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Proletari din toate firile, uniți-vă i

Probleme mărunte, 
dar supărătoare
». . <

Alături de problemele pe care le ridică realizarea ma
rilor obiective industriale și social-culturale puse în lu
cru în Valea Jiului, asupra cărora se concentrează prin
cipalele for(e și efective din diferitele unități economice, 
mai apar și unele probleme mărunte. Acestora nu li se 
acordă atenție și de aceea rezolvarea lor se tărăgănează 
mult, supărător de mult.

Sînt în prezent cite va asemenea probleme mici, d$r care 
așteaptă de multe luni rezolvarea.

Anul XIX
XXIV Nr. 5 544

Sîmbâtâ
19 august

1967

4 pag. 25 bani

In pagina a 4-a;

+ Urmările bombardamen
telor asupra Hanoiului.

+ Bătălii între mercenari 
și armata congoleză la • Bu
kavu.

+ Spania a respins planu
rile britanice privind Gihral- 
tarul.

Mari inundații în Sudan.
+ Noi incidente rasiale in 

S. U. A.
+ Erupția vulcanului Etna.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe Ardeshir Zahedi, 

ministrul afacerilor externe al Iranului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit vineri la amiază, la Efo
rie Nord, pe Ardeshir Zahedi, mi
nistrul afacerilor externe al Ira
nului.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Pavel Silard, ambasadorul 
Republcii Socialiste România la 
Teheran.

Au luat parte, de asemenea, Mo
hammad Reza Amir-Teymour, sub- 
se retar de stat pentru afaceri 
politice, Soltan H. V. Sanandaji, 
ambasadorul. Iranului la; București.

In timpul convorbirilor au fast 
abordate probleme privind rela
țiile bilaterale dintre România și 
Iran, exprimindu-se satisfacția 
pentru stadiul actual al relațiilor 
româno-iraniene, și manifestîndu- 
se dorința comună pentru găsirea

de noi căi în vederea dezvoltării 
continue, multilaterale, a cooperă
rii economice și a relațiilor poli
tice, culturale și tehnico-științifi- 
ce dintre România și Iran.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, sublimi ndu-se 
rolul tot mai important pe care îl 
pot avea statele mici : și mijlocii 
în crearea .unui climat favorabil 
pentru asigurarea păcii și securi
tății internaționale, lichidarea fo
carelor de război și de încordare, 
statornicirea unor relații de cola
borare complexă între toate statele 
lumii, indiferent de orânduirea lor 
socială.

După întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul. Nicolae Geau- 
șescu. secretar general al C.C. al 
P.G.R., a reținut la dejun pe Ar
deshir Zahedi, ministrul afaceri
lor externe al Iranului..

- închiderea străzii Vasile Roaită 
din Petroșani pentru circulația au
tovehiculelor, s-a făcut inițial pen
tru cîteva săptămâni, așa încît con
structorii să poată face o traversare 
ou un canal termic (între blocurile 

4>i ce se ridică lingă piață și noua 
centrală termică. Asta a fost prin pri
măvară De atunci au trecut multe 
ltmi de zile. Constructorii n-au în
cheiat lucrarea, iar strada Vașile 
Roaită continuă să fie închisă pen
tru circulația autovehiculelor...

Anul trecut au fost terminate lu
crările de modernizare a șoselei na- 
ționale-Petroșani — Simeria. In pri- 
tSf vnrs acestui an, s-au produs"însă 
cîțev» alunecări de teren, iar în șo
sea au apărut. în punctele resțțectL 
$•. suțpături. parțiale. Așa s-a întîm- 
plat la panta Merisor unde tere
nul a alunecat în preajma unui po
deț si la serpentinele Peștera Bolii 
unde există alunecări pe ambele 
veFsante ale dealului. Alunecarea 
de la baza serpentinelor are o lun
gime de 20 . m șosea, pe o lățime 
de I—1,5 m, iar pe versantul dins- 
prș Bănița. ruptura șoselei. se în
tinde pe 200 m 1.

Care este cauza ? Terenul de la 
baza umpluturii este mlăștinos și 
nefiind drenat pentru a se usca, ce
dează continuu sub greutatea um
pluturilor.

Această situație s-a ivit pe por
țiuni reduse. în primăvară Neluîn- 
du-se imediat măsuri de îndreptare, 
acum rupturile au devenit mai mari, 
amenințînd șă se extindă in conti
nuare

Oare trebuie așteptate pagube 
mai mari pentru ca să se treacă la

Mihai ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

CĂRĂUȘUL
Elicopterul — această mare 

pasăre metalică, este iar oaspe
tele meleagurilor noastre. De 
dimineață și pînă-n seară, ca 
un adevărat cărăuș al aerului, 
el zboară peste dealurile Bănl- 
ței transportînd duium de ma
teriale...

...întreprinderea de electro, 
montaj Sibiu — lotul Vulcan 
— a primit sarcina să constru
iască două noi linii electrice 
de înaltă tensiune. O linie de 
110 kV între stația de trans
formatoare Petrila și linia Pa- ț 
roșeni—Hunedoara — unnînd 
a face racordarea pe la Dealul' 
Babii — iar o altă linie de 15 
kV, intre stația de trans
formatoare’ Petrila și Baiu Mă
re. De. la această ultimă linie,, 
urmează să se facă racordul si 

pentru electrificarea comunei 
Bănița.

Cele două linii traversează 
terenuri prăpăstioase, be a- 
ceea în ajutorul constructori
lor de linii electrice, a venit 
elicopterul. El transportă pe 
creste inaccesibile muncitori

AERULUI...
precum și diferite materiale ca : 
balast, ciment, iar mai tîtziu 
—- după terminarea fundațiilor 
— va transporta, în tronsoa
ne, și stîlpii electrici necesari 
susținerii celor două linii — 
la locurile unde alte mijloace 
de transport nu pot pătrunde, 

Zilnic, elicopterul condus cu 
măiestrie de piloții Ștefănescu 
Constantin, comandant, Tudose 
loan și Olaru ■ Anton, efectu
ează cca. 40 de drumuri du- 
cînd peste 25 tone materiale 
diverse i n puncte inaccesibile 
altor mijloace, unde se exe
cută fundația stilpilor de înal
tă tensiune.

La punctul de încărcare a 
materialelor maistrul Dragomlr 
Traian face totul ca să nu e- 
xiste intîrzieri în încărcarea

elicopterului iar pe terenurile 
de lucru, maistrul Stanciu 
Gheorghe, tehnicianul coordo
nator Breda Eugen, brigada lui 
Pintea Nicolae depun strădu
ințe ca nici la punctele de so
sire să nu fie intîrzieri în des
cărcare.

Vizita inm Luigi Lmio. 
gemi il WMi Ml IM 
in RejoMita Socialista Mia

Ea* invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul Luigi 
Longo, secretar general al Partidu
lui Comunist Italian, împreună cu 
soția, a făcut în zilele de 16.șl 17 
august a. c. o vizită pe litoral.

In timpul vizitei, tovarășul Ni

UNDE IVIERGEMI
■ 1

Elicopterul s-a lă
sat lin dih zbor, 
pe‘sol, la Bănița. 
Se face încărca
rea cu materiale

Foto :
N. Moldoveanu 

colae Ceaușescu a avut convorbiri 
cu tovarășul Luigi Longo.

Convorbirile au prilejuit o infor
mare reciprocă asupra activității 
celor două partide precum și un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna- 
tionale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești contemporane^

(Agerpres)

+ Sala de sport a clubului sindicatelor.din Lu- 
peni, ora 16: etapa de zonă contînd pentru Cupa 
regiunilor la haltere. Participă regiunile Hune
doara, Banat, Brașov, Oltenia.

