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Ziua presei române

MAREA FORȚA A 
CUVfNTULUI TIPĂRIT

frecare an 
„Scînteia",

la 15 august a 
eveniment de la

' Aniversarea în
.apariției ziarului

. cane se împlinesc 36 de ani, a devenit tradițio
nala sărbătoare a „Zilei presei române".

Apari nd în condițiile deosebit de grele ale 
ilegalității, „Scînteia" a purtat de la primul ei 

■ ritiinăr cu vi ritul "înflăcărat, al partidului, comu
nist, chemând masele la luptă pentru libertate 

îin inimile lor încre' și progres social, sădind
der* fertnă .în yictoria luminoaselor idei ale 
socialismului

Paginile „Scînteii", ale
comuniste, alcătuiesc o emoționantă și vibrantă
cronică a luptei maselor muncitoare, sub stea-

: partidului comunist, pentru cucerirea pu
terii, pentru făurirea noii orânduiri sociale. 
Conștientă de înalta ei misiune, întreaga noas- 
Oră' presă militează neobosit, cu pasiune, iniția- 

'\tivă și răspundere pentru mobilizarea maselor 
1 largi ale poporului Ia înfăptuirea politicii parti

dului.
In conducerea ei de către partid stă însăși

. tasaTea forță; a presei noastre. Cu autoritate și 
un mare prestigiu, ziarul comunist abordează 
cHe mai diverse aspecte .ale construcției sociale, 
sprijină și popularizează ceea ce este nou și 
înaintat, făcîndu-și; un titlu de cinste din ge
neralizarea experienței pozitive, a metodelor 
valoroase de mtineă și conducere a construcției 
economice -șj social-culturale. Principala aten
ție a ziarului locali „Steagul roșu" a fost îndrep- 

: țață spre realizarea ritmică ’ și la-un nivel ca- 
: litativ superior a sarcinilor pe care partidul le.

Pitoe în fața industriei miniere, energetice, fo- 
resttere etc., ipilltînd ,&u', injnetaya șg, forță ^pen-

ir
(Continuare in pag. a 2-aj

Noi blocuri
Ieri, constructorii de 

locuințe au. prezentat la 
recepție, pentru darea 
în . folosință, încă două 
blocuri noi : blocul F4 
cu 9 etaje și 40 apar
tamente la Vulcan și 
blocul D2 cu 4 etaje și 
31' apartamente la 
trila.

In . cursul lunii 
gust constructorii
mai prezenta la recepție 
alte 4 noi blocuri însu
mând încă 257 aparta-

Pe-

au-
vor

mente moderne: A8 cu 
88 apartamente la Lu- 
peni, D7 cu 72 aparta
mente la Vulcan/ C3A 
cu 66 apartamente la 
Petroșani și Dl cu 31 
apartamente la Petrila. 
In acest fel, pînâ la 
sfîrșitul lunii, construc
torii de locuințe din 
Valea Jiului vor avea 
predate în folosință 13 
blocuri însumând 696 de 
apartamente moderne.

n
întregii noastre prese

a s c e

Operație" la cota 26 
termocentrala Paroșeni. Ca

sa de. naștere a energiei e- 
lectrice. Cota 26. Operatorul

•Furdui .Nicolae, secretarul or
ganizației U.T.C. nr. 2 ve
ghează cu atenție la „căpă- 
tîiuî" agregatelor. E atent la

tt

de intervenție unul din maiș
tri.

— Desigur, și cît mai re
pede — a aprobat celălalt.

Dar pînă la operația pro- 
priu-zisă „chirurgii" instala
țiilor energetice mai aveau 

orice zgomot suspect și mă- '. de făcut și alte operații pre- 
șoară din cînd în cînd cu 
privirile ■ încăperea. Deodată 
S-a auzit un șuierat prelung 
și din țeava colectorului de 
la Cazanul 2 a început să țîș- 
nească apa. Datorită uzurii, 
conducta se spărsese. Fiecare 
minți* • | prețios. A anunțat 
telefonic conducerea.
Man Iuliu și Balint 
au alergat la fața 
Pentru efectuarea 
de reparații era însă necesa
ră răcirea cazanului; deci în
treruperea funcționării lui.

— Va trebui să „opereze 
chirurgii" — a dat verdictul

Maiștrii 
Emeric 
locului,

lucrărilor

gătitoare. Intîi s-a curățat ce
nușa din preîncălzitOare' și 
canale. După ce presiunea a 
ajuns la 8 atmosfere, s-au 
deschis șubărele ventilatorului 
de gaze și trapele de la pîl- 
nia de răcire. Apoi s-a făcut 
purjarea apei calde. In timp 
de 16 ore presiunea a ajuns 
la 0 atmosfere. Pentru grăbirea 
răcirii s-au 
lilatoare de 
scurt timp 
a scăzut la 
putea goli
ca după răcirea lui completă 
să înceapă „operația" : suda
rea țevilor economizatorului.

pornit două ven- 
aer și gaze și în. 
temperatura apei 
70—8(X Acum se 
cazanul, urmînd

A sosit și acea clipă. S-au 
tăiat țevile uzate și s-au în
locuit cu altele noi. In total 
s-au executat" 14 suduri. Du- 
țescu loan, Ispas Barbu, Bîz- 
dîc Ștefan, Csabai Ștefan și 
cei doi maiștri s-au dăruit în 
întregime muncii. După . ter
minarea lucrului a urmat e- 
fecțuarea probei hidraulice. 
Tabloul-de comandă urma să 
confirme calitatea reparației. 
. ...Cîteva clipe : acul mano- 
metrului s-a zbătut sub pri
virile' operatorului Drăguș 
loan. Apoi s-a oprit la cifra 
100, arătînd exact atîtea at
mosfere cît trebuia să fie pre
siunea la probă. Nivelul apei 
a oscilat de cîteva ori în sus 
și în jos, apoi s-a fixat la 8 
mm coloană apă, ceea ce în
seamnă că nu mai există nici 
o scurgere. După aceasta s-a 
făcut legătura cazanului cu 
turbina, fiind repus în func
țiune. „Operațiunea" de la 
cota 26 reușise, cu succes.

C. VALERIU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului- Cen
tral al Partidului* Comunist'Român, 
a primit luni la' amiază, la Eforie 
Nord, pe Abdul Rahman Pazhwak, 
președintele celei de-a XXI-a se
siuni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite.

La primire au participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Gheor- 
ghe Diaconeșcu, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U.

Intre secretarul general al C.C. al 
P.C.R. și președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U. a avut loc o con
vorbire amicală cu privire la acti
vitatea Organizației Națiunilor U- 
nite și la problemele internaționale 
actuale. S-au abordat, de asemenea, 
unele probleme privind denruUafeu

s i u n e
aduce tot mai 
corespondențe 
migală și în
de către un 
orașul Vulcan, 

ziarului

frecventă. Se 
Imling Iacob, 
de liceu. Are 
și e membru 
Zilele trecute

De cîtva timp factorul 
poștal ne 
multe 
scrise cu 
demînare 
tînăr din
In coloanele 
nostru semnătura lui a 
început să fie din ce în 
e mai 
lumește 

absolvent 
20 de ani 
de partid,
rie-a vizitat la redacție. 
Venind vorba intr-o dis
cuție . amicală despre 
menirea celui care scrie, 
Iacob a spus: „Impor- 

continuu, să urci tot mai 
sus — spre azur — dar 
ca să te simți puternic 
trebuie să fii cult. In 
ceea ce scriu, eu voi în
cerca să ridic probleme 
majore ale vieții".

Tematica pe care o 
abordează coresponden
tul vulcănean oscilează 
intre doi poli — cel po
zitiv și cel negativ. Nu-i 
scapă nimic inedit și

1 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dințre România și Afganistan.

După întrevedere, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă cordială, 
.tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
ținui la dejdn pe Abdul’ Rahman 
Pazhwak. ' ' ;

»

frumos care sărtu fie 
. înserat în , carnețelul 
său și transmis- cu ope
rativitate ziarului. Dar, 
cînd e cazul, ia și.- ati
tudine critică față.de cei 
care nu-și fac datoria. 
Este prezent pe stadioa
ne, alături de tineri la 
muncile patriotice, in 
campania celor care 
pleacă în excursii. Ast
fel, el este- asemeni, u- 
nui barometru al tim
pului nostru.

