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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul R. P. UngareTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central ăl Partidului Comunist Român, a primit marți, 5 septembrie ‘1907. pe ambasadorul extraordinar și ple

nipotențiar al Republicii Populare Ungare, Jozsef Vince, la cererea acestuia.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire cordială, prietenească.

IN CAPITALĂ

’ S-A DESCHIS CEL DE-AL IV-LEA

NOILE UTILAJE
fi DOCUMENTAREA TEHNICĂ

CONCURS Șl FESTIVAL 
INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU“

In, condițiile introducerii largi a 
tehnicii înaintate în industria mi
nieră în scopul modernizării pro
cesului de producție și îmbunătă
țirii Condițiilor de muncă, a deve
nit un fapt cotidian intrarea pe 
porțile exploatărilor miniere a unor 
utHaje noi, perfecționate, cu per- 
toțmanțe tehnice și economice ri
dicate.

Tehnica nouă este prezentă în 
toate compartimentele activității 
exploatărilor miniere. Instalațiile 
de extracție multicablu cu schi- 
puri,’ recomprimatoarele, mașinile 
de încărcat pneumatice, redresoa- 
rele cu siliciu, releele pentru con
trolul izolației, detectoarele de me-

PE TEME DE EDUCAȚIE

Cit valorează cuvîntul lui Bendea...
La imputările ce i 

se făceau, fața omu
lui, trecut de prima 
tinerețe, ‘S-a colorat u- 
șqr. Cei prezenți aș
teptau răbdători să-și 
arate intențiile. După
cîțeva minute de li-
niște omul a prins
glas.

— Regret. Regret
sincer cele întîmplate. 
Promit aici, în fața 
comitetului de partid, 
că nu voi mai face 
niciodată asemenea lu
cruri. îmi dau seama 
că am avut o ieșire 
nesăbuită... Vă dau cu
vîntul meu că mă voi 
schimba... De altfel, 
veți vedea și dumnea
voastră acest lucru...

Scena s-a petrecut 
într-una din zilele de 
la începutul anului la 
Comitetul de partid al 
minei Petrila. Cel che
mat să dea socoteală 
pentru comportarea lui 
era BENDEA ȘTEFAN, 
forjor la atelierul mi
nei. Remușcările lui 
păreau sincere. Cei ca
re i-au auzit regretele 
l-au crezut. De, omul 
o greșit — și-au zis. 
Și dacă a avut tăria 
morală să-și recunoas
că faptele sale, neîndo

ielnic dispune și de tă
ria necesară să lupte 
pentru a se schimba. 
Și-a respectat Bendea 
cuvîntul dat ? A justifi
cat prin comportarea 
lui încrederea , care i 
s-a acordat ? Să lăsăm 
faptele să vorbească...

„Pocăinfă" 
de ochii lumii

Căsătorit din dragos
te, cu Susana, o femeie 
harnică și gospodină, 
Ștefan părea dornic 
să întemeieze un că
min liniștit. La scurt 
timp după căsătorie, 
familia Bendea a cres
cut. A apărut Voichița, 
o fetiță inteligentă, ca
re în prezent este ele
vă în clasa a V-a. Mai 
tîrziu ea a primit și 
un frățior, pe Nelu, 
un copil vioi, sprinten, 
cu ochi jucăuși, acum 
elev în clasa a 111-a.

încă de la început 
corabia căsniciei lor 
n-a avut însă suficien
tă stabilitate. Uneori 
era cutremurată de 
„furtuni", mai mici, 
ori mai mari, de la 
caz la caz dar, întot
deauna, după un timp 
apele se limpezeau și

Echipa de lăcătuși condusă de Bauer Petru (în clișeu) este una din cele mai bine cotate echipe de 
întreținere ale preparației Coroești. Datorită conștiinciozității de care dau dovadă membrii echipei, aceștia 
sini evidențiați. lună de lună în întrecerea socialistă.

tan, stîlpii hidraulici — iată numai 
cîteva din utilajele moderne cu 
care au fost dotate exploatările 
miniere în ultima perioadă.

Efortul financiar făcut de staiul 
nostru socialist pentru procurarea 
și dotarea exploatărilor miniere 
cu aceste utilaje trebuie să-și gă
sească echivalentul in sporirea 
simțitoare a productivității muncii 
și creșterea pe această bază a vo
lumului producției de cărbune. Iată 
de ce folosirea utilajelor, la para
metrii lor nominali, trebuie să con
stituie o preocupare de bază a ca
drelor tehnice de la exploatările 
miniere.

