturor meseriilor-Ținînd seama de importanța pe care o prezintă investițiile în dezvolta rea întregii economii naționale, se impune ca atît beneficiarii de investiții cît și organizațiile de construcții să acorde o mai mare importanță aplicării normelor legale cu privire la respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate, întărind prin aceasta rolul economic al contractului.
PROGRAM DE RADIO

4 augustPROGRAMUL I ; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Toț înainte (omisiune pentru pionieri); 8,20 MOMENT POETIC,- 8,25 La microfon, melodie preferată; 9,25 Sfatul modicului : Trusa de prim ajutor in excursie,- 9,30 De la munte la mare,- 10,10 Curs de 
limba rusă; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică economici; 11,18 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară; 12,00 Muzică ușoară și de estradă de Constantin Bî-rsan; 12,15 Buchet de melodii; 12,45 Cîntăreți ai plaiurilor noastre,- 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale muzicii ușoare; 13,30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 Muzică ușoară; 14,15 Dumbrava minunată; 14,30 Almanah sonor; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 CĂRȚI CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 15,20 Personaje din opere românești; 15,40 Radie- publicițate; 15,50 Hore și sîrbe,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Orchestrele Cornel Popescu si Les Brown; 16,28 Concurs cu public; 16,58 Creații corale contemporane,- 17,10 IN SLUJBA PATRIEI,- 17,40 Concert-ghicitoare,- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI, 18,25 Ciută Doina Badea; 18,40 ANTENA TINERETULUI; 19,00 Concert de melodii românești; J9.30 Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20.30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,50 Program de muzică populară,- 21,05 Pagini de mare popu
laritate din operele scriitorilor noștri clasici; 21,25 Melodii-magazin,- 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,15 Muzică u- șoară; 22,45 MOMENT POETIC,- 22,50 Muzică ușoară; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI

FILME
4 augustPETROȘANI — 7 Noiembrie:Printre vuitori,- Republica: Denunțătorul; LONEA — 7 Noiembrie: Hai Franța!; Minerul: Susana și băieții; ANINOASA: Cenușă, seria I—II,- VULCAN : Dragostea sl moda,- LUPENI — Cultural: Jandarmul la New York; BÂRBĂȚENI: Credeți-mă oameni; URfCANI: Alfabetul fricii.



4 STEAGUL ROȘU

In legătură cu situația 
din Orientul ApropiatTEL AVIV 2 (Agerpres). — Marți seara, Parlamentul izraelian și-a încheiat dezbaterile cu privire ia politica guvernului în urma conflictului izraelo-arab.Ministrul de externe, Abba Eban, a precizat cu acest prilej că politica guvernului său se bazează pe respectarea termenilor de încetare a focului, iar poziția față de țările arabe rămîne aceeași ca și pînă acum. Totodată, el a declarat că so- ; luționarea problemelor litigioase . trebuie să fie un rezultat al negocierilor directe între statele arabe ■ și Izrael.
Lucrările conferinței miniștrilor 
de externe ai țărilor arabe

BONN 2 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R.F. a Germaniei, Willy Brandt, a făcut corespondentului agenției D.P.A. o declarație cu privire la politica guvernului federal în Orientul Mijlociu. In declarație se arată că guvernul vest-german manifestă „dorința vie ca o soluție pașnică, e- chitabilă și durabilă să fie găsită cît mai curînd posibil în problema Orientului Mijlociu, în interesul păcii mondiale și al unei cooperări prospere între popoare".

Declarația președintelui 
ColumbieiCIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — Trebuie să dezvoltăm re
lațiile noastre cu țările socialiste, 
să ducem cu ele un comerț activ, 
să înfăptuim schimburi științifice 
și culturale" — a declarat președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo. într-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior". Președintele Columbiei a arătat că se pronunță, ca și înainte, pentru relații comerciale, diplomatice și consulare cu țările socialiste.Carlos Lleras Restrepo a arătat apoi că „prietenia cu S.U.A. constituie o parte a politicii columbiene". Trebuie să cerem însă cu toată sinceritatea Statelor Unite — a adăugat el — ca mărfurile noastre să nu constituie obiectul unui tratament discriminatoriu.