Frumosul îl preocupă 
mai mult, 
perament 
pornește 
munților 
la fiecare
din care .se Va 
mai tîrziu un 
portaj. Nu neglijează 
nici cel mai miq omd- 
nunt dit -c
dîană. De ai-eea'tndî'în
totdeauna ari-ăeiÂv pen
tru presă 
nică cu 
Discută cu 
ale Căror
drept pildă.

In sufletul lui 
neȘte o ardere continuă, 
o dorință de a. scrie

■ . 7.mereu.

Fiind un tem-
■ sensibil, 
pe

Și-ți
■ pas

el
cărările 
notează 
impresii 
contura 
nou re-

Luni seara a sos it , în Capitală Ar- 
deshir Zahedi, miniștrul, afacerilor 
externe al'Iranului, care, la invita* 
tio guvernului Republicii Socialisto 
România, face o vizită,. oficială-, în 
țara- noastră; Ministrul iranian este 
însoțit de Mohammad .; Reza Amix- 
Teymour, subsecretar de stat pen
tru afaceri politice, Mohammad Has
san Pauyani, director în Ministerul 
Afacerilor Externe al- Iranului, și de. 
Shapour Bahrami, director ui secre
tariatului i ministerului afacerilor ex
terne al lranuhu.

La. sosire, pe aeroportul -Băneasa, 
oaspeții au fost întâmpinați de Cor* 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Gliga și Petru Burla, 
cu, adjuncți ai ministrului afaceri
lor externe. Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru relațiile cul
turale; cu străinătatea,- Valentin Ste- 
riopol, adjunct al' ministrului comer
țului exterior, Pavel Silard, ambasa
dorul României în ■ Iran; funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au .fost de-față Soltau H.- V. Sa- 
nep^aji;; ambasadorul Irasului- la Bul- 
aiMști, membri ai ambasadei, pre
cum și Jaunsheed K. A. Marker 
amEauadorul F^Jpatanultii la Bu- 
âunegtî;~ *

11 - ■ ■. tAgjepreșj

și ne comu- 
operQtivitate. 
cei în 

sfaturi
vîrstă
le ia

dom-

VAL. COANDRÂȘ

Un tînăr cronicar 
al faptelor cotidiene

In anul 1964, în pa
ginile ziarului „Steagul 
roșu" a fost consemna
tă prezența unui tînăr 
corespondent uricănean

Pe atunci, era în clasa 
a Vil-a, la vîrsta cînd 
încă se mai poartă cra-

(Continuare In pag. a S-a)
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O strgdă din aartîerul Braia — Lupeni în plină înflorire

.... •

Iri pagina , a 4-a
• Succese ale Armatei Popu

lar# Vietnameze.
' * Poporul grec va fi che
mat la uri referendum.
• Răscoala mercenarilor a 

, produs serioase dificultăți Con-
go’ului. ,»
• In legătură cu-situația, din 

Oriental Apropiat. ■
• Convorbiri privind lichi

darea bazei militare a S.U.A. 
din Libia.
• Opoziție fată de reforma 

securității sociale din Franța.
• Cutremure de pămînt în 

Franța.
• Noi incidente la Adep.

-f - '
• Inundații în Sudan.

BABA Șl CELE 2410Q0
Visam. Se făcea că mă întîlnisem 

cu Aii Baba (n-are a face că e • un 
personaj legendar ; în -vis; ppți să 
te întîînești cit Tutankhamon sau 
chiar cu Zeus. Și-mi zice mie 
Aii Baba: „Ascultă, te văd băiat 
isteț, nu vrei să te căpătdiești 
Mă gîndeam în sine-mi : „Să ști că 
vrea să mă ducă, la peștera hoților. 
Mi-ar ajunge de acolo chiar și.un 
diamant de mărimea unui ou de pi
tulice. Mi-aș lua și' eu acolo un' 
,,1.300“ ca tot omul modest". Șme
cherul de Aii Baba, însă, nu tră
dează nimănui coordonatele peș
terii. Mi-a arătat în schimb o apă. 
Curgea la doi pași de noi, dar eu 
n-o observasem. „Asta, zice,' e Apa’ 
sîmbetei.: Dacă ști să înoți- ârun-' 
câ-te, in valuri. La celălalt malpi. 
după boschetul acela de răchită (șj 
pe Apa sîmbetei crește răchita și 
trestia) sînt 241 de mii. de lei. l-a, 
aruncat Combinatul carbonifer Va
lea Jiului de comun acord cu con
ducerea Exploatării - miniera Ani-

noasâ. Treci rîul înot; ia-i și ai tăi 
să fie". Afurisit panglicar! Numai 
ufiul ca ăsta a putut să-i pungâ- 
Șească pe cei 40 de hoți. Banii vor * 
putrezi acolo. Am regretat atunci 
mai mult ca oricînd că nu știu să 
înot. Și am luat pe loc o .hotărîre : 
Cum mă trezesc din somn direct 
la ștrand la Petrila mă opresc ; ba 
nu, nu la Petrila, la Lupeni că ăla 
e mai bine amenajat. Și m-ftm tre- 
iit. M,am frecat- la ochi și... nu 
m-am dus la. ștrand. M-am dus la 
Anin'oasa. M>-au aținut calea direc
torul clubului și președintele comi
tetului sindicatului de la mină. 
„Haide, zic ei, să-ți arătăm ceva". 
Și-mi arată clubul lor. In sala de 
spectacole, pe zugrăveala proaspătă 
au apărut pete de „aqua superfi- 
cialitates", adică de apă--de ploaie 
strecurată - prin * acoperișul spart. E

Ion CIOCLEI

(Continuare--înJ pag.'o 3-a)
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SPORT.SPORT•SPORT
fiOTBAL

in așteptarea începerii campionatului
Pînă la începerea campionatului 

republican de lotbal, categoriile A, 
B și C, a mai rămas o sâptârhînâ. 
Deci încă șapte zile de așteptare 
pentru iubitorii jocului cu balonul 
rotund pînă cînd vor putea vedea 
din hdu la lucru pe cel care le fac 
duminicile plăcute, iar urieerl le 
produc necazuri. Pentru iubitorii 
fotbalului din Valea Jiului perioa
da de așteptare e de dOuâ săptă- 
mînî deoarece în prima etapa Jiul 
se va deplasa la CraidVă, uhde va 
întîlni formația Universitatea, iar 
Minerul Lupeni va JUcâ la caran
sebeș cti echipa ceferiștilor dlh lo
calitate.

In vederea reluării acestei popu
lare competiții sportive, cele două 
echipe din Valea Jiului și-au in
tensificat în ultimul timp pregăti
rile, Din cele 9 meciuri amicale 
susținute pînă acum, Jiul a cîștigat 
4, a terminat la egalitate 3 și a pier
dut două.

Duminică, fotbaliștii petroșăneni 
au jucat la Hunedoara cu proaspă
ta promovată în categoria B. Me
talul, de care au dispus cu scorul 
de 1—0. Echipa s-a „mișcat" bini
șor, dar atacul ă fost din nbu ihe- 
ficace. Antrenorul Ștefah Coidum 
a trimis în teren echipe folosită 
și în ultimele meciuri și care, pro
babil, va evolua și durhihică la 
Craiova în prima etapă a tufului 
noii ediții a campionatului republi
can de fotbal 1987“-] 908.

La rlndul lor, fotbaliștii de Ia 
Minerul Lupeni s-au antrenat du
minică pe stadionul din localitate 
în compania partenerilor lor de în- 
trecete din viitorul campionat.