Fără îndoială, la folosirea inte-

liniștea revenea, adesea 
pentru o perioadă 
scurtă,"în căminul lor. 
Astfel s-au scurs a- 
proape 14 ani...

In ultimul an com
portarea lui Ștefan s-a 
înrăutățit. Venea aca
să beat și în asemenea 
cazuri își bătea soția. 
Vecinii își amintesc și 
acum nopțile friguroa
se de toamnă și iarnă, 
cînd Susana era obli
gată să fugă, pe geam 
desculță, să doarmă, 
eu cei doi copii, în 
magazia de cărbuni, 
ori în șura vreunui cu
noscut spre a scăpa de 
„furiile" soțului. După 
ce-i trecea beția, Ște
fan se ducea după ea. 
își cerea iertare și o 
convingea să se întoar
că acasă. Promitea că 
nu va mai face scan
dal. Urmau apoi cîteva 
zile de acalmie. Era 
pace și liniște pînă la 
primul... salar sau a- 
vans. Atunci scenele 
se repetau, uneori am
plificate. Așa a ajuns 
Bendea în fața comi
tetului de partid...

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. a 3-a)

grală a capacității utilajelor con
cură un întreg complex, de factori, 
cum sînt amplasarea Ia locuri de 
muncă corespunzătoare capacității

(Continuare în oag. a 2-a)
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Cel de-al IV-lea Concurs și Festival internațional „George Enes- cu“, eveniment muzical de prestigiu care va domina timp de a- proape trei săptămîni viața noastră artistică, s-a deschis marți seara, într-un cadru festiv, în sala mare a Palatului Republicii Socialiste România.

re i
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EL DORADO DESPUIAT
DE AURUL SĂU

Chiar în centrul capitalei 
columbiene, la subsolul, unei 
clădiri ultramoderne — pala
tul Băncii Republicii —> se pot 
vedea comori care depășesc 
orice imaginație. In spatele sti
clei groase a vitrinelor, păzite 
cu grijă, se păstrează podoabe 
masive, lucrate în aur pur. 
Pește 5 000 de exponate sînt a- 
dunate în acest remarcabil mu
zeu al aurului, cu care, în jnod 
tradițional, turiștii străini încep 
vizitarea Bogotei. Toate aceste 
comori au fost executate de 
giuvaiergii indieni, cu mult 
timp înainte de descoperirea 
Americii de către Columb, și 
jefuite de colonialiștii spanioli.

De Ia triburile indiene, care 
au populat Columbia înainte de 
invazia spaniolă, au rămas mo
numente de artă de o valoare 
inestimabilă. Conchistadorii 
spanioli, care au pătruns aici 
la începutul secolului al 
XVI-!ea, au avut in nenumă
rate rînduri prilejul să asculte 
legenda acelui conducător al 
imperiului indian Chibcha, ca
re, după ce se pudra cu praf 
de aur, se scălda o dată pe an 
în unul din lacurile țării, arun- 
cînd în apele acestuia comori 
nenumărate — daruri pentru 
zei. De aici provine și numele 
El Dorado (acoperit cu aur sau 
aurit) — țara comorilor nesfîr- 
șite, care a fost căutată multă 
vreme de generații de aventu
rieri. Această legendă o află $1

In loja oficială au luat loc tovarășii : Nicolae Ceatișescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol,' Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan' Voitec, Florian Dănălâche, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa.In loja oficială se, afla, de asemenea, oaspetele bulgar, generalul de armată Ivan Mihailov.La festivitate au, participat membri ai CC. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai instituțiilor centrale .și organizațiilor , obștești, personalități ale vieții muzicale din țară și de peste hotare, tineri in- terpreți, participant Ia Concurs, numeroși oameni de artă și cultură, ziariști.Au asistat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Deschizînd adunarea, președintele Comitetului de organizare a celui de-al IV-lea Concurs și Festival internațional „George Enes- cu“ a . salutat prezența conducătorilor ; de partid și de stat, a adresat un salut de bun venit . oaspeților. de peste , hot.are , și .urări de, succes . tinerilor -participant 4a .concurs .sdsi't de "pe diferite meridiane. Ca și cu prilejul edițiilor anterioare — a spus vorbitorul — și cea actuală va .pune în valoare intensitatea vișții artistice din țara noastră, niVelul școlii muzicale românești, al crea ției compozitorilor români aparți- nînd tuturor generațiilor, tuturor școlilor, al artei interpretative slujită de elemente al căror talent și-a găsit recunoașterea nu numai în cuprinsul patriei lor, dar și peste hotare. încrederea exprimată de scumpul nostru George Enescu, în
(Continuare în pag. a 3-a)