> Ora 18: stadionul „Jiul", pe terenul de 
handbal, se vor întîlni — într-un meci amical 
(din cadrul dublei intilniri) — echipele feminine 
de handbal Constructorul Timișoara și S.S. Pe
troșani.

Biblioteca clubului sindicatelor din Petrila, 
ora 17: prezentare de cărți (ultimele noutăți din 
domeniul literaturii beletristice) după care va 
avea loc un concurs de șah.

< Casa de cultură din Petroșani, ora 20: sea
ră de dans pentru tineret.

* Sala clubului din Uricâni, ora 10: simpo
zionul cu tema „Insurecția armată 1944".: Simpo
zionul va fi urmat de dans.

> Parcul din Petrila, ora 17: concert susținut 
de fanfara sindicatelor din localitate.

Petroșani, stadionul „Jiul", terenul de hand
bal, ora 10: al doilea meci amical de verificare 
dintre echipele feminine de handbal ale Școlii 
sportive Petroșani și Constructorul Timișoara.

Sala mare a Casei de cultură din Petroșani, 
ora 20: spectacolul muzical „Olimpiada tinereții" 
susținut de orchestra „Cvintetul Color".

Stadionul Lupeni, ora 16: serbare cuitural- 
sportivă.

M I I N E

CONSEMNAM • AVIZAM • DEZAPROBAM
Pentru tinerețea 
orașului

Uricaniul trăiește zile de 
înnoire. Lucrătorii sectorului 
liL.L. din localitate lucrează cu 
sîrg la înnobilarea feței celui 
mai tînăr oraș minieresc din 
Vale. Locuințele din cartierul 
Sterminos au fost reparate, iar 
cinematograful „7 Noiembrie" va 
fi complet renovat. Acum se află 
„sub control" blocurile. Li se 
fac reparații exterioare și in
terioare, zugrăveli. Un buchet 
de oameni vrednici șl 
ziaști nu-și permite răgaz pînă 
cînd nu va termina noua hai
nă a orașului. Merită consem
nați ciți va: Lucaci Iosif, Pă- 
purică Ida, Marcu ABrelIan,

entu-

Micu 
Fiilop

Ntcolae, Koclș Carol 
Moise.

De la Ana 
la Caiafa

din Lupenl rulează 
vulturi", cvadrupla 
cu simpaticul Pierre 
matineu lume multă 
8 deja. Aproape de 

voce 
de

1 august. La cinematograful 
„Cultural" 
„Printre 
producție 
Brice. La 
de la ora 
începerea filmului, o 
a ciripit de dincolo 
geamul ghișeului unde aștepta 
lumea: „pentru matineu bile
tele se dau dincolo". A început 
cavalcada vitezei la pomul lău
dat. Deziluzie. De aici o altă 
voce a pasat spectatorii de unde celași apartamen 
vădiseră, Ia primul ghișeu. Din 
nou pas șl încă o dată pas. Căl-

dură mare, lume multă, nasturi 
zburați, bani mototoliți și... bi
lete in față. In spate nu mai 
erau. Se dăduseră pe... șest in 
timpul transferării spectatorilor 
de la un ghișeu la altul. Mare 
comedie la cinematograful ăsta 
Și nu e prima. „Acest film' 
trebuie interzis. Cît mai curfhd

©Responsabilul 
Clătinici...

In apartamentul nr. 1, scara 
a II-a, blocul 22 din strada 
Unirii, cartierul Aeroport 
Petroșani, locuiește cetățeanul^ 
Clătinici loan cu soția. In a- 

t mai locu
iește un cetățean. Cei doi silit 
deci colegi de apartament. Dar 

și aliați la scandaluri. Mai 
ales cînd vin de la restaurant .. 
(și vin des). Și cînd Clătinici I 
se clatină trebuie să se și ba- | 
tă. Nu contează cu cine și la - 
ce oră. N-are preferințe. Pe | 
Berciu Ioan, locatar pe aceeași | 
scară, adus acasă frînt de o- 
boseala alcoolului, Clătinici și I 
ajutorul său de nădejde l-au | 
bătut la ora 24. Toți care au 
intervenit în dispută au înca
sat-o de la Clătinici. De cele 
mai multe ori scandalagiul e 
ajutat în muncă de soția sa. 
Ea îi pune toporul la dispozi
ție. Doar soțul ei este respon
sabil de scară. Temperați-l pe 
(ifresponsâbilul Clătinici!

cU

G. DINU ,
ajutorul corespondenților 

voluntari

1 
I 
I

Noul drum construit spre Valea de Pești, unde vor fi 
create barajul și marele lac de acumulare

)



STEAGUL ROȘU
■

Ce filme ar Juri s| vadă echipele 
VIII Jiului în noul campionat
JIUL (fotbal) : „Cbetnați-1 pe Martin".
MINERUL LUPENI (fotbal): „Noul locatar (în B)". 
ȘTIINȚA (rugbi): „Fără teamă și reproș".
ȘTIINȚA (handbal): „Nu te lăsa niciodată-, 
ȘTIINȚA (volei): „Ape limpezi".
ȘTIINȚA (baschet): „Băieții de ia tonomat".
S. E. FETE (handbal) : „Lumină la fereastră". 
ȘTIINȚA (fotbal): „Concertul mult visat".

...și ce filme nu ar dori să vad|
JIUL (lotbgl): „post resUnț".
MINERUL LUPENI (fotbal) : „O stea cade din C(er)". 
ȘTIINȚA (rugbi): „Cinei de vină".
ștrnta (handhal) î „Tolba cu amintiri".
ȘȚRNTA (yqlei): „Ipeprcjtufă blestemată". 
știința (Bașchgțj ; „Ierburi amare». / 
S* f- PSTȚ (haqdbgl) : „Lepilud tîwii".
ȘȚljNȚA (fptbal); „Pgcat de benzină".

G. DINU

Viitoarea comportare 
*» irilor
văzută de caricaturist

...țțocili, aceștia
vor accepta fără
vociferări deciziile arbitrilor. Iar indicațiile țehnico- 
taciice ale antrenorilor nu vor mai fi ușor... uitate.

Oare, așa va fț?—

Nurcile pot fi imblinzite
CLUJ. — Nurcile, animale deosebit de sfioase, 

a căror înmulțire și creștere în captivitate ri
dică numeroase probleme pot fi îmblînzite, a 
dovedit-o tînărul Filaret Pădureț țizn Gilău care 
a izbutit nu numai șă imblînzească, dpr să și 
dreseze o nurcă, un mascul din varietatea to
paz, de rară frumusețe. Cînd „dresorul" îi des
chide cușca nurca i se urcă pe umeri sau i se 
furișează pe mînecq hainei. Cel mqi mult a 
place fosă șq se „privească" în fqțq oglinzii. 
Lăsat în libertate, animalul apare de îndată ce 
e strigat. Și încă o curțozițate, deși animalul e 
carnivor prin excelență, preferă ceapa, roșiile, 
zahărul și biscuiții. Această hrqnă, spre uimi
rea specialiștilor, i-a dat o vigoare neobișnuită. 

(Agerpres)

—. ...