O nouă formulă de disputare 
a Campionatului regional
*’ zalele trecute a avut loc la De*
va o plenară a Consiliului regio
nal pentru educație fizică și sport. 
Cu această ocazie s-a discutat și 
aprobat, între altele, și noua for
mulă de disputare a campionatului 
regional de fotbal, ediția 1967— 
1968. In noua ediție, campionatul 
regional se va desfășura pe două 
serii a cfte 12 echipe fiecare. Din 
seria a II-a vor face parte urmă
toarele 12 echipe l Știința Petro
șani, Parîngul Lonea, Minerul Vul
can, Minerul Uricani, MinetUl A* 
hinbasa, Preparatorul Petrilă, Con- 

Comportarea pefroșănenilor

Victoria Călan. După 90 de mi
nute de joc mediocru, în care Vic
toria putea reveni pe rînd fiecărei 
formații, scorul a rămas alb : 0-0. 
Echipa din Lupeni, la conducerea 
căreia a revenit antrenorul Iile 
CHcitoiu, a Vădit totuși Un plus 
de superioritate, de orientare tac
tică in tereh, dar ocaziile avute au 
fost ratate cu multă... siguranță. 
Să sperăm că formația minerilor își 
Va regăsi cadență din vremurile 
sale bune șl va lupta cu dîrzenie 
pentru readucerea fotbalului lupe- 
neăh în categbrîa secundă a țârii,

G. DINU

Minerul Anlneasa — 
Aurul Zlatna 1-0

In tel de-ai doilea meci contînd 
pentru „Cupă României" la fotbal, 
Minerul Ahinoasa a îhtilnit pe sta
dionul din localitate fbrmația Au
riii Zlatha. retrogradată din cate
goria C în regiune. Meciul a plăcut 
spectatorilor pentru dîrzenia cu 
care s-a jucat, pentru fazele fru
moase de fotbal. Cu o echipă înti
nerită. bine pregătită, localnicii au 
CÎȘtigat întîlnirea cu scorul de 1-0, 
dovedind că vor avea un cuvint 
greu de spus în noua ediție a cam
pionatului regional Și oaspeții s-au 
comportai bine, Vrolnd parcă să 
arate câ nu meritau să cadă din 
„C". Singurul gol al partidei a fost 
înscris de Niță In minutul 3. prin- 
tr«Un șut puternic de la 20 metri. 
Candele au avut și alte ocazii de a 
majora scorul prin Broască și Toth. 
dar suturile lor nu âu nimerit ținta.

st rudarul Lupeni, Minerul Teliuc,
Minerul Ghelar, Constructorul și 
l.G.O. Hunedoara și Abatorul Ha
țeg. Cîștigătoarele seriilor se vor 
întîlni în meci direct pentru de
semnarea campioanei regiunii.

Această formulă de disputare a 
viitoarei ediții a campionatului re
gional de fotbal, cuprinzând măi 
multe echipe, va permite afirma
re® utloî noi talente și, totodată, 
va ușura sarcina deplasării echi
pelor, fiind mult apropiate din 
punct de vedere geografic.

In repriza secundă oaspeții au 
intrat pe teren deciși să egaleze. 
Deschiderile lungi pe extreme i-au 
apropiat de multe ori de poarta a- 
părată de Danciu și, pe rînd, Bălă- 
neanu, Pop, Boldan au încercat vi
gilența portarului aninosean, care 
s-a remarcat prin intervenții 
prompte, spectaculoase, Spre sfîr- 
șitul meciului, Broască a ratat de 
puțin o mare ocazie de a majora 
scorul, In ultimul minut de joc gaz
dele au trecut prin mari emoții. A- 
tacantul central Boldan a executat 
o lovitură liberă de la cca. 25 me
tri de poarta localnicilor, dar min
gea puternic trimisă de el a întîlnit 
bara și a revenit în teren de unde 
a ,,cuîes-o“ tînărui portar Danciu. 
Deci meciul s-a terminat cu victo
ria meritată, de 1—0 în favoarea 
echipei Minerul Aninoasa. A con
dus bine Ion Panait din Petroșani.

Constantin DĂNILĂ
corespondent

Aspect din timpul meciului dintre Jiul și Steagul roșu Brașov, 
terminat cu scorul de 2—2.

15 august — 15 septembrie

„Cupa Văii JiuluF
Consiliul orășenesc 

pentru Cultură fizică și 
sport Petroșani iniția
ză, îticepînd de azi; o 
nouă competiție fotba
listică. Este vorba des
pre „Cupa Văii Jiului" 
care va angrena în în
trecere echipele Jiul 
Petroșani — I și II, Mi
nerul Lupeni și cele 7 
echipe diti Valea Jiului

ce vor activa în seria 
a 11-a a noii ediții a 
campionatului regional, 
întrecerile Be vor des
fășura după un sistem 
eliminatoriu și vor fi 
dotate cu un trofeu 
transmisibil ce va lua 
în fiecare an drumul 
echipei cîștigătoare a 
competiției.

,D/d£OG 
LA MICA 
distant^

Joi, 17 august, la ora 18, vă 
avea loc in sala mică a Casei 
de cultură din Petroșani o in
teresantă munifestare sportivă, 
un așa-zis „Dialog la mică 
distanță". Este vorba despre 
Iritilnirăd antrenorului echipei 
de fotbal „Jiul", Ștefan 
Coidum, cu susținătorii echi
pei, cu toți cei care îndrăgesc 
jocul de fotbal și participă la 
meciurile „Jiului".

Organizat in preajma înce
perii noii ediții a Campiona
tului republican de fotbal, 
„Dialogul lă mică distanță" 
va fi util șl interesant. Cu a- 
cest prilej, spectatorii meciuri
lor de fotbal vor află amă
nunte în legătură cit compo
nența lotului, cu diferite alte 
probleme ce-i interesează re
feritoare la echipă și lă jocul 
său, vor putea veni cu pro
puneți și sugestii pentru îm
bunătățirea joctilui echipei, 
pentru buna ei comportare îh 
campionat șl, evident, ocupa
rea unui loc onorabil lă sfir 
șitul IUI.

Primele meciuri din 
cadrul „Cupei Văii Jiu
lui" la fotbal se vor 
disputa mîine după cum 
urmează: Lonea: Pa- 
ringul — Jiul Petro
șani; Anlnoasa: Mine
rul — Jiul II Petroșani; 
Uricani i Minerul — 
Minerul Lupeni. TOate 
întHnirile vor începe 
la ora 17.

(Urmare diti pag. I)

ttu înfăptuirea sarcinilor ce decmg 
din Directivele celtli de-al IX-lea 
Cutigrea al P.C.R,

Un rol imeils îi rbvliie presei 
nbaatte îh sfera preocupărilor pen
tru dezvoltarea cttllștlințel Socialis
te. Devotamentul fată de partid, 
dragostea fierbinte fată de patrie, 
răspunderea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de muncă, cinstea, înalta 
ținută morală în societate, în fa
milie și în întreaga viață, spiritul 
combativ, grija față de avutul ob
ștesc constituie înalte trăsături md- 
taie ale omului nou, pentru Culti
varea cărora presa noastră desfă- , 
șOafă B activitate neobosită. Cu în
treaga el autoritate, presa dezvă
luie lipsurile și neajunsurile în cele

Marea forță
a
cuvlntului tipărit

mai diverse uoineiiu tie activitate, 
stimulând spiritul critic al maselor, 
devenind o armă de temut împo
triva a ceea ce frînează mersul 
nostru înainte.

Capacitatea presei noastre 41e 
a-și îndeplini misiunea îneredințfi- 
tă, creșterea rolului ei de exponent 
al opinei publice stă în legâtura ei 
indisolubilă eu masele. Corespon
denții voluntari, colaboratorii, ci
titorii care în număr tot mei mare 
se adresează. în scris ziarului, Ca u- 
nui prieten apropiat, dau presei 
noastre un mare sprijin ih abor
darea și tratarea competentă a ce
lor mai diverse probleme pe care 
le ridică Viață. Un sprijih de nă
dejde îl dau presei noastre difu- 
zorii voluntari dih întreprinderi și 
toți t ei care contribuie la pătrun
derea largă a cuvântului tipăfit în 
rîndul maselor large.Cu prilejul săr
bătoririi Zilei presei române lu
crătorii redacției „Steagul roș&° 
își exprimă hotărîrea de a milita 
activ cu sprijinul corespondenților 
și colaboratorilor pentru mobiliza
rea tuturor forțelor oamenilor mun
cii din Valea Jiului la îndeplinirea 
Directivelor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., de a-și aduce o 
contribuție sporită la organizarea 
științifică a producției și a MUhcli. 
Ou întreaga ei forță și putere de 
convingere, presa noastră va reflec
ta zi de zi, în diferite forme gaze
tărești, munca etituziastă a între
gului popor de a ridica tot mai sus 
gloria României socialiste, năzuin
ța lui nobilă de a trăi în pace și 
prietenie cti popoarele de pretutin
deni.