Lansarea camerei lunare 
„Lunar Orbiter-5i6CAPE KENNEDY 2 (Agerpres).— Marți, la ora 22,33 G.M.T., la Cape Kennedy a fost lansată o rachetă „Atlas Agena", purtînd a cincea cameră lunară americană de tipul „Orbiter". Lansarea și prima fază a zborului s-au desfășu- rt conform programului prevăzut.„Lunar Orbiter-5", denumirea dată camerei de 378 kg, va ajunge în 89 de ore în apropierea Lunei. Cu ajutorul unei manevre complexe— executată și de cele patru vehicule spațiale precedente de acest tip — „Lunar Orbiter-5“ urmează să se înscrie pe o orbită alungită, iar la 6 august va începe fotografierea suprafeței satelitului natural al Pămîntului. Timp de doucî săp- tămîni, aparatele aflate la bord vor fi folosite pentru studierea zonelor 

care, în baza fotografiilor saliza. te de primele trei camere „Orbiter", sînt considerate propice aselenizării viitoarelor nave cosmice.Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a comunicat că primele patru camere de acest tip au identificat cel puțin opt regiuni în care se găsesc puncte ce ar putea fi folosite pentru aselenizarea cosmonauților. N.A.S.A. a menționat că fotografiile realizate de „Lunar Orbiter-4“, în- fățișînd partea vizibilă a Lunei, sînt de zece ori mai bune decît clișeele realizate cu mijloacele optice existente pe Pămînt. „Lunar Orbiter-5“ va fotografia și partea t invizibilă a Lunei. nrecum si regiunile polare.KHARTUM 2 (Agerpres). — Conferință de la Khartum a miniștrilor de externe ai țărilor arabe și-a continuat miercuri lucrările în ședință închisă.In cursul dezbaterilor au fost discutate, potrivit declarației pri
Interdicții de circulație la Port-au-PrinceNEW YORK 2 (Agerpres). — Oficialități haitiene aflate la New York au anunțat că președintele Duvalier a introdus în capitala haîtiană, Port-au-Prince, interdicții de circulație. Adoptarea acestei măsuri de „precauție" a fost confirmată de persoane sosite din Haiti la Santo Domingo, care au menționat că dictatorul haitian se teme
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CARACAS 2 (Agerpres). — 
In capitala venezueleană, Ca
racas, viața își reia treptat 
cursul normal. Străzile încep 
să-și recapete aspectul de 
dinaintea distrugătorului cu
tremur ce a lovit orașul sâm
băta trecută șl care a provo
cat, potrivit ultimelor date, 
moartea a 149 persoane.

Lucrările de salvare nu au 
fost încheiate încă. Specialiș
tii apreciază că sub dărîmă- 
turi s-ar mai putea afla per
soane in viață.

Marți, în două regiuni ale 
țării, în statele Zulia și Bari- 
nas, au fost înregistrate noi 
mișcări seismice de amploare 
redusă. 

mului ministru sudanez, Ahmed Mahgoub, probleme privind coordonarea eforturilor în scopul soluționării situației create în Orientul Mijlociu în urma conflictului militar izraeliano-arab.
de un atac împotriva capitalei. Din aceeași sursă s-a aflat că la sfîrși- tul săptămînii trecute și primele zile ale săptămînii în curs au fost arestate peste 100 de persoane a- cuzate de complicitate cu adversarii regimului care, după cum se afirmă, ar putea să lanseze un atac împotriva capitalei în următoarei- 72 de ore.Pe de altă parte se anunță că 66 de persoane refugiate la Ambasade latino-americane din Port-au-Prin- ee au reușit să părăsească țara pe calea aerului.
Prelungirea crizeiLIMA 2 (Agerpres). — Criza politică declanșată în Peru acum cî- teva zile nu a putut fi soluționată și prelungirea ei ar putea duce, potrivit unor observatori politici, la intervenția armatei în viața politică a țării.Criza a fost provocată de hotă- rîrea senatorilor din partea partidelor de guvernâmînt de a boicota Congresul în semn de protest împotriva alegerii unui reprezentant al opoziției în postul de președinte al Senatului. Senatorii repre- zentînd partidele de guvernămînt ar fi dorit să fie ales candidatul lor, pentru a spori astfel autorita-