ȘTIAȚI C A...
ț Potrivit datelor cu

lese de colaboratorii ca
tedrei de igienă socială 
de la Igstitutul de me
dicină din Sofia, longe
vitatea medie a vieții 
medicilor din Europa este 
în prezent de 72 de ani 
și H luni, fală de 64 de 
anj 3 hffli în anul 
im

d Primul „vîmșățcu 
autțmat" a apărut în |- 
gipiul aflRc, Iacă In a* 
nuE 50 î.e.n. asemenea 
aparate automate au foșt 
instalate pe străzile A- 
lexandiiei. Era suficient 
să introduci în ale o mb 
că m<wdă, pentru a 
prwl imediat un pahar 
de apă-

g Matematicienii. pan* 
trij care totul în lume 
ește subordonat cifrelor, 
an calculat cg viteza 
pur-ului de hochei anin* 
cat de cei mai buni spor
tivi $nge 30Q km/h.

®i totuși, camptenul 
reehiziteiar sportive mo
bile s-a dovedit a fi 
rajnqea de tenis. Gfciaz

la o lovițură obișnuita, 
yițeza r gii de tenis 
țtincje până la 240 km/h.

g Cu uți an și jumă
tate în urmă, 50 de pin
guini din Antarctica au 
fost strămutați la Polul 
Nord. Prin această ex- 
uerieulă, oamenii de stl- 
intă pg vrut să verifice 
spiritul de wiențare a 
pasărilor de po conti
nentul alb, Si iată că. 
recent, la stațiunea „Mir- 
nii" din Antarctica s-a 
înapoiat unul din «stră
mutați". HI a parcurs 
înut pins la țirmwile 
natale o diațarită de 
țfiOQ km-

f) In Noua Zeeiando 
a început sg se practice 
o mtâ metodă de pes
cuit. Cu ajutorul elicQp- 
lereltw — ambifii. în Io* 
emile nude ewișț# mari 
aglomerări de Rerie șe 
aruncă plwele- Ctud a* 
ceștea se umplu, ele sini 
șpotwm de elicoptere și 
duse, împreună cu pes* 
tele pe țășnn.

Un punct tprțstip frecventat de 
numeroși iubitori ai naturii: 

cabana Obirșia Lotrului
. 1. I. 1 .. . J

COLECȚIONARUL
DE MONEDE

Fiecăruia dintre noi i 
s-a înțîmpiat, ia o qpu- 
■nițl ¥Îț(Șță, să-1 entu
ziasmeze audiția ițiței 
piese muzicale, să pli
vească extaziat tabloul 
unpi PiCtoj celebru șgp 
șă se plece cu răbdare 
gsupra cfașorplui filate
lic spre a așeța la lQCpl 
potrivit o nouă serie țJe 
timbre. Interesul și șep- 
timentui puternic trezit 
în anji țiperolih de mu
zică, picturp șpu alte p- 
semenea preocupări șe 
transformă, deseori pe 
parcurs, în afecțiuni ș- 
dinci și de dUTa>a' in 
pasiuni.

Alătuți de multiplele 
ppșiitpi, cep dp colecțio
nar pare intețeșantă și 
inștmclilă- Respre ea 
ne-a vorbit cu multă 
căldură, tov. MEI.IIA 
REȚRUi petțșioppț din 
Betroșani. pn pasionat 
numismaț-

„Numismațica. pe-ș 
spus el, eșle o șliinlâ 
apxi|igră iștorieț care șe 
ocupă pu studiu) istori- 
cpiijj monedei, p batorii 
si cițcuUției pcpșțeiș. Ea 
s-p constituit cg șțiipță 
în secolul pi XVI-lep in 
itpljp. Studiile de nu
mismatică șenrțiț colec
ționarului șl pătrundă țn 
istoria milonaiă a ro- 
poaielor, șp cunoască ap 
tiyitatea culturală ce-mt 
desfășuiai-g. să afle con
tribuția adusă de aces
tep ia propășirea gene 
rail a civiJișației om^ 
nești. Moneda, chiar de 
>a apariția ai. a servit 
ca instrument comercial, 
ca mijloc de schimb- 
Descoperirea tezaurelor 
monetare ap furnizat 
informații prețioase cu

priyRe lp difețițe epoci 
ale civilizației, Repupqs- 
cute de alte izvoare is- 
țoțțce. Tocmai această 
țtBflăție imensă de cu
noștințe ce ți-o pieră 
numismatica, a făcut sg 
mă pasioneze".

Ppsiunea de colecțio
nar a toy. Mpiha a în
ceput cu mulți ani în 
urmă; prin 1932. Cu tim
pul. și-a lărgit sfera de 
activitate, a început să 
cqleclioneze pe lîngâ 
monede, medalii și banc
note din diferite țări și 
epoci. In prezent colec
ția lui numără pește 
2 000 de monede (din 
care cîteva vă preiep- 
lăm în clișeul de rnai 
jos) nepunînd la soco
teală medaliile și banc
notele. In colecția lui 
găsim monede scitice, 
uwmng și bizantine, irsn- 
ceze, rusești, germane, 
gpfțeze, ițaliepe, româ
nești etc., din diferite e- 
pppi a|e civilizației,

in discuțig avută, tov. 
Melha ne-a destăinuit că 
țoț timpul de care dis
pune ji cppsacra acestei 
pasiuni care l-a cucerit 
încă din tinerele. Pe 
alțfe), în prpzeqt lucrea
ză lq organizarea unei 
exppzitii care urmărește 
popularizarea științei nu
mismatice- Pasiunea pen
tru numismatică i-a q- 
duș, de-a lungul anilor, 
și satisfacții- Din lagg 
eșțe membru a| Societă
ții Numismatice Române 
a Academiei R.S.R., sec
ția Istorie și Arheologie. 
Această calitate a con
stituit peițțru eț una din 
cple mai mari satisfacții 
posibile.

M. C.

Un pou copil minune ? Se pare 
da. Este yprha dp copilul co

reean Ring Ung-Yong, cape, Ig yîrs- 
ta de doi ani, a scris prima sa cart 
te ipțitulață „întreabă șțelele”. 
Kjm Ung-Yong a învățat să scrie 
și să citpgspă cînd avea numai 7 
luni. El a încpput să meargă la 3 
luni, iar la 6 luni stătea pipe pe 
picjogre, fugea și vorbea. Acum, 
cjnd gpf aprqape trei ani, vorbeș
te trei limbi — engleza, gerpjana 
și chineza.

Kirn Ung-Yong a învățftt Să joa
ce șah la 7 luni, dovedind calități 
excepționale. La doi ani și jumă
tate. a îpcepuț ga meargă la școa
lă împreună cu copii de 13 ani, 
uimind profesorii, în special pe cei 
de matematici, prin capacitate^ 
dg a asimila calculele integrale 
diferențiale.

sa
Și

Mgraten 
penfru femei

Iu Statele Unițe au UȘări’.i mai 
multe femei amatoare de atletică 
ușoara, care 
(marș pe o distanță de 42 kmj sa 
fie introdus și în programul com
petițiilor pentru femei. Se pare că 
cea mai entuziastă dintre ele este 
sțudenta Roberta Gibb din Califor
nia-

Recent, ea a obținut o remarca
bilă realizare. Rarticipind la tradi
ționalul maraton din orașul Boston.

cea pa maratonul

F O II. K TO N

a ocupat locul de onoare, al 281-lea. 
De onoare, pepțru că la competiție 
au participat aproximativ 600 de 
persoane. In mod oficial, femeilor 
nu li se permite să participe la 
maratonul din Bostan. Dar Rober
ta a primit permisiunea de a lua 
startpl sub un număj’ „condițio
nal”. Cîț de mare a fost 
juriului cînd această tînără. 
tă de 33 de ani, a întrecut 
mativ 30(1 de bărbați 1

Dar Roberta nu este de 
rată de victoria sa. „Femeile sânt 
mai rezistente decît bărbații, a de
clarat ea Consider că este absolut 
pasibil cg ele Să participe și la a- 
cesț sport pe picior de egalitate cu 
bărbații. Iată de ce cerem ca proba 
la maraton șă fie admisă și fe
meilor. Și atunci vom arăta ce pu
tem”.

uimirea 
în vîrs- 
aproxi- 

' •* 
loc mi- 
.1- „tei

Panică în gara 
Brookwood

a- .*CgMApanh$ in gara Brookwood 
din Surrey (Anglia) — la descurca
rea unui vagon de marfă 36 de 
ȘoScef’^affii, destinați unui cenJK^i 
de cercetări’ științifice, ău scăpat și 
au luat-o la sănătoasa. Mai grav a 
fost că aproape toți, sau mâi bine 
zis , toate, erau gata să nască. Și, 
cum o șoricioaică fată în medie cîte 
opt pui, ar fi însemnat o adevărată 
catastrofă...