în „Cupa C. F. R."
In zilele de 12 și 13 august 1967, 

orașul Alba Iulia a găzduit etapă 
regională a „Cupei C.F.R.'*, ediția 
întâi. Cu acest prilej s-au între
cut sportivii asociațiilor sportive 
aparținând întreprinderilor și in
stituțiilor cu profil C.F.R. din ora
șele : Alba Iulia, Simeria, Deva și 
Petroșani.

Prima ediție a „Cupei C.F.R. 
s-a desfășurat la ramurile: atle

'THVîWtf*

tism, fotbal, trântă, popice, haltere, 
volei și tir.

Reprezentanții asociației sportive 
„C.F.R. Petroșani", căre he-au re
prezentat la această întrecere, au 
ocupat locul doi în clasamentul 
general. Ei puteau tot așa de bine 
să cucerească trofeul dacă nu ar 
fi neglijat ramurile haltere și trân
tă, unde nu au prezentat nici un 
concurent.

Printre sportivii și sportivele 
noastre care au dovedit o compor
tare Bună, cucerind chiar primele 
locuri, se numără : Nicoară Lucian 
la 800 m, Macarie Aurel la 1500 
m, Văduva Angela la 100 m și la 
înălțime, Buruian Ileana la 200 m 
șl 400 ffi plat, precum și oompo- 
nenții echipei de popice.

Fără îndoială că din prima e- 
diție a „Cupe! G.F.ft." consiliul a- 
soeiațfei sportive „C.F.R. Petro
șani" a tras unele învățăminte in 
sensul că viitoarele ediții să-i gă
sească mai bine pregătiți pe spor
tivii acestei asociații pentru a o- 
cUfra lozurile de care sînt capa
bili.

S. BALOI și
V. ZA&CULEA
««reațMCKteți .

Ziua de duminică a fost plăcută 
pentru loneni. Soarele, mai ales, a 
tost darnic cu ei, de dimineață și 
pînă tîrziu după-ămiază. In această 
zi de adevărată Vară a fost orga
nizată pe stadionul din localitate 
o reușită manifestare cultural- 
sporti vă.

Primii care au intrat în întrece
re au fost sportivii. Lă cursa de 
biciclete, pe distanța de 1200 me

DUMINICA CULTURAL.
SPORTIVĂ LA IONIL1
tri, s-an prezentat numeroși iubi
tori ai sportului cu pedale. Au eîș- 
tigat i Rusu Gheorghe la biciclete 
de ofaș și Rusu Vasile la biciclete 
(cursa cu obstacole). Ștafeta 
metri a lost cîștlgată de echipa stră
zii Parcului din Lenea, care a avut 
următoarea componență: Cetesenț 
Adalbert, Keri Arpad, Andraș Pe
tru, Gălățan Cornel, Becky Nice- 
lae.

O Întrecere viu disputată a fost 
cea de motorete, motociclete și mo
tociclete cu ataș (cursa cu obstaco

le). Primele locuri au revenit in 
ordinea probelor lui Cioară Nico- 
lae, Gligor loan și Costinaș Cor
nel. De mult interes s-a bucurat 
concursul populat de Călărie pe 
distanța de 1200 metri. Pe locul 
intîi s-a clasat mecanicul de loco
motivă Antal losif, locul secund 
revenind electricianului de mina 
Antal loan.

FOTBAL. Mult așteptatul meci 

de fotbal a adus, după cum anun
țau șl afișele o frumoasă surpriză. 
Urma sa se intilneastă formația 
veteranilor fotbalului din Lonea 
șl „Kebipa surpriză". La ilUietui 
arbitrului Krelbic Ernest, cele două 
echipe au intrat pe teten. in rlndul 
veteranilor figurau Cimpeanu Du
mitru. Hăcglanu Gheorghe, Hftido- 
reatm loan, Fui Romulus șl alții. 
„Echipa surpriză" a apărut pe te
ren hi ritmul unui dans din oaș, 
componenții săi fiind „echipați" in 
frumoase costume ce se poartă iii 

Maramureș, Erau artiștii amatori 
ai clubului din Lonea, care tre
buiau să le dea replica fotbaliști
lor veterani. Printre artiștii ama
tori — fotbaliști —- s-au numărat 
Hlopețchi Vasile, directorul clu
bului, Belu loan, vicepreședinte al 
comitetului sindicatului minei, Ma- 
teșan loan, Ferenczi Petru, Matz- 
anga loan, Briac loan, Lazăr Ni- 
colae și alții.

Meciul a fost plăcut, viu dispu
tat, șt s-a Încheiat cu victoria de 
2—1 a artiștilor amatori prin punc
tele Înscrise de Laser Nicolae, în 
minutele 12 șl 52, Pentru veterani 
a înscris Pui Romulus în minutul 
40.

După terminarea manifestărilor 
sportive a urmat un frumos pro
gram artistic susținut de artiștii 
amatori al clubului din localitate. 
Fotbaliștii de mal Înainte și-au îm
brăcat frumoasele costume națio
nale șl au înveselit pine tîrziu spec
tatorii ih ritmul muzicii $1 al dan
sului,

Totul a foit bine și frumos.'Or
ganizarea — bună și mobilizarea 
— de asemenea, yi totuși a parti
cipat puțină lume. Nu știm cate-i 
cauza.

Dobrica 1L1E
și Penescu NICOLAE 

z ‘ ’ corespondenți
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Rom, coniac, șliboviță și... alte răcoritoare
^oseatm ce-ți aruncă pangli

ca de asfalt peste culmile Bâ- 
nițet că să coboare Apoi, șer
puind, spre Țara Hațegului, 
a devenit mai ales după mo
dernizare, until dih cele ttiâi 
preferate uinefării pentru a- 
mutoni de drumeție din Pe
troșani și din celelalte locali
tăți ale Văii Jiului. Uh traseu 
de citeva zeci de kilometri Itt- 
mănunchiază vestigii ale isto
riei cum sînt cetatea 
Banița și turnul de la 
dia, peșteri, peisaje de 
frumusețe. Nu numai
nica, dar și în dupu-athiezile 
zilelor de peste .săptămînă, a- 
ceste locuri atrag mulți 
meți plecați 
torete, eii 
chiar pe jos.

Indiferent
transport ales, Un punct de pe 
acest traseu te invită mat în- . 
sistent la un scurt popas. Este 
culmea Bădiței, unde ți se aș
tern înaintea ochilor priveliști

“Se heuitut. Spre sUd, Pulmiie 
pariftgului, tar spre ftttrd, ptet- 
zîttău-se în ulbastrut îănlor, 
luncile Țării Hațegului pre
sărate de apele Șiretului ttt 
sclipiri de ăfgint.

intuind, pAte-se, necesitatea 
unui pbpas in acest loc, 

ÎM S E M HIR E

conducerea T.A.P.L. 
este oare atît de 

înțeles că mai ales 
zile de caniculă sînt

dadcă 
Criva- 
o rară 
durHi-

cu biciclete, 
autoturisme

de mijlocul

dru- 
ma
sau

de

T.A.P.L. Petroșani a ridicat 
tocmai alei, lă mărginea șo
selei, un bufet, unitatea iți 
răsare in față Pesetă, cu ți
nută- i estivală și mai ales 
promițătoare. Utcîiid aici fie 
dintr-o parte fie din cealaltă, 
te gîndești th primul rină la 
răcoritoare. Te surprinde insă 
faptul 
găsești 
sucuri, 
nerală 
tul te
Șliboviță și alte... răcoritoare

de acest gen. Path lei Mit se 
rezumă eeeă ee gestionarul 
bufetului găsește de cuviință 
să pună la dispoziția drume
ților dornici de a fure aici Un 
popas.