astăzi străinii chiar de la înce
putul călătoriei lor prin Bo
gota. Aeroportul, de aici este 
numit „El Dorado". Deși 
în Columbia continuă ex
tracția aurului și a altor me
tale prețioase, totuși bogăția 
ei cea mai de preț s-a dovedit 
a fi, pînă la urmă, „aurul ver
de**  — cafeaua care aduce 70- 
80 la sută din valută.

• Primii miniștri * * ai Turciei și Greciei se vor întîlni pentru a dezbate problema cipriotă.• Conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre ale O.U.A.• Situația din Nigeria. .
Cafeaua columbiană este cul

tivată pe versantele munților 
în condiții climaterice și de sol 
deosebit de favorabile. Pe a- 
ceste plantații se află cele mai 
bune specii de arbuști de cafea, 
iar Semințele coapte sînt strîn- 
se cu grijă. Datorită acestui 
fapt se obține o cafea de o ca
litate superioară, care și-a cu
cerit Un renume mondial. Cu 
toate acestea, ea nu a adus po
porului columbian bogăția și 
prosperitatea așteptată. Pe pia
ța mondială, prețurile la cafea 
scad, iar desfacerea ei se re
duce. Este aproape sigur — 
sublinia ziarul „El Siglo**  — că 
în acest an .exportul de cafea 
nu va aduce nici cei 280 mili
oane de dolari care au fost ob
ținuți în 1966. Presa colum
biană amintește că în 1954 ex
portul de cafea a adus 550 mi
lioane de dolari, adică de două 
ori mai mult Ce s-a întîmplat 
între timp ? A început Colum
bia să vîndă mal puțină cafea "

(Continuare in pag. a 3-a
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CADRAN telinico-ecoiioinic
Noile utilaje
și documentarea tehnică

(Urmare din pag. 1)

și particularităților utilajului res
pectiv, montarea și întreținerea co
rectă, efectuarea la timp a repara
țiilor etc.

Un loc de primă importanță în 
cadrul acestor factori îl ocupă cu
noașterea de către cadrele tehnice 
de la exploatările miniere a carac
teristicilor constructive și funcțio
nale a noilor utilaje, a modului lor 
de exploatare și întreținere. Evi
dent, pentru un inginer, tehnician 
sau maistru, documentarea tehnică 
în scopul cunoașterii aprofundate 
a noilor mașini și utilaje constituie 
o obligație profesională elemen
tară, absolut necesară asigurării 
folosirii corespunzătoare a acestor 
utilaje. Adevărul este însă că de 
cele mai multe ori, studierea aees- 
tor utilaje este împiedicată din lip
sa documentației tehnice.

Nu fac excepție nici utilajele pro
duse de industria noastră construc
toare de mașini, nici cele din im
port. Exploatările miniere primesc 
mașini pneumatice de încărcat, 
transportoare TR-3, locomqtive de 
mină, relee pentru controlul scurge
rilor și alte utilaje care pornesc de 
la uzina constructoare la exploa
tarea minieră însoțite de cite o 

\carte tehnică. Cărțile tehnice ale 
utilajelor constituie un mijloc pre
țios de informare, însă faptul că 
sosesc atît de puține, iar numărul 
celor care trebuie să le studieze e 
atît de mare, face ca aportul lor 
la rezolvarea problemei să fie mi
nim.

Asupra utilajelor din import, 
documentarea este și mai dificilă. 
Vin utilaje fără nici o documen
tație sau cu cărți tehnice a căror 
traducere durează luni de zile sau 
chiar ani.