Crescătorul de șoricei a reușit 
însă să și-i regăsească pe toți la 
timp, așa îneît pericolul a fost în
depărtat.

Mp tolănisem placid în fotoliu. 
Răsfoiam o revistă. Ilustrată. Deo
dată, ea din parchet, apar lîngă 
mine două eumenide. Astea șînt 
nișfe genii mitologice răzbunătoa
re care pedepsesc fărădelegile mu
ritorilor. Eu știam că îndeosebi ur
măresc pe ucigași. Așa că am fă
cut ochii cît cepelp, Oltenești. Aș
teptam șă înceapă. Una, nțai oa
cheșă și focoasă mă luă la fix :

— Și tu omori timpul ? Pînă cînd 
vă mai faceți de cap, pămînteni 
nesabuiți ? — zise ea, scuturîn- 
du-și pletele dg abanos înzorzonate 
cu șerpi înspăimîntători.

înghețasem. Țurțur. Nu mai pu
team să scot o propoziție. începu
sem să
eu..., că 
luat în 
dulie.

— N-o mai întoarce ca la Ploieș
ti. Imbracă-te (că eram cam... su
mar. așa ca acasă) și ține-te după 
noi. Dacă ne vom mai încrucișa în 
drum și cu alți haotici ca tine, e 
clar ; omor cu premeditare.

— Rine, dar eu...
— Nimic, Premeditare, am zis. 

Mata nu ști că nimeni nu mai în
cearcă azi, pe negîndite, tentativa 
dg ompr a timpului ?

Au plecat. Eu după ele. Furiile 
astea (așa se mai numesc) deși... 
furioase nu șe urcă în autobuz. A- 
coio s-ar palma... privind taxatoa
rele. Așa eg, pe jos.

I In Piața Victoriei îi fac cu ochiul

bîigui că : să vedeți..., că 
tocmai vroiam..., cînd m-a 
primire cealaltă, mai dur-

drept brunetei. Uite-i... — zic. „Nu 
te băga!" — mi-a scurtat-o furia — 
că nici tu nu ești mai cal ! Adică 
breaz — am tradus eu și am tăcut. 
Ne apropiem de Fiaturile, Mosk- 
viciurile, Renaulturile (și majore 
și minore) ce staționau pe locul 
de pgrcare. Printre ele, tăietori de 
frunză. “ 
clinilor 
Priveau 
deau și 
apăreau 
ții stîlpii timpului liber. Pe care-1 
devorau.

Eumenida cu ochii galeși i-a no
tat. Că avea și ea ,,Notes".

Intrăm pe strada principală. Pe 
unde se fandosesc în oglinda vitri
nelor gladiolele orașului. Semețele 
„ipim-jupe" (să nt» citiți cumva 
mjni-minte că se supără) acompa
niate în „anturaj” de veșnic zîm- 
bitorii „trapeziști" (dar nu de circ) 
își degradau personalitatea în poze 
„teribile". Și discutau. Eumenida 
grăsuță își pune cornetul acustic 
(că nu prea aude) și înregistrează. 
Aud și eu: „Babaca (mama N. 
N.) s-a ușchit la moziba. Mergem 
la mine Mîine, bătrâna se roiește 
după nea Nicu (adică tata — N.N.) 
la tară, așa că o chem și pe Mimi. 
Știi că se topește după băiatu1 așa 
că n-ar putea pentru ce să nu 
vie“...

Plec, indiferent, mai departe. 
Eumenidele — îi adună și pe ăștia. 
Nu~> Leagă. Erau legați deja prin

Fragedă, că așa le place 
cînd îi șupărp stomacul, 

și* controversau. Mai dă- 
consultații Ca din asfalt 
alfii. Și... sprijineau cu to
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PROBLEMS MĂRUNTE,
DAR SUPĂRĂTOARE

(Urmare din pag. ZJ

refacere ? Districtul de drumuri 
și secția respectivă a sfgtplpi pgpțj- 
lar trebuie să intervină cu hotă- 
rîre, înainte de începerea anotim
pului plqipș, cgre ya șgraya situa
ția. .

Mult-și ne justificat se lungeșțe 
o altă lucrare socotită măruntă. 
Cu Ipni în urină, I.F Petroșani a 
începțit copșțrupția ungi sjfagie 
magazii. Locul a fost ales în Li- 
vezeni, lingă stația „Peco“ — chiar 
sub linia de înaltă tensiune.

La început conducerea întreprin
derii a promis celor de la ț.R.g.Ji. 
că va prezența o comandă pentru 
mutarea liniei de înaltă tenșiține 
de deasupra viitoarei lor magazii. 
Și lucrările de construcții au por
nit, executîpdu-șe săpăturile, fun
dația de beton și ziduri pe o înălți
me de oca. 1 m Intre timp coman
da pentru modificarea traseului a 
fost depusă, înțr-adeygr. ța I.R.g.Ef. 
dar cînd electricienii au calculat 
costul lucrării de mutare a liniei 
de înaltă tensiune pe porțiunea

pei de la I.p. au găsit de
viații șpynțB și ap retras comanda. 
Atunci, electricienii au interzis și 
ei exgcgtargg lucrării sub linia de 
înaltă tensiune, oprind înălțarea 
zidurilor. Și lucrarea a sistat încă 
din primăvară...

După multe tratative, cei de la 
1.H.B.H, au autorizat construcția 
magaziei, cu condiția să se renun
țe la o aripă a clădirii, care e si
tuată direet sub linie, iar întreaga 
magazie să fie mult 
decît sg preconizase inițial, 
țrgeut zile după zile țje cînd s-a 
notificat această schimbare în pla
nul de execuție a magaziei cu pri
cina, Acum, întreprinderea forestie
ră nu șe mal apucă de execuție. 
I-q piqțit ciiefgl. Iar fpergrea stag
nează...

mai scundă
Au

★
Probleme considerate pe nedrept 

mărunte. Tărăgănarea rezolvării 
lor face ca aceste probleme să de
vină mari cu adevărat (prin dau
nele și pagubele ce le pot aduce). 
Organele datoare să impulsioneze 
ggzojvarea lor trebuie să tragă con
cluzii corespunzătoare și să acțio
neze. Cînd se vor pune pe treabă ?

Cum nu trebuie sft arate 
un atelier TELEVIZIUNE

fațplinjjjdu-mj cepiluj 
yîrsia dP mers U Scoa- 
lă, l-am dus la atelierul 
foto „studio" nr. 3fi g 
cooperativei „Jiul" Pe
troșani peptru g-j co
manda un tablou- M-ani 
adresat acestei unitățj 
deoarece și de alte dăți 
lucrătorii de aici mi-au 
făcut lucrări de calitate.