Pentru 
Petroșani 
greu de 
In aceste
solicitate in primul rînd răco
ritoarele ? Ș-apoi, pentru cel 
sosit la acest bufet cu bicicle
ta, motocicleta său la volanul 
unei mașini romul său șlibo
vița se nimeresc că... nuca-n 
perete. Oricum,
niță, turismul e preferat pe o 
singură cărare...

Ținînd seăftla
este similară și la bufetele si
tuate pe celelalte trasee turis
tice ale Văii Jiului, be impu
ne din perteâ conducerii 
T.A.P.L. să vină în întîmpi- 
narea amatorilor de drumeție 
și să aprovizioneze bufetele șl 
cp răcoritoare.

chiar la Ba

că situația

ca la acest bufet nu 
nici citronadă, nici 

nici cel puțin apă mt- 
reee. In schimb bilfe- 
irhbie cu rom, coniac,

U EDITURA ACADEMIEI A APĂRUT:

CORNELIA BODEA

Lupta românilor 
^pentru unitatea națională 

1834-1849
Lucrarea expune acțiunile revo

luționare desfășurate în comun în 
cele trei țări române, începîild cu 
mișcarea bănățeană din 1834 pen
tru ,,Republica română unită" și 
pînă în martie 1849, în timpul re
voluției pașoptiste românești. Fap
tele sînt tratate în strînsă expunere 
cu fenomenul și acțiunile revolu
ționare din Europă.

Aducîndu-se în discuție nume
roase informații documentare ine
dite — din arhivele î’Orfiănești și 
străine îh prezenta monografie 
se reliefează programele politice și 
Ideologice ale mișcării naționale, se 
arată metodele și mijloacele pre
conizate a fi puse în acțiune de re
voluționarii români.

PE TEME DE CIBfCUTlB

{UtWare tin țtș. i)

o metoda noua de a piita. Se iii- 
rudește de departe cu stiprarealis- 
mul. In sala de ședințe și repetiții, 
sub parchetul nou a crescut „ciu
perca neglijențiae" (eu am botezal-o 
așa, da,- tt-atn drept de țmteihltate 
asupra ei) pe care Uh i2Vbr miste
rios o udă la rădăcină. Același iz
vor alimentează șl igrasia dih pe
reți, Niște grupuri sStntate căite in 
viața lor n-au avut scurgere n-au 
nici acum. Doar dacă se sparge din 
nou pardoseala sălii de spectacole 
ca Să traverseze conducta de Scilt- 
gete, Si alte, Și âlte „perle" pe rate 
nu-mi mai pierd Vremea să le numesc. 
„Cine 
trebat 
mină.
duse
supraveghetor, 
nufî sau schițe ca să se știe ce și 
cUffi tfebliie făcut, A existat Un 
deviz tie 241 OOO lei și cu asta gata. 
Niște bani aruncați pe Apa sîmbe- 
tei — completează directorul elu-

a lucrat aici ?“ — i-am în- 
pe cei doi. ;,Oamenii de la

Lucfările au fost coh- 
în mare parte de un 

N-au existat pla-

„POLITEȚEA" LUI OACA
Se înserase. După programul afi

șat, pînă la ora de închidere a ma
gazinului mal rămăseseră vreo 15 
minute. După ce și-a aruncat ochii 
pe ceas, Oacă Marin, gestionarul 
unității de legUfne și fructe din 
Aninoasa n-a ținut seama de acest 
,,amănunt" și hotărît, a închis tișt 
decretînd terminarea prograthillUi 
de lucru pentru Ziua aceea, 
pentru cumpărătorul care are 
voie de un anumit produs. 15 
nute contează... Dar ce putea 
ce ? Dacă așa a hotărît nea Ma
rin, așa rfltitîiie și Basta.

.•.-.Două cumpărătoare „neînțele
gătoare" care vroiau, cu tot dina
dinsul să cuthpere ttfere, n-au ți
nut seama că-i... „închis11 șl au in-

i», 
ne- 
mî- 
fa-

La volan, sub influența alcoolului
Tentația unei halbe de be- 
sau a unui pahar de vin de

Vară, 
re rece 
la ghiață este mare pentru condu
cătorii de autovehicule, care stau 
în caroseria încinsă, mirosind a 
benzină Și uleiuri. Dar șoferul nu 
trebuie să uite că conducerea auto
vehiculul, sub influența băuturilor 
alcoolice, provoacă o nesiguranță 
accentuată a reflexelor și deci spo
rește nemăsurat pericolul de acci
dente. Tocmai de aceea, legea cir
culației interzice cu hotărîre și 
prevede pedepse aspre contra tutu
ror conducătorilor auto care conduc 
autovehicolul sub influența băutu
rilor alcoolice. Totuși, O parte din 
ei încalcă toate regulile, punînd în 
pericol viața pietonilor și chiar a 
altor Conducători auto. Astfel, șo
ferul Gaiter Edvard Martin a con
dus în stare de ebrietate mașina 
nr. 31 HD 178B ăccidentîhd grav 
o femeie. De asemenea, șoferul Or- 
Ijan Dezțd, conducted Beat Uh au
toturism a făcut un accident mor

tal, iar șoferul Stanoil Dor el Flo
rian conducînd tot sub influența 
băuturilor alcoolice a accidentat un 
om și a fugit apoi de la locul ac
cidentului.

Nu au știut acești șoferi că legea 
circulației interzice categoric con
ducerea autovehiculelor sub in
fluența băuturilor alcoolice 7 Ba 
au știut și totuși au consumat bău
turi alcoolice, ceea ce a dus la pro
ducerea de accidente, de victime 
Tot sUb influența băuturiilot alcoo
lice au condus mașinile șl Coviza 
V. Octavian, Corlan Traian, Carp 
Nicolae, Drăgan Viorel, Ajder Mi
hai și alții. Ce se poate spune oare 
despre șoferul Stoker Ernest de la 
i.c.o care a băut și apoi s-a urcai 
Ia volanul autobuzului 31 HD 1021 
pentru 
despre 
parcat
Băncii

„parc" apucîhdu-se de băut — ce 
să plece apoi Iar la dtiiin ?...

Exemplele menționate mal sus 
aratfl clar Urmările triate ale beției 
la volan și de aceea este necesar 
să se ia atitudine hotărîtă contra 
șoferilor care conduc sub influența 
băuturii, ei constituind un real pe
ricol în circulație atît pentru cele
lalte mașini cit si pentru pietoni I

Lt. major Tiu CONSTANTIN
Miliția oraș

i Zilele trecute, ia 
: unitatea militară 
I de pompieri din 

Petroșani a avut 
loc depunerea jU- 
rămîntului recru

țilora transporta pasageri ? Sau 
șoferul Grecu Toma care a 
mașina 32 B 2039 în fața 
și apoi a intrat în grădina

• . »r

Petroșani

I 
I 
I
I
I
I
1
I
I
i

sistat să fie lăsate înăuntru. Insă 
cu nea Marin (cum îi zic cunoscu- 
ții) nu le-a 
el ceva, e 
thai poate 
femeile nu 
zînd însă că
■tliarfă solicitată, uha din ele a ce
rtat unui cunoscut, aflat Ih maga
zin, să-î cumpere el mere. Auzind, 
nea Marin s-a enervat cumplit. Și 
dihth-Uh acces „de amabilitate" a 
aruncat atît punga cu mere, ce ur
ina s-o dea cumpărătorului, cît și 
cheile unității, aflate pe tejghea. 
Apoi a început ,,să împroaște" cu 
vastele Iui cunoștințe de hathră 
pornografică, ădresltld cuvinte jig- 
hitoctre cumpărătoarelor. Atitudinea 
lipsită de respect a gestionarului a 
intrigat pe cei aflați îri magazin. 
Gestul lui nu-și găsea justificare. 
Doar cumpărătoarele n-au cerut ni
mic altceva decît să fie servite, în 
cadrul programului de lucru.