Lipsa posibilităților de documen

tare *re  consecințe nefavorabile a- 
supra întregii vieți a utilajelor. Se 
cunosc cazuri clnd unele recompri- 
matoare destinate îmbunătățirii pa
rametrilor de alimentare cu energie 
pneumatică a locurilor de muncă 
îndepărtate, au fost amplasate pe 
rețea cu totul necorespunzător îricît 
consumul utilajelor pe care urma 
să le deservească era cu mult mai 
mare decît debitul lor nominal. Ce 
a însemnat acest lucru ? Cheltu
ieli inutile cu montajul, imobili
zarea recomprimatorului pentru 
multe luni de zile, amortismente a- 
runeate în vînt. Necunoașterea te
meinică a cerințelor de montaj, 
exploatare și întreținere duce la 
uzură prematură, la creșterea frec
venței defectării, ceea ce repercu
tează nefavorabil asupra desfășu
rării procesului de producție.

Acestea sint numai elteva fapte 
care subliniază convingător necesi
tatea Îmbunătățirii posibilităților de 
documentare asupra noilor utilaje. 
Condiții există. Intrucit se tipăresc, 
cărțile tehnice ale utilajelor pro
duse în țara pot sosi nu numai în
soțind utilajul respectiv ei și ea ma
terial documentar pe care să-l gă
sești la cabinetul tehnic. Combina
tul carbonifer, S.C.S.M. și l.M.P. 
editează un buletin lunar de infor
mare tehnică. Tehnicianului din 
producție l-ar fi de un real folos 
introducerea in acest buletin a unei 
rubrici consacrate noilor Utilaje cu 
care este dotată industria noastră 
minieră. Cabinetele tehnice trebuie 
să desfășoare o astfel de activitate 
incit șă răspundă cerințelor de in
formare și documentare tehnică.

Este o cerință . a cărei rezolvare 
ta determina un Salt colectiv tn ac
tivitatea cadrelor tehnice tn direc
ția folosirii eficiente a noilor uti
laje șl, implicit, în perfecționarea 
continuă a procesului de producție.

Frontalele Aninoasei In preajma 
unui nou salt calitativDe curînd, lîngă puțul auxiliar al minei Aninoâsă a apărut un stoc de 450 bucăți stîlpi hidraulici de tip Ferro- matik, stilpi care intră pentru prima oară în dotarea tehnică a acestei exploatări. Urmează să sosească pompa, furtunurile de înaltă presiune șl grinzile, pentru a se trece la introducerea în abatajele frontale din sectorul I la un nou și modern sistem de susținere care, în condițiile organizării corespunzătoare a pro-

esului de extracție, va determina o creștere însemnată a producției de cărbune pe baza sporirii productivității muncii.Iată deci cele două abataje frontale de pe stratul 3 în preajma unui nou salt calitativ în ce privește dotarea tehnică și organizarea muncii. Este, de altfel, un proces continuu, o- dezvoltare firească, deoarece in brigada minerului David Ioan din primul frontal al sectorului I și apoi

Secția construcții metalice U.R.U.M.P. Se face vopsirea noilor colivii terminate în secție pentru exploatările miniere

O parte din minele de căr-• .. . . buni din ValeaIntrărilor numere
11 miri Ifiînfimi de exploatare laIO infill OII im IHII adîncimi mari.Mina Petrila se află bunăoară cu orizontul XIV la cca. 550 m sub relieful terenului de la suprafață.Se știe că concomitent cu creșterea adîncimii și în funcție de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor sterile în care se înaintează cu lucrările miniere, acestea sînt supuse unor pre
siuni din ce în ce mai mari. Iată motivul care a impus Ia mina Petrila să se experimenteze noi sisteme de susținere a galeriilor, mai robuste, dar în același timp mai deformăbile, care cedînd presiunii miniere să opună totuși rezistență mare.In prezent se experimentează o serie de asemenea noi Sisteme de susțineri metalice din profile de laminate speciale. Galeriile se consolidează în plus prin ancorare, ceea ce le mărește rezistența consolidind concomitent și roca în care se Înaintează. Experimentările sînt în curs.
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După 8 luni de 
la experimenta
rea în stratul 3, 
de la mina Lu
nea, a noii me
tode de exploa
tare cu abataje 
frontale in felii