De data aceasta, și 
mai precis Ia 15 august 
a. c., am lost neplăcut 
surprins de starea de
plorabilă în care se află 
atelierul. De la intrare 
îți apare în față o spăr
tură, atît în dușumele 
cit și în covorul de li
noleum care le acope
ră. Acesta a fost doar 
începutul seriei... sur
prizelor. Rog pe tova
rășa Miclea, responsa
bila unității, să-mi fo
tografieze fetița dar mă 
anunță că pe masa spe
cială pentru copii nu o 
poate poza deoarece e 
posibil să cadă fetița 
jos din cauza stării de- 
grada/rte în care se află 
respectiva masă. Pen
tru că înainte de a te

«HI 9" 
cșut 9- 
dificul-

arapja trpjjuie 
ranjezi țippia, 
glinda. Și aici 
tâț}. P 9Feu sa t» af9H' 
jezi în fața oglinzii, 
din cauza poziției în 
care e ppsă; adică spri
jinită de masa și pp- 
rete (nu pe perețp cum 
ar trebui). îndrăznesc 
să întreb responsabila :

Din scrisorii® 
sosite 

la redacție

țară începe 
campionatu-

Aspect cotidian din se< 
ția mecanică a Uzipei de 

repast utilaj minier 
Petroșani

lipsa de cultură și dispreț pentru 
părinți.

In fața cinematografului „7 No
iembrie", durdulia se apropie să 
privească „pozele". Un amabil sî- 
Cîitor se oferă imediat să-i dea re
ferințe j „Nu-i deloc injșțo. Asta 
slabă e o amărîtă de învățătoare 
care se ia de un tuberculos. Și-j 
zice că moare după el. Da băiatu* 
e șmecher că pe urmă cînd îi vine 

. remorca o lasă cu...“
— Vino și tu după mine — îi zi

se eumenida — detectiv. Nu mai 
toca’ timpul...

Se strînseseră cam mulți. Că 
ne-am mai abătut și pe la „Cafe- 
Bar“. și pe la „Ceasornicărie" (la 
Sandu), și prin magazine (mamă, 
cîți am găsit ținînd de vorbă vîn- 
zătoarele 1). S-au aliniat și mîneăto- 
rii de semințe din colțuri de stradă, 
și pensionarii . nepensionați (adică 
tineri) din parc.

Lîngă podul Maleii brunețica m-a 
privit (nu stăruitor, că ea nu e 
de-a!ea 1) și mi-a zis, așa, în fugă :

— Du-te, ești prea puțin vinovat 
în comparație cu ăștia. Dar să nu 
te mai prind că încerci ssj omori 
timpul 1 Ți se pare că ai prea mult 
de trăit ? Alții au senzația că tim
pul stă în lob. Eminescu simțea cum 
crește timpul în urma lui. Iar Ni- 
colae Iorga observa odată că „pier
dem din viață ani și la moarte cer
șim q clipă".

Argumentele erau convingătoare. 
Am băgat capu-ntre urechi și-am 
plecat pleoștit.

...Și furiile au plecat. Satisfăcute 
că determinaseră încă pg cineva in
dică pe mine) să cunoască valoarea 
timpului Iggstimgbila valoare 9 
timpului.

V. TEOPO^IMPU

de asemenea oglindă 
dispune un atelier fo
tografic ? tyfi-a răspuns 
că în repetate rînduri . 
a intervenit la condu
cerea cooperativei pen
tru dotarea atelierului 
cg cele necesare, dar 
degeaba. Ii cer condica 
de sugestii și reclajna- 
ții spre a sesiza și eu 
conducerea cooperati
vei, dar mi se răspun
de că și alt client a 
scris în condică îg de
cembrie 19p6 și că un

țpvarăș dm cqpdpperea 
• wuppratlvpi a ponsoffl- 
nat justețea sesizării. 
Dar de opt luni 
rea este păstrată tot 
justă, însă măsuri dă 
loc nu s-au luat. E just 
așa ceva ?

Zugrăveala interioară 
]a je) este murdară, dar 
maj grav eșțe pă plouă 
în atelipr prig maj mul
te locuri. Cqnducejrea 
cooperativei „Jiul" da
că nu va dispune pipi 
în acest an repararea 
acoperișului, cel puțin 
să cumpere... umbrele 
lucrătorilor.

Pentru un
cărui lucrători au 
întotdeauna lucrări 
palitatp merită aă 
creeze condiții mal 
ne de desfășurare 
activității.
„Studio 
să-și recapețe în scurt 
tițnp înfățișarea pe ca
re trehuie s-o aibă un 
atelier foto, 
tovarăși clțn 
cooperativei 
troșani ?

T-

19 august
18,00 Vă așteptăm la ora 6,00. 

Emisiune, pentru femei.
18,20 ha șase pași de a ex

cursie. Emisiune concurs.
Participă pionieri și șco
lari din taberele de la 
Timiș și Năvodari.

19,30 Telejurnalul de seară.
29.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Tele-encielopedia.
20.50

Există sau nu stafia

de

a 
cit

Considerăm, ne scrie 
Cristanciuc Trofim din 
Paroșeni, că și scopul 
autobuzelor l.C.O. 
pe liftia 6 Petroșani 
Uricani, este de 
transporta oamenii
mai aproape de locul 
de muncă. In raza 
punctului Surduc se 
află mai multe întreb 
prinderi și șantiere ca : 
I.C.T. șantier Valea 
Jiului pentru construc-

ții și modernizări de 
drumuri, I.L.H.S., care 
se ocupcț cu lucrări hi
drotehnice, Fabrica de 
oxigen, Centruț d? co
lectare a fructelor... 
.țm enumerat aceste 
întreprinderi pețitru ca 
I.C.Q. Petroșani sg bi- 
uevoiașcă a aproba e- 
xistența stației Surduc. 
Nu de alta, dar pe tă
blița indicațaare din 
stație există trecută

atelier a 
dat 
de 
șe 

bu-
a

Atelierul 
nr. 36 trebuie

Se aude, 
conducerea 
„Jiul" Pe-

RĂCEANU

Surduc ?
numai linia 4. Aceas
ta este și cauza pentru 
cere nu oprește în g- 
ceastă stație decît au
tobuzul d? Anivoasp. 
Să se îndur? cei com
petent și să dea dis- 
poziție să se vopsească 
și cifra 6 pe tăblița 
cu pricina, corespunză
toare liniei pe care 
circulă majoritatea an- 
gajaților unităților a- 
mintițe,

CINEMATOGRAFE
20

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Nume străin; Republica: Maiorul și

START JUBILIAR
In șase orașe din 

țpiige o nouă ediție a 
ÎHÎ republican de fotbal — a 50-a 
din istoria fotbalului românesc. A- 
ceastă ediție jubiliară ia startul 
după o perioadă controversată în 
fothalul nostru. De aceea, mai mult 
ca oricînd se pune qsțăți proble
ma ridicării valorice a fotbalului 
românesc, formării unor jucători 
de clasă care să reprezinte cu cin
ste culorile țării in confruntările 
internaționale.