După cîte știm, programul unită
ților comerciale n-a fost fixat la 
întîmplare. Deci nimeni h-are drep
tul să-l nesocotească nici chiâr 
gestionarul Oacă, cel cu nervii Și 
vocabularul prea „bogat" ih epite
te. Ar fi cazul să-i amintească a- 
cest lucru organele în drept ale 
O.O.V.L.F, Petroșani

B, COSTE A
(după o corespondență a fov. 

L, Anton —. Aninoflsa)

mers. Cînd hotărăște 
bine făCUt, nu 
sChiriiba. Dar 

s-au lăsat.
n-âu șanse să obțină

se 
nici 
Vă-

Un tînâr cronicar 
al faptelor cotidiene

(Urmare din pag. 1)

Vdta roșie de pionier. 
Primul contact cu pu
blicistica a constituit 
pentru el urt imbold în 
activitatea consacrată 
scrisului, făcindii-l mai 
receptiv la ceea Ce se 
petrece in juru-i, In 
carnețelul lui au înce
put Să apară însemnări 
lăpidare din viața șco
lară ji cotidiană pe Ca
re elevul acasă le ațter- 
nea pe hirtie, tritrUțîn- 
du-le ziarului. Astfel, 
Mihăi Todotan, căci des
pre el este vorba, u de
venit un corespondent 
activ, acordînd tot mai 
multă atenție acestei o- 
eupații frumoase. Scrisul 
Său a cunoscut în anii 
următori un salt calita
tiv. De la informații a 
trecut la cultivare# re
portajului. Anul acesta 
a promovat clasa a X-a 
fiind unul dintre elevii 
fruntași ai Liceului din 
Uricani. Il pasioneată 
îndeosebi științele exac
te și visează să devină 
un cercetător gl conste
lațiilor. Pentru aceasta

se pregătește cu tenaci
tate. In HmpUl său li
ber practică diferite 
sparturi‘ volei, handbal 
si baschet. Profesorul de 
sport, DArac NicOlae, 
are numai cuvinte de 
lăudă despre elevul său, 

in fiecare ii, pe la 
ora 15, în poarta casei 
idle, peste care se în- 
tind Aracii viței de Vie, 
Mihai Todoran așteaptă 
poștașul. Este dornic să 
afle cuvîntul 
să la la 
realizările
noastră. După 
in posesia lui, 
ză poștașului 
Care după ee a 
cut în registrul 
sortai este expediat 
adresa redacției, 
din preocupările 
trăȘColate. Prin 
corespondentul

zlarului, 
cunoștință 

din Valea 
ce intră 
îhtnineti- 

plic 
tre- 
per- 

pe 
unu

un 
fost 
său

£ 
lui et- 
aceasta 
nostru 

Cel mai tinăr își înde
plinește o datorie de b- 
noare, aceea de a popu
lariza succesele mineri
lor uricănem sau aie eo- 
legilor de școală. Și în
totdeauna el o face cu 
răspundere fi eonftiin- 
ciozitate.

buîui4, i.Gef Apă SMeteiî Să 
fim sefieși, tovarășe Miroescu, 
dumneata nu ști ce coșmar am avut 
eu azi-noapte cu apa asta". „Parcă 
noi n-dVăta tdt coșmaruri cU apa 
care uneori inundă literalmente 
sala de repetiții ? Și nici măcar 
fiu-î apg de ploaie i e apa de la o 
Cbndlictâ spartă, ascunsă undeVa 
în pereți, pe oare „meșterii" au 
lăsat-o tot așa cum au găsit-o. a- 
eutii ea s-a terminat renovarea, 
poate găsiți pe cineva care să re
pare renovările".

Am plecat de la club fără să le 
promit ceVa fără măcar să le String 
tttitta. Mă gîtideam la visul meu 
eu cele 241 de mii aruncate pe 
Apa sîmbetei.

PROGRAM 
DE RADIO

16 august
PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN

DE ȘTIRI, 5,06 Program muzical de 
dimineață, 6,30 BULETIN DE ȘTlRt, 
5,35 ACTUALITATEA AGRARA, 
6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport. Buletin meteo-rutiet, 
6,30 BULETIN DE ȘTIRI, 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
ruttef; ?,45 Sumarul presei; 8,00 
Toi îhâinte (emisiune pentru pie- 
nierip 8,20 MOMENT POETIC, 8,25 
La microfon, melodia preferată; 
9,0Q BULETIN DE ȘTIRI, 9,03 La 
mienlîon, melodia preferată; 9,25 
Sfătui medicului, 9,30 „De la mun
te, ia mafe", 10,10 Cufs de limba 
francele; 11,00 BULETIN DE ȘTIRÎ, 
11,03 Cronica economică; 11,18 Pă- 
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară, 12,00 Muzică ușoa
ră tte Vasile Veselovski; 12,15 CO
ORDONATE CULTURALE, 12,35 
Muzică populară; 13,00 RADIOJUR
NAL, Buletin meteorologic, 13,15 
Succese ale muzicii ușoare, 13,30 
Intilrtlte cu melodia populară ți 
interpretul preferat; 14,00 Cîntă 
Aurelian AndreescU și Franca Si
ciliano; 14,15 DE CEI DE UNDE? 
DE CIND ?, 14,30 Muzică ușoară;
15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteb-rutier, 15,05 ACTUALITATEA 
LITERARĂ; 15,20 Arii din operb; 
15,50 Muzicuța și ocarina, 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic, 16,15 Muzică ușoară; 16,30 
DIAIOG CU ASCULTĂTORII, 16,45 
Muzică populară; 17,10 Călătorie în 
istoria civilizației; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 18,05 UZINA VĂZUTĂ 
DE APROAPE; 18,40 STUDIUL PRI
VIND DEZVOLTAREA, ÎNVĂȚÂ- 
MÎNTULUI SUPERIOR. Opinii, su
gestii, propuneți; 10,00 Concert de 
melodii românești, 19,30 sport; 
19,40 Varietăți muzicale; 20,OO RA- 
DIOGaZETĂ De SEARA. Cronica 
economică; 20,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,50 Muzică 
populară cîntatâ de Ioana CrăCiUn 
și Petru Btitidiș; 21,05 ATENȚIU
NE, PĂRINȚI!; 21,25 Melodii-Hiaga- 
iin; 22,00 RADIOJURNAL, sport. 
Buletin meteotologic, 22,15 „De ia 
Un eîntec, la altul''; 22,45 MOMENT 
POETIC, 22,59 Albumul cîniecelor 
dragi, 24,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
0,05 Melodiile nopții; 2,65^^43,00 BU
LETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
15 august

13,00 In direct. Unde faeern 
întreținerea tehnică a 
automobilului ? Transmi
siune de la stația de lit- 
trețihete auto Băneasă.

18,30 Pentru copii. „Un joc ne
obișnuit". 'Film producție 
a Televiziunii române.

19,00 Pentru tineretul școlar! 
1 001 de întrebări.
Telejurnalul de- seară.
Teatru filmat: „Mizan
tropul" de Maliere.
Concertul artiștilor -Tea
trului muzical „Stanis
lavski șl NemifoUiCi 
Danceneo". Transmisiune 
In direct de la Moscova. 
Divertisment muzical.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

19,15
19,30

21,30

22,10
22,40
33,00
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VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri ale forțelor patriotice
Poporul grec va fi chemat 
la un referendum

* SAIGON 14 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția de presă E- 
liberarea, forțele patriotice care ac
ționează în provincia Thu Dau Mot 
au lansat mai multe acțiuni succe
sive, soldate cu scoaterea din luptă 
a 400 militari americani și saigonezi 
și capturarea a alți 45. Au fost dis
truse șase tunuri și incendiate două 
depozite de benzină.

In același timp, corespondentul 
agenției Reuter informează că, da
torită „erorilor de reglaj", ameri-

cânii continuă să provoace pierderi 
destul de serioase propriilor trupeJ 
21 de pușcași de marină au foști 
internați duminică în stare gravă | 
la spital, fiind răniți de schijele u-| 
nor obuze lansate asupra pozițiilor 
lor de către o unitate a primei di
vizii americane de infanterie, am
plasată lîngă Da Nang.