Guvernul englez a MII 
slaliiloi de .jadio-Diial"LONDRA 2 (Agerpres). Guvernul englez a hotărît ca, începînd cu data de 15 august a.c„ să interzică activitatea tuturor stațiilor de „radio-pirat". (posturi de radio particulare destinate în special reclamelor comerciale), care s-au înmulțit în ultimii ani de-a lungul coastelor Angliei. Această interdicție lovește și postul de radio de pe insula Man. Insula Man, care are o populație de aproximativ 50 000 locuitori, se află situată în Marea Irlandei și se bucură de un statut politic autonom, avînd un guvern local cu o largă autonomie, dar aflat sub „autoritatea" ministrului de interne al Marii Britanii.

politice din Perutea guvernului în fața unui congres în care onozîtia deține majoritatea.
Grecia și Turcia duc tratative 
în problema cipriotăNICOSIA 2 (Agerpres). — Reprezentantul secretarului general al O.N.U,, Tafall, care a sosit în Cipru după călătoria efectuată la Ankara și Atena, a declarat că Grecia și Turcia duc tratative directe pentru rezolvarea problemei
Ravagiile uriașului incendiu din Spania

$d inîeizica

Nefăcînd parte din Regatul Unit și neconstituind nici un „dominion străin", guvernul local consideră ca ilegală hotărârea guvernului laburist. O moțiune semnată de majoritatea membrilor camerei de jos a „Tinwald-ului" (parlamentul local) cere convocarea de urgență a acestuia pentru a analiza situația creată. Se cere, de asemenea, intervenția Comitetului special O.N.U. pentru decolonizare.
Patrioții au atacat 
un post al armatei saîgonezeSAIGON 2 (Agerpres). — Miercuri dimineața, patrioții sud-Viet- namezi au atacat un post al armatei saîgoneze din provincia Gu- ang Tri, provocînd garnizoane’ 

cipriote. Tratativele se desfășoară cu știrea guvernului din Cipru. El și-a exprimat speranța că pe insulă va fi instaurată o atmosferă de înțelegere, care în cele din urmă va contribui la rezolvarea definitivă a acestei vechi probleme.
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KHANG KHAY 2 (Ager
pres). — Recent, respingând 
un atac de mare amploare al 
inamicului, forțele patriotice 
laoțiene din provincia Luang ț 

Prabang i-au provocat aces
tuia pierderi care se ridică la 
cifra de 176 morți, anunță 
postul de radio Patet Lao. For
țele inamice au avut, de a- 
semenea, un mare număr de 
răniți și au pierdut cantități 
importante de material de 
luptă. ,

VIETNAMUL DE SUD

cantonate aici pierderi calificate drept „grele".
*TComandamentul american dm Saigon a publicat miercuri ultimul bilanț al operațiunii combinate americano-saigoneze din Delta Mekong, inițiată vinerea trecută. 44 militari americani și saigo- nezi au fost uciși, iar 109 răniți.Pe de altă parte, tot miercuri, la Saigon s-a anunțat că în cursul ultimelor două zile, avioane sau unități de artilerie americane au lansat din nou, ca urmare a unor erori, atacuri împotriva propriilor trupe, a unor sate controlate de autoritățile saîgoneze provocînd victime în rândurile acestora.

R. F. 6. a acordat Iordaniei

LUPTELE DIX NIGERIALAGOS 2 (Agerpres). Trupele federale nige- riene. care continuă să înainteze în teritoriul regiunii secesioniste, au cucerit marți orașul Obolo-Eke, au ă- nunțat surse oficiale militare din Lagos. Victoria, menționează agențiile de presă, pare a fi importantă, în- trucît această localitate reprezintă un însemnat punct strategic care deschide armatei federale un al doilea drum în spre sud, în direcția Enugu, capitala regiunii rebele. Contrar comunicatelor militare federale anterioare, aproape automat dezmințite la Enugu, a- ceastă știre nu a fost comentată în nici un fel de postul de radio „Vocea Biafrei".