Pentru progresul fotbalului nos
tru, Federația română de speciali
tate a luat o serie 
<țe masuri. Ast
fel, in aceste zi
le premergătoare 
reluării campiona
tului, în fiecare 
echipă de A, B, 
C a fost trimis cile 
un antrenor federal 
njt cu jucătorii, antrenorii, condu
cerile secțiilor de fotbal pentru a 
discuta sarcinile ce revin fiecăruia 
în noul campionat. Intr-o asemenea 
ședință de lucru s-au intîlnit la Pe
troșani, în sala mică a Casei de 
cultură, fotbaliștii de la Jiul Pe
troșani și Minerul Lupeni, antre
norii celor două echipe, activiști 
sportivi cu antrenorul federal Ba- 
zil Marian. Fostul antrenor al Jiu
lui a făcut cunoscute celor prezent! 
măsurile luate de Federația română 
9e {Qthfll pentru redresarea aces
tui. sport atit de îndrăgit, 
serie de indicații privind 
rgrea noului campionat, 
modului de comportare și 
vitate a tuturor acelora 
datoria să congure la acest obiec
tiv.

Așgdar. tnîine, în șase prașe dm 
tară — prima etapă a celui de-al 
50-lea campionat pe fotbal. Eclțipa 
prțjQșăneană Jiul va juca, după

Avancronica
fatbaiistioă

cqre ș-a îgțîl-

a dat o 
desfășu- 

asupra 
de acti- 

care au

cum se știe, la Craiova cu forma
ția Universitatea, iar Minerul Lu
peni va întîlni la Caransebeș echi
pa ceferiștilor din localitate. Apoi, 
în etapa a Il-a, numeroșii iubitori 
ai jocului cu balonul rotund din 
Valea Jiului vor putea urmări, pro
babil, la Lupeni, un interesant cu
plaj fotbalistic: Jiul — Progresul 
București și Minerul Chimia Fă
găraș.

Cele două echipe din Valea Jiu
lui se prezintă la startul noului 
campionat cu următoarele loturi de 
jucători: JIUL : Zamfir, Ion Vașile,

Călinei, Mihai, 
Pop, Șțpker, Geor- 
gevici, Talpai, 
Sandu, Toia, Li- 
bardi, Pejppescu, 
Casandra, Ac him. 
Covaci, Naidin, 
Stoichițgjp, Top

ea, Dobrescu și Nădășgn. Antrenorii 
echipei sînt: Ștefan Coidum și dr. 
Vasile prînculescu. MINERUL: Pu
rice, Gram, Bgsarab. Sima, Ambruș. 
Șopțăreanu. Cărare, Cptroază, Ngg. 
goe, Mirescu, Mitrache, Vlad, Ri- 
za, Precgp, Poenar, Brăgeț, Pralea, 
Pali, Nemeș. An.țrenqți; Iiie Crici- 
toiu, Ioan Groza și Tțțdoț Miha- 
lacbe.

Pentru ca foțbalui din Valea Jiu
lui să urce pe tot mai înalte trepte, 
susținătorii celor două echipe, iu
bitorii înflăcărați ai acestui sport, 
toți spectatorii prezenți duminica 
in țribune sîpt chemați să încura
jeze echipele noastre, să manifeste 
exigentă dar și obiectivitate față 
de joc și jucători, față de arbitri, 
să tempereze spiritele „tari", să 
dovedească atașament pentru cele 
două echipe încurajîndu.le cu: 
HAI JIUL! HAI MINERUL!

august
moartea,- Stadion •• Fata în doliu;
PETRII.A : Mondo Cane; LONEA — 
Minerul: Un martor în oraș; ANI- 
NOASA :
VULCAN;
Un film cu
LUPENI —
regele,- BÂRBĂTENI : Copfan își a- 
surnă riscul,- URICANI: Omul care 
l-a ucis pe Liberty Valance.

Therese 
Tunelul; 
o fată 
Gqlțuțal

Desquyroux;
PAROȘENI: 

fermecătoare;
Angelica și

LOTO
Ly tragerea diȚi 18 august 1967 . 

ap fost exțrșțșe din urpă uripătog- I 
rgle numere: •

47 60 72 58 3 82 20 64 85 74 83. |
Fond de premii: 890 212 lei.

22,25

23,40
23,55

Cțntșc rrăudr-un tară 
auzi. Muzică populară 
românească.
Cel de-al VlJ-lea Festi
val internațional de mu
zică ușoară. Transmisie 
fa direct de la Sopot.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

TRANSMITEM PENTRU SATE; 
Varietăți muzicale; 10,30 Cir 
muzical folcloric; 11,00 BULE- 
DE ȘTIRI; 11,(23 Ilușțfațe mu-

Intilpire cu melodia 
interpretul preferat; 

ușoară; 16,15 Noi în- 
muzică populară cu 
16,30 Mozaic muzical,

PROGHAM 
DE RADIO

20 august
PROGRAMUL I: 6,00 BULETIN 

DE SȚIRI; 6,1(J Concert de dimi
neață; 7,QQ RADIOJURNAL. Șujna- 
rțil presei. Sport. Șuletin meteo- 
rutier; 7,18 Continuarea concertu
lui de dimineață; 8,00 TEATRU 
RADIOFONIC PENȚRU COPII : 
„CINCI CĂPITANI ȘI RACHETA", 
9,15 
9,55 
cuit 
TIN
zicale; 12,QQ De toate pentru toți; 
13,0(1 RADIOJURNAL. Buletin me- 
teorplogic; J3,10 ESTRADA PUMI- 
NICALÂ; _ 14,15 Programul orches
trei de muzică populară a Radio- 
televiziunjl, Soliști Maria Ciobanu 
și .Petre Săbădegnu; 14,40 Melodii 
țje pretutindeni; 15,10 Arii din o- 
pere; 15,30 
populară și 
16,00 Muzică 
registrar! de 
Tița Ștefan;
17,00 Sport și muzică; 19,45 Progra
mul orchestrei de estradă a Radio- 
televiziunii. Soliști : Ilona Moțica 
și Florin Dorian; 20,00 RADIOJUR
NAL; 20,10 Din comoara folcloru
lui nostru; 20,30 TEATRU SCURT : 
PREMIERA : „Seara tîrziu în tipo
grafie" de Al. Mirodan; 20,54 Mu
zică de dans pe meridiane,- 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Formația Valențiu 
Grigorescu; 22,30 MOMENT POE
TIC; 22,40 Pe aripile cîntecelor, 
23,00 Muzică de dpris; 24,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nop
ții; 2,(10 Byletjp metep-rptieri 2,02 
Melodiile nopții (conligoarg); 2,55— 
3,qo BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier.

Rectoratul Institutului de mine

aduce Ia cunoștința celor interesați că 
a. c. se va ține un nou concurs de 
rele secții:

între 2—10 septembrie 
adfflițere Ia urmitoa

Secția eiploaUri miniere
cursuri de zi și serale

• Secția prepararea minereurilor 
ți cărbunilor
cursuri de ;i

P, GlțEQNEA

eiaotromeoanioă minieră
de ei și serale.
țace pînă în zjua de ț septembrie ifi-Inșcțierțle se vor

clusiv. NumgruJ locurilor sîpt afișate U șecșșțarigțeje facul
tăților, telefon 1050—1051.
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Urmările bombardamentelor 
asupra Hanoiului

HANOI 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., în ur
ma bombardamentelor întreprinse 
de aviația americană, la 11 și 12 
august împotriva Hanoiului, o e- 
chipă de ziariști, vietnamezi și 
străini, s-a deplasat în cartierele 
asupra cărora a fost lansată cea 
mai mare cantitate de bombe pen
tru a constata, la fața locului, pro
porțiile distrugerilor. Ei au vizitat 
Hoan Kiem, cartier muncitoresc si
tuat la nord-est de centrul capita-