ATENA 14 (Agerpres). — ln ca
drul unei conferințe de presă ținute 
la Atena, ministrul de interne al 
Greciei, Stilyanos Patakos, a anun
țat că proiectul noii constituții re
vizuite a Greciei va fi supus spre 
aprobare actualului guvern înainte 
de 1 decembrie a.c., urmînd ca a- 
poi, la o dată care va fi hotărîtă 
de guvern, populația să fie chema
tă să se pronunțe asupra sa în ca
drul unui referendum

în legătură eu situația 
din Orientul Apropiat

<<

— Co-
Grigore 
turneu-

Răscoala mercenarilor a produs 
serioase dificultăți Congoului

DAMASC 14 (Agerpresi. — in 
capitala Siriei au început convor
birile dintre președintele Noured- 
din El Atassi și președintele Iu
goslaviei, Xosip Broz Titp, care a 
sosit duminică i.._. _ 
lă la Damasc

într-o vizită oficia-

★

14 (Agerpres). — Pe 
general al

SOCI 14 (Agerpres). 
tespondență de la 
Cuza: In continuarea 
lui pe care-l întreprinde in
Uniunea Sovietică, ansamblul 
„Rapsodia Română" a pre
zentat o suită de patru spec
tacole la Soci, unde s-a buca- 
rat de un deosebit succes.

Intr-o amplă cronică a spec
tacolelor, ziarul local „Cerno- 
morskaia Zdravnița" sublinia 
că „întîlnirea cu arta optimis
tă a poporului român a deve
nit un mare 
eveniment in 
a stațiunii".

Ansamblul
mână" iși continuă 
la Leningrad, unde 
va susține primul său spec
tacol.

îmbucurător 
viața culturală

„Rapsodia Ro- 
turneul 

miercuri

NEW YORK 
adresa secretarului 
O.N.U., U Thant, au fost primite 
note din partea unor guverne care 
îi aduc la cunoștință că au hotărît 
să acorde ajutoare materiale victi
melor recentului conflict din O- 
rientul Apropiat. Intr-una din aces
te note se arată că guvernul olan
dez a trimis în Iordania și în alte 
țări arabe produse alimentare în 
valoare de 100 000 de dolari. Guver
nul britanic a făcut, de asemenea, 
cunoscut că a suplimentat cu 500 000 
dolari contribuția sa la fondul pen
tru ajutorarea refugiaților palesti
nieni. Și guvernul turc a anunțat 
că a trimis îmbrăcăminte, alimen
te și medicamente în Iordania, Si
ria si R.A.U.

*

man s-au încheiat convorbirile în
tre regele Hussein al Iordaniei și 
președintele Irakului, Abdul Rah
man Aref, care a făcut o vizită 
oficială în această țară, ln timpul 
convorbirilor au fost examinate 
probleme referitoare la situația din 
Orientul Apropiat și căile de înlă
turare a urmărilor conflictului mi
litar din această regiune, precum 
și relațiile dintre Iordania și Irak. 
Șefii celor două state, menționează 
agenția M.E.N., au căzut de acord 
asupra necesității consolidării soli
darității arabe. Luni președintele 
Aref s-a înapoiat la Bagdad.

*

AMMAN 14 (Agerpres) — După 
cum anunță agenția M.E.N., Ia Am-

Opozifie fafă de reforma 
securității :sociale din Franța

CARACI 14 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Pakis
tanului. Sharifudd Pirzada. a sosit 
duminică cu avionul la Bagdad. 
Vizite lui Pirzada la Bagdad face 
parte dintr-un turneu pe care-1 în
treprinde în țările arabe din Orien
tul Apropiat cu care prilej — du
pă cum a declarat la plecare — „va 
discuta problema înlăturării con
secințelor economice ale conflictu
lui din Orientul Apropiat. In cer
curile de afaceri, călătoria lui Pir
zada este apreciată drept o acțiune 
ce are ca scop dezvoltarea relațiilor 
comerciale 
arabe.

dintre Pakistan și țările

KINSHASA 14 (Agerpres/ — 
Ultimele știri transmise din Con
go (Kinshasa) informează că în ța
ră situația continuă să rămînă în
cordată. Mercenarii rebeli, conduși 
de colonelul Jean Schramme, con
tinuă să se mențină în orașul 
Bukavu, situat la extremitatea su
dică a lacului Kivu, în apropierea 
frontierei congo-ruandeze, insti- 
tuindu-și controlul în oraș. Se pare 
însă, apreciază surse oficiale de la 
Kinshasa că Schramme ar fi renun
țat Ia planul său de a fugi in 
Ruanda, întrucît guvernul ruandez 
a afirmat că nu va tolera nici un 
mercenar pe teritorial său. Pentru 
mercenari, precizează aceleași sur
se, n-ar rămîne astfel decît două 
posibilități: să fugă prin Bukavu 
înspre Angola și de aici în Rhode
sia, sau să rămînă în oraș unde 
să-și consolideze pozițiile. In pri
mul caz ei ar avea de străbătut în
treaga Katangă (aproximativ 1500 
km), și bombardierele de vînătoare 
furnizate de Etiopia așteaptă la ba
za Kamina o asemenea eventuali
tate pentru a interveni rapid. De 
aceea, menționează agențiile de 
presă, cercurile oficiale de la Kins-

hasa consideră ca mai întemeiată 
cea de-a doua ipoteză. In orice caz, 
unitățile ar.matei naționale congo» 
leze au și primit ordinul ca, pe 
două coloane, să se îndrepte spre 
Bukavu unde se apreciază că. ar 
putea avea loc o luptă hotărâtoare.

La Kinshasa nu se ascunde- fap* 
tul. că în afara implicațiilor de or
din politic, răscoala mercenarilor 
a produs serioase dificultăți eco
nomice Congoului. O mare, parte 
a navelor companiei fluviale de 
navigație, staționate în provincia 
orientală, au fost distruse, nume
roase poduri au fost aruncate în 
aer de mercenari pentru a îngreu
na deplasarea trupelor armatei na
ționale congoleze, multe drumuri 
și clădiri administrative sînt ava
riate. Aceste acțiuni, se mențioi^g- 
ză la Kinshasa, fac parte din 
numitui plan Kerilis, care preve
dea sabotajul economic ca o pri
mă etapă a declanșării unei even
tuale lovituri de stat.

Totodată, menționează agențiile 
de presă, pe planul relațiilor exter
ne. răscoala mercenarilor pt să 
fi provocat o înrăutățire a rel îilOr 
belgiano-congoleze, care înregistra
seră o oarecare ameliorare.

Convorbiri privind lichidarea bazei militare 
a S. U. A. din Libia
TRIPOLI 14 (Agerpres) — La Tri

poli continuă convorbirile între re
prezentanți ai guvernului libian și 
ai S.U.A, privind lichidarea și eva
cuarea bazei militare americane 
„Wheelus Field", amplasată pe te
ritoriul libian. Ințr-un comunicat 
dat publicității, informează agenția 
Reuter, reprezentanții celor două 
țări au căzut de acord să consulte 
guvernele lor în legătură cu stadiul 
convorbirilor, urmîrid ca după a- 
ceasta să înceapă o nouă etapă a 
negocierilor.

Convorbirile între reprezentanți 
ai Libiei și S.U.A. în această pro
blemă au intervenit după ce guver
nul de la Tripoli a cerut Statelor

Unite și Marii Britanii ea bazele 
militare ale celor două țări, ampla
sate pe teritoriul libian, să fie li
chidate, Acordul libiano-american 
privind baza militară de la Whe- 
eluș Field expiră în anul 1971. Ba
za Wheelus Field este deservită de 
3 000 de militari americani si 3 000 
de civili.

• ' --- ----- - ■ /<.