In afara împrejurimilor orașului Obolo- Eke, luptele dintre trupele federale nigerie- ne și cele ale regiunii estice continuă pe încă două fronturi : portul Bonny și în apropierea localității Ikom, situată lingă frontiera cu Camerunul. In ambele sectoare, trupele federale dețin inițiativa, pătrunzînd tot mai adînc în inima provinciei estice. Concomitent cu acțiunile militare, lupta dintre guvernul federal de la Lagos și cel al regiunii secesioniste continuă și pe planul diplomatic, problema cea mai acută fiind cele 7 milioane de lire sterline, reprezentînd re- devențele pe luna iulie, pe care le revendică amîndouă compa

niei britanice Shell British Petroleum. După ce autoritățile bia- freze l-au sechestrat la Enugu pe directorul filialei pentru Nigeria, Stanley Gray, sperind ca în acest mod să determine compania să achite redevențele Bi- afrei, conducătorul Nigeriei federale, Yakubu Gowon, a avut ia Lagos mai multe întrevederi cu diferiți reprezentanți ai iui Shell — B. P. Pînă în prezent, însă, menționează agenția Reuter, nu se poate ști cui are de gînd compania britanică să înmîneze redevențele : trezoreriei din Lagos, cum stipulează acordurile inițiale sau guvernului de la Enugu, cum se părea că intenționează pînă nu de mult.

Toate trupele, unitățile de poliție, de pompieri de pe o rază de 30 de kilometri au fost mobilizate pentru a opri extinderea uriașului incendiu din pădurea aflată în regiunea Costa Brava, unde își petrec concediile mii de turiști spanioli și străini. Incendiul, care a izbucnit acum șase zile în pădurea de pini de lingă Gerona, s-a extins cu repeziciune spre sud. a „traversat" autostrada, considerată drept un obstacol de netrec-ut, și amenință în prezent satele Romaya, Santa Cristina de Aro și Calony.Flăcările și fumul sînt vizibile la distanță de zeci de kilometri. Se apreciază că pînă acum 12 000 km pătrați de pădure au fost distruși. Cel puțin 28 000 de km pătrați de pădure vor fi distruși înainte ca incendiul să poată fi stăvilit.
FRANCUI CONGOLEZ VA FI DEVALORIZATDupă cum s-a anunțat Ia Kinshasa, cu începere de la 30 septembrie 1967, francul congolez — actuala monedă din Republica Democrată Congo (Kinshasa) — va fi considerat devalorizat și nu va mai fi acceptat ca mijloc de plată. De la data anunțată, pe întreg teritoriul țării va intra în funcțiune noua

• MANILA. Potrivit ultimelor 
informații, în urma incendiului 
care a izbucnit luni la bordul port
avionului american „Forestall", a- 
flat în apele filipineze, au murit 
132 de persoane, 64 au fost răni
te, iar patru sînt date dispărute.

monedă, Zair-ul; instituit în conformitate cu decretul președintelui Mobutu, emis la 4 iunie a.c.
BOMBA MlIntr-un golf mocirlos de lîngă Bristol a fost găsită o bombă gigantică. Experții care au examinat bomba. Iun gă de șase metri, declară că ea conține suficient exploziv pentru a dărâma un întreg oraș de mărime mijlo-

îneă un creditLa Bonn s-ă anunțat în mod oficial că R.F. a Germaniei a acordat Iordaniei un nou credit în valoare de 40 milioane mărci. Această sumă se adaugă altui credit de 8,9 milioane mărci acordat în urmă cu cîteva luni, cu titlu de ajutor, pentru dezvoltarea economică Suma respectivă va fi folosită pentru terminarea căii ferate Hedja-Aka- ba, destinată transportului de fos-fați, precum și pentru perfecționarea instalațiilor portuare din Aka- ba.
5TERIOASÂoameni de știință pentru a „identifica" o- biectul. Mai tîrziu bomba va fi detonată la 30 de metri sub nivelul mării, întrucît ex- plodarea ei în golf ar putea pune în pericol viața populației din împrejurimi.

cie. Corespondenții de presă sînt de părere că această bombă este o „armă secretă" britanică scăpată de sub control în timpul experimentării și pierdută.
1 La fața locului au fost aduși numeroși
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