Conferință de presă la Haifong
HANOI 18 (Agerpres). — Comi

tetul din Haifong pentru ancheta
rea crimelor de război comise de 
S.U.A. în Vietnam a organizat re
cent o conferință de presă în ca
drul căreia a denunțat atacurile 
întreprinse de aviația americană 
asupra digurilor și altor lucrări 
de irigații din acest oraș. La con
ferință s-a subliniat că de la 30 
iunie anul acesta au fost efectuate 
13 atacuri aeriene asupra diguri
lor situate de-a lungul rîurilor

Criza din sinul guvernului american
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

„Pentru prima oară de la venirea 
la putere a președintelui Lyndon 
Johnson — scrie agenția France 
Presse — relațiile între Capitoliu 
și Casa Albă trec printr-o criză. 
Administrația a suferit în fața Con
gresului o serie de înfrîngeri parla
mentare, care traduc nemulțumirea, 
și adeseori iritarea, legislatorilor fa
ță de politica șefului puterii exe
cutive atît pe plan intern, cît și în 
domeniul internațional". Agenția 
France Presse citează, printre al
tele, cele petrecute zilele acestea 
în Senat, unde Administrația spera 
să refacă o parte din reducerile 
de peste 700 milioane de dolari ho
tărâte de Comisia senatorială pen
tru probleme externe în creditele 
pentru ajutorul destinat străinătății. 
Dar senatorii au procedat la o am
putare suplimentară a ajutorului 
dînd o „lovitură dură" administra
ției. Pe de altă parte, Comisia bu
getară a Camerei Reprezentanților 
a făcut o primire rece proiectului 
privind introducerea unei suprataxe 
de 10 la sută pentru reducerea de
ficitului bugetar federal. Casa Albă 
și trezoreria vor fi obligate în mod 
cert să ducă o bătălie îndelungată

Refugiații arabi au început 
să se reîntoarcă 
pe malul vestic al Iordanului

IERUSALIM 18 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță vi
neri dimineața, -la ora 7,00 (ora lo
cală), că primul grup de refugiați 
arabi a început să se reîntoarcă pe 
malul de vest al Iordanului, ocu
pat de forțele izraeliene în cursul 
recentului conflicl armat.

Șefii statelor africane 
se vor înfîlni la Kinshasa

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 
A patra conferință a șefilor state
lor africane va începe la 11 septem
brie la Kinshasa, a anunțat joi sea
ra Secretariatul Organizației Uni
tății Africane (O.U.'A.).

Conferința la nivel înalt va fi' 
precedată de o reuniune a miniș
trilor de externe ai țărilor mem
bre ale O.U.A. care vor definitiva 
agenda întîlnirii șefilor de state. 
Reuniunea miniștrilor de externe 
va începe la 4 septembrie.

Documentele de lucru și propu
nerile pentru reuniunea mihisteria- 

lei, unde au văzut un mare număr 
de case dărîmate, printre care trei 
școli primare, stîlpii r.ețelei electri
ce doborîți, cratere de bombe. „A- 
ceste raiduri au ucis 8 persoane, 
au rănit alte 13 — în majoritate 
femei și copii — și au lăsat fără a- 
dăpost aproximativ 352 persoane", 
a declarat ziariștilor Nguyen Thi 
Kim, membru al Comitetului de an
chetă a crimelor comise de agre
sori în Vietnam.

Thai Binh, Luoc, Lach Tray, Cam 
și Da Bac, avariindu-le. A fost, 
de asemenea, atacate multe ecluze, 
stații de pompare etc. Numai la 7 
iulie au fost aruncate 44 de bom
be de mare calibru și peste 1000 
de bombe cu bile asupra diguri
lor din localitatea Truong Son, a- 
tac care s-a soldat cu distrugerea 
unui sector al digului; 18 persoa
ne fiind omorîte sau rănite. Ata
curi similare au fost efectuate și 
asupra altor diguri în cursul lunei 
iulie și august.

pentru a impune acceptarea proiec
tului. In afară de acestea Comisia 
senatorială pentru probleme exter
ne, prezidată de senatorul Ful
bright, a deschis o anchetă asupra 
angajamentelor Statelor Unite în 
lume.

„Președintele Johnson, sprijinin- 
du-se pe îndelungata sa experiență 
senatorială, a „dirijat" cele două 
sesiuni precedente ale Congresului, 
care a adoptat în fiecare an un 
program legislativ record. A treia 
sesiune șe arată mult mai reticen
tă, și, pe cît se pare, nu intențio
nează să lase ultimul cuvînt setu
lui puterii executive", scrie agenția 
France Presse.

Spania a respins planurile britanice 
privind Gibraltarul

NEW YORK 18 (Agerpres). — In
tr-un memorandum adresat Secre
tariatului O.N.U., Spania anunță 
că a respins planurile britanice pri
vind organizarea unui referendum 
în Gibraltar și propune în locul 
acestuia negocieri bilaterale între 
cele două țări.

Memorandumul este o copie a răs
punsului guvernului spaniol adre
sat luni guvernului britanic la no
ta acestuia din 31 iulie, în care se 
arată că populația Gibraltarului ar 
urma să aleagă între Marea Brita
nie și Spania.

In memorandum se arată că su
veranitatea teritorială a Spaniei 
asupra Gibraltarului nu poate fi 
încălcată printr-un apel al guver
nului englez către locuitorii aces
tui teritoriu, transformat într-o co
lonie britanică de a participa la 
referendum. Se resping, de aseme- 

lă și cea la nivel înalt, pregătite 
de Secretariatul O U.A., au fost 
deja transmise statelor membre

Pe ordinea de zi a reuniunii mi
nisteriale se vor afla mai mult de 
20 de puncte privind probleme ad
ministrative ’ și instituționale, ac
țiuni și realizări în domer.sn° eco
nomic, învățămînt, sănătate, ștui.ță 
și tehnologie, chestiuni politice și 
probleme ale decolonizării.

Miniștrii de externe și șefii de 
state africane vor discuta, de ase
menea, și rapoartele și recomandă
rile tuturor Comitetelor permanen
te și ad-hoc ale O.U.A.

Bltllll iulie meneiiaii 
îi armata toimoleză 
la Bakaio

KINSHASA 18 (Agerpres). — A- 
genția congoleză de presă a dat 
publicității declarațiile unor per
soane sosite în aceste zile de la 
Bukăvii. prin Bujumbura (Bu
rundi). Ei au relatat că trupele 
armatei naționale congoleze au 
reușit după mai multe bătălii să-i 
alunge pe mercenari din două dis
tricte ale orașului Bukavu — Ka- 
tutu și Bagira. Din districtul Iban- 
da, singurul aflat în mâinile mer
cenarilor, toți locuitorii s-au refu
giat, după ce au fost jefuiți de 
mercenarii lui - Jean Schramme. I- 
banda este în întregime izolat de 
mai bine de o săptămînă. Din de
clarațiilor unor călători s-a aflat 
că Schramme este în permanență 
hărțuit de soldații armatei națio
nale; sprijiniți de triburile locale. 
Neavînd nici o legătură cu restul 
țări, în tabăra mercenarilor bîn- 
tuie foamea.

Sesiinea Mleloloi flireitorial al F. L 0. L f.
TAIZ 18 (Agerpres). — Secreta

rul general al Comitetului direc
torial al FLOSY, Abdel Mackawee, 
a declarat unui trimis special al a- 
genției France Presse să Marea 
Britanie trebuie să încredințeze a- 
cestei organizații sarcina de a for
ma viitorul guvern al Federației A- 
rabiei de Sud „întrucît nu există 
nici o Îndoială că ea dispune de 
sprijinul întregii națiuni".