PARIS 14. — Cores
pondentul Agerpres, 
Georges Dasoal, trans
mite : Consiliul de Mi
niștri al Franței a sta
bilit modalitățile prac
tice de aplicare a de
cretelor guvernamen
tale adoptate anterior 
cu privire la reforma 
securității sociale (asi
gurările de boală, alo
cațiile familiare și pen
siile de bătrânețe) și la 
interesarea muncitori
lor în dezvoltarea în
treprinderilor.

Primul decret pre
vede majorarea cotiza
țiilor cu 0,5 la sută
pentru salariați și cu
2 la sută pentru pa
troni, reducerea pro
centului rambursărilor 
din fondul securității 
sociale pentru unele 
cheltuieli medicale fă
cute de salariați, redu
cerea prețurilor produ
selor farmaceutice. De 
asemenea, se modifică 
componența consiliilor 
de administrație ale 
securității sociale, ai 
căror membri nu vor 
mai fi aleși de mun
citori, ca pînă acum, 
ci desemnați î-n mod 
paritar de organizați
ile sindicale și cele 
patronale. In felul a-, 
cesta, un milion de 
patroni vor dispune 
de un număr de locuri 
egal cu cel care va re
veni unui număr de 15 
milioane de salariați.

Exprimîndu-și pozi
ția față de aceste mă
suri, cercurile sindicale 
le consideră ca „o ac
țiune de regres social". 
Potrivit relatărilor pre
sei franceze, diversele 
centrale sindicale pro
cedează în prezent la 
consultări între ele, 
pregătind acțiuni de 
protest. Intr-un comu
nicat comun al Parti
dului Comunist Fran
cez și al Federației 
stîngii democrate și 
socialiste se arată, 
printre altele că acestea 
„sînt hotărâte să partici
pe în comun la lupta 
forțelor sindicale, socia
le și politice, la marea 
mișcare de protest a 
celor 34 milioane de 
beneficiari ai securită
ții sociale, pentru a 
zădărnici proiectele gu
vernului. pentru a a- 
sigura apărarea drep
turilor dobîndite și ex
tinderea lor".

Al doilea decret se 
referă la „interesarea 
muncitorilor în între
prinderile cu peste 100 
de salariâți" . Aceștia 
urmează să primească 
un număr de acțiuni 
dintr-o anumită cotă a 
beneficiilor realizate de 
întreprindere.. Organele 
oficiale afirmă că di
videndele obținute ast
fel se vor ridica anual 
la 200 - pînă la 800 
franci de salariat, în 
timp ce în cercurile

0. II. 1.

In 
fiind 
tinșp 
divi- 
în a-

muncitorești se subli
niază că această sumă 
nu va depăși, în cel 
mai bun caz, 12—14 
f.-*mci anual. Chiar și 
o parte a presei bur
gheze, cum ar fi zia- 
zul „Le Figaro", este 
de părere că dividen- 
tele ce urmează a fi 
distribuite sînt atît de 
mici, îneît nu vor du
ce* la nici o modifica
re substanțială a ni
velului -de trai al oa
menilor muncii, 
plus, acțiunile 
netransmisibî le 
de cinci ani, și 
dendele obținute
cest răstimp urmînd a 
fi reinvestite în între
prinderile 
salariații 
nici un 
nesc în i 
oadă.

Maniiestîndu-și 
cordul față de 
rile prevăzute în acest 
din urmă decret, Leon 
Mauvais, secretar al 
Confederației Generale 
a Muncii, a subliniat 
că „este vorba de o 
operațiune favorabilă 
marilor monopoluri, ca
re își pot permite ast
fel o nouă bază de in
vestiții și un noli pre-: 
text de a se opune și 
mai hotărât majorării de 
salarii și satisfacerii re
vendicărilor în gene-; 
ral".

! respective, 
nu vor 
avantaj 
această

avea 
bă- 

peri-

deza- 
măsu-

i

LAGOS 14 (Agerpres). — Guver
nul militar al Nigeriei se opune 
examinării problemelor referitoare 
la războiul din Nigeria în cadrul 
reuniunii Organizației Unității A- 
fricane.. prevăzută pentru septem
brie, a.c. la Kinshasa, a declarat un 
purtător de cuvînt al guvernului 
federal de la Lagos. Conflictul ac-

tual între autoritățile federale 
provincia orientală constituie 
problemă internă" a Nigeriei, iar 
guvernul de la Lagos nu dorește 
„să internaționalizeze" acest con
flict. El a declarat că „guvernul fe
deral este în măsură să rezolve a- 
ceastă problemă în întregime".

Și 
„o

Cutremure de pămînt 
în Franța

Cutremure succesive s-au produs 
duminică noaptea și luni diminea
ța în regiunea din sud-vestul Fran
ței. O persoană .și-a pierdut viața, 
iar alte. 100 au fost grav rănite. 
Sute de oameni au rămas fără lo
cuințe. Zguduirile seismice au fost 
resimțite violent în regiunea Oloron 
Saint Marie, mai ales în localită
țile Aramits și Arrette. Au fost a- 
fectate, de asemenea, orașele Bor
deaux (aflat la circa 200 kilometri 
de epicentrul cutremurului), Piu, 
Montory, Lanne, precum și mai mul
te localități 
Aube. 
au loc 
panică 
giunea

din departamentul 
Cutremurele, fenomene ce 
rar în Franța, au provocat 
în rândul populației din re- 
sinistrată.

Noi incidențe 
la Ader

Succese ale Armatei

Pentru a treia zi consecutiv, A- 
denul este teatrul unor ciocniri pu
ternice între trupele britanice și 
patrioții arabi. După cum relatează 
agențiile de presă, în Crater, Sheik 
Qthman. Mahwa, precum și alte 
cartiere ale Adenului au fost sem
nalate luni noi incidente.

ul- 
ale 
au
A-

Agenția V.N.A. anunță că în 
timele zile unitățile antiaeriene 
Armatei Populare Vietnameze 
doborît 10 avioane americane,
genția precizează că numărul total 
al avioanelor agresoare doborîte în 
Vietnamul de nord se ridică la 
2 180.

înaltul comandament al Armatei

Populare Vietnameze
Populare Vietnameze a dat publi
cității un comunicat în care felicită 
forțele armate și populația din Ha
noi, care, în numai două zile, la 11 
și 12 august, au doborît 9 avioane 
și au luat prizonieri mai muiti 
piloți.

ACCIDENTE
JOHANNESBURG. — Două au

tocamioane s-au ciocnit duminică 
în apropiere de localitatea Venters- 
dor (Africa de Sud). Unul din ele 
transporta pasageri, iar celălalt cai 
pentru curse. 11 oameni au fost ti- 
ciși, iar alți trei grav răniți.

★
— Ln noaptea de du- 
luni, pe șoseaua Kon- 
a fost înregistrat un 

Vrînd să

ANKARA, 
mini,că spre 
ya—Istanbul 
accident de circulație,
ocolească un car cu boi, un auto- 
căr s-a ciocnit cu un camion-cis-
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TRAGICE
ternă. 18 persoane au murit, 
alte 42 au fost grav rănite.

IN I] N D A T
Ploile torențiale care 

au căzut în ultimele 
48 de ore în Sudan 
au provocat însemnate 
daune materiale. In 
capitala țării, mii de 
familii au rămas fără 
adăpost. Cele mai mari 
pierderi au fost înre
gistrate în regiunea 
Omdurman, partea ve-

I I

iar

1 N
che capitalei

• MONTEVIDEO. După cum 
s-a anunțat oficial la Monte
video, costul vieții în Uruguay 
a crescut luna trecută cu 15,9 
la sută, 
luni ale 
sută.

iar în 
acestui

primele șapte 
an cu 58,4 la

S l D A N
a

neze, unde ploile 
distrus șoselele și au 
perturbat comunicațiile 
telefonice. In provincia 
de nord a Sudanului, 
numeroase poduri au 
fost avariate, iar re
țeaua- de căi ferate a 
fost distrusă. Ca ur-

suda- 
au

mare a ploilor și inun
dațiilor, comunicațiile 
cu partea de est a 'Su
danului au fost între
rupte. Guvernul suda
nez a dislocat în a- 
ceasta regiune unități 
ale armatei pentru a 
participa la lucrările 
de salvare a populației.
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