In legătură cu actualele convor
biri de la Geneva inițiate de mem
brii Misiunii O.N.U. pentru Aden 
privind viitorul Adenului și al ce
lorlalte teritorii sud-arabice, Mac
kawee a declarat că nu poate spu
ne acum dacă FLOSY va participa 
la aceste convorbiri, întrucît aceas
tă chestiune este în studiul actua 

nea, pretențiile Marii Britanii pri
vind necesitatea unei hotărîri a 
Curții internaționale de justiție, 
dacă Gibraltarul este sau nu parte 
a teritoriului spaniol.

Noi incidente rasiale în S. U. A«
Joi în orașul american Syracusa s-au produs noi incidente rasiale. 

Grupuri ale populației de culoare au manifestat pe străzi cerînd acor
darea de drepturi civile egale. Poliția a intervenit pentru a restabili or
dinea, operînd aproximativ 30 de arestări. Primarul orașului a declarat 
stare de urgență.

In Cipru se preconizează manevre militare
Dup ăcum anunță ziarul „Phi- 

leleftheros", autoritățile militare 
britanice din Cipru transformă ba
za Dhekelia intr-un centru perma
nent destinat manevrelor. In ur
mătoarele săptămîni, precizează zia-

• WASHINGTON. In urma 
inundațiilor care au devastat 
zona orașului Fairbanks, pre
ședintele S.U.A., Johnson, a 
declarat statul Alaska „regiune 
sinistrată". Administrația a pus 
la dispoziția autorităților din 
Alaska un milion de dolari 
pentru ajutorarea populației 
din Fairbanks.

Potrivit unui ultim bilanț 
;ransmis dg agenția United 
Press International, inundațiile 
au provocat moartea a șapte 
persoane.

Evenimentele din Nigeria
LAGOS 18 (Agerpres). — Agen

țiile de presă informează că pe 
toate fronturile din Nigeria au con
tinuat vineri acțiunile militare în
tre trupele guvernului federal de 
la Lagos și unitățile armatei bia- 
freze. La Lagos s-a anunțat că a- 
viația federală a bombardat prin
cipala centrală electrică din Pro
vincia orientală. Potrivit unor co
municate militare difuzate aici, tru
pele federale continuă înaintarea 
spre orașul Nkalug, centru indus
trial situat la cîteva mile de Enu
gu, iar în alte sectoare ale frontu
lui ar fi obținut o serie de succese. 
Un purtător de cuvînt federal a de
clarat că localitatea Opi, unde au 
avut loc lupte de amploare între 
trupele federale și cele biafreze, 
s-ar afla sub controlul trupelor gu
vernului de la Lagos. Această știre 
a fost dezmințită de autoritățile de 
la Enugu, care pretind că localita- 

lei sesiuni a Comitetului directo
rial al FLOSY, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Taiz.

Unul din obiectivele actualei se
siuni a Comitetului directorial, a in
format Mackawee, este elaborarea 
unui proiect de Cartă Națională și 
de Constituție provizorie pentru o 
Arabie de Sud independentă.

înființarea 
unui consiliu național 
în Turcia

ANKARA 18 (Agerpres). — Du
pă cum relevă agenția U.P.I., la 
Ankara a luat ființă joi un Corn 
siliu național în care sînt repre
zentate numeroase organizații 
muncitorești, de tineret, asociații 
ale profesorilor, pictorilor, folclo
riștilor, ofițerilor în retragere, etc. 
avînd drept scop să exprime opi
nia poporului turc în legătură cu 
problema cipriotă. Un purtător de 
cuvînt a declarat că acest consiliu 
respinge soluționarea problemei ci
priote pe baza Enosisului (unirea 
Ciprului cu Grecia).

rul, din Marea Britanie urmează să 
sosească în Cipru importante con
tingente de trupe pentru a parti-' 
cipa la manevre militare de mare 
amploare.

• LONDRA. — Principalele com
panii petroliere care operează în 
Marea Britanie printre care „Shell"’ 
.British Petroleum" și „Esso" au 

cerut guvernului să aprobe o nouă 
majorare a prețurilor la produsele 
lor.

„RADIO CAROLIM>VORD“ VA ÎNCETA
ln cercurile oficiale 

engleze s-a aflat că 
autoritățile Insulei 
Man au hotărit să nu 
mai apeleze la spriji
nul O.N.U. în vederea 
menținerii stației pi
rat „Radio Caroline- 

Nord" ce operează in 
largul coastelor insulei, 
ln cursul reuniunii de 
joi a parlamentului 
insulei care dispune 
de un statut de auto
nomie parțială, s-a 
hotărit ca incepînd de

tea a trecut complet sub controlul 
trupelor biafreze.

Guvernatorul militar al Provinciei 
orientale Ojukwu Odumegwu, a- a- 
nunțat joi seara numirea maiorului 
Okonko în funcția de administrator 
militar provizoriu al provinciei ăe 
centru vest. Adresîndu-se șefilor da 
triburi, Ojukwu a precizat că ma- 
iorul Okonko va ocupa această 
funcție pînă la constituirea unui 
guvern definitiv, subliniind că gu
vernatorul militar provizoriu va' fi 
asistat de un consiliu format din 
principalele personalități reprezen- 
tînd diverse regiuni ale provinciei.

GREVE
MONTREAL. — Joi au declarat 

grevă 5 400 de marinari canadieni, 
paralizînd activitatea a 182 de na
ve ale companiilor de transporturi 
de pe coasta de est și marile la
curi. Greviștii revendică îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

ROMA. — Joi a fost declanșată 
în Sardinia o grevă a feroviarilor 
în sprijinul revendicărilor lor eco
nomice. Transportul feroviar a fost 
întrerupt pe întreaea insulă.

• ■ ? ’<

NEW YORK. — Greva celor 
37 000 de muncitori din industria 
cuprului a S.U.A. continuă de 34 
de zile. Agenția United Press In
ternational apreciază că nu există 
perspectiva reglementării într-un 
viitor apropiat a acestui conflict 
de mancă, care afectează 90 lăbuță 
din producția de cupru a Statwbr 
Unite.

MARI INUNDAȚII 
ÎN SUDAN

KHARTUM 18 (Agerpres,. 
Ploile torențiale care au căzut 
asupra Sudanului au provocat 
■mari inundații în aproape toa
te marile orașe ale țării, inun-, 
dațiile au provocat daune se
rioase sectorului agricol, căi
lor de comunicații rutiere și 
feroviare, precum și rețelei de. 
telecomunicații.

Erupția vulcanului 
Etna

Vulcanul Etna, a cărui activi
tate s-a intensificat în ultima vre
me, a . erupt din nou joi. Erupția 
a fost precedată de mai multe zgu
duiri seismice succesive, care- au 
provocat panică în rîndurile popu
lației din localitățile situate în 
apropierea vulcanului.

ROMA. — Incepînd de vi
neri în Italia au fost majorate eu 
25 la sută tarifele poștale, telegra
fice și telefonice. A fost, de ase
menea, anunțată majorarea cu 10 
lire a prețului ziarelor.

• MOSCOVA. — La invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., .la 
Moscova a sosit într-o vizită ofi
cială o delegație parlamentară cam
bodgiana, condusă de Chau Sen 
Cocsal, președintele Adunării Na
ționale.

la 1 septembrie, ^Ra
dio Carolint-Nord" 
să-și înceteze emisiu
nile. Postul „Man Ra
dio", instalat chiar pe 
teritoriul insulei, nu 
va fi, însă, afectat de 
această hotărîre.
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