Orizontale și cu Un singur preabataj pe idle, 
s-aU obținut rezultate superioare celor din aba
tajele cameră folosite anterior, rezultate care 
pledează in favoarea extinderii metodei și in 
porțiunile de sirat mai puțin dezvoltate, unde 
metoda cu abataj frontal nu e oportună din 
punct de vedere al volumului de pregătiri. Iată 
rezultatele obținute. In perioada scursă de la 
începutul anului, producția medie zilnică s-a 
ridicat la 118 tone (131 tone cu lucrările de 
pregătiri), față de 87 tone/zi realizată în aba
tajele cameră ale minei Lonea. Avansarea me
die lunară a ajuns la 31 m 1, iar consumul de 
lemn la 8,9 m e l 000 tone față de 45 ni el 000 
tone realizat in abatajele cameră. Consumul de 
exploziv a scăzut, de asemenea, la 135 gr/tonă 
față de 255 gr/tonă in abatajele cameră. Pro
ductivitatea maximă se cifrează la 6,51 tone/post 
față de media de 5,72 tone/post din abatajele 
cameră.

HdKii m metalizare In MH creștere
In exploatările între

prinderii forestiere din 
Valea Jiului funcționează 
în prezent 71 fierăstraie 
mecanice, 23 funiculare 
Vissen, 2 Mineciu, 37 
tractoare, 2 încărcătoare 
Bolinder și 3 încărcătoa
re tip I.R.U.M.P., multe 
sosite tn acest an. In 
urma introducerii noilor

utilaje indicii de meca
nizare la principalele o- 
perațiuni ale procesului 
de producție din exploa
tările forestiere a cres
cut substanțial. Astfel, la 
doborît-secționat, indicele 
de mecanizare a ajuns 
la 73 la sută, la scos- 
apfopiat, la 76 la sută 
iar la încărcat — 38 Ia 
sută.

Betonierele sloi nai bine otiiizateCreșterea indicilor de utilizare a betonierelor a preocupat în mod deosebit în ultimul timp conducerile șantierelor, 
cale eficientă de a asigura aprovizionarea ritmică a șantierelor cu beton și mortar. Prin măsurile luate, îndeosebi

în ceea ce privește îmbunătățirea întreținerii utilajelor, organizarea judicioasă a reparațiilor curente și preventive, s-a reușit ca indicele de folosire a betonierelor să crească la 191 la sută, .față de prevederile planului tehnic.
C.W..I» DE CE A EOST DEGRADAT 
«Tî S ARTIFICIERUL PETRAȘ ?

cea a brigadierului Man Nicolas cafe a luat în primire cel de-al doilea frontal deschis în cursul acestui an, se promovează cu perseverență metodele avansate de extracție.Aici prima vanul talieă
s-a introdus, pentru oară la Aninoasa, Inartificial din plasă me- și rețea de rezistență

I
I
I
Idin cabluri. Tot aici s-a ex- | perimentat transportorul ro- i mânesc de mare capacitate ’TR-3 care s-a dovedit Un uti- * laj robust, rezistent, capabil | să funcționeze în condițiuni ’ bune pe vatră și front cu on- a dulații, foarte potrivit eondi- E țiilor . de . lucru din abatajele «frontale de pe stratele groase. Rod al gîndirii creatoare al inginerilor din conducereasectorului, la aceste . abataje frontale preabatajul de pe co- periș se sapă numai din două în două fîșii, ceea ce a adus economii însemnate la lucrările de pregătiri. S-au adus, de asemenea, corectări metodei de lucru cu plasa metalică. Față de perioada de început cînd plasa era așezată pe vatră, acum se lucrează într-un mod nou : înainte de pușcare, plasa metalică e folosită la crearea unui paravan de reținere pe transportor a cărbunelui excavat prin pușcare. După evacuarea cărbunelui plasa e ridicată la tavan după care, pe măsura înaintării frontului, se așterne pe vatră.Acum, minerii din acestefrontale se pregătesc pentru introducerea susținerii cu stîlpi hidraulici. Principala lor grijă este de a-și însuși temeinic tehnica folosirii aces

I
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I
I

tor stîlpi, pentru ca introdu- • cerea noii susțineri să se re- | flecte printr-un important sper ■ de producție. |

Artificierul este un 
om cu atribuții de 
mari răspunderi în 
procesul de extracție 
al cărbunelui, în men
ținerea unui climat de 
responsabilitate maxi
mă față de respecta
rea normelor de secu
ritate a muncii. Așa e. 
Și totuși mai sînt ar
tificieri care sfidează 
cele mai elementare 
obligații ce i le incum
bă meseria, cele mai 
elementare norme de 
securitate. Unul dintre 
aceștia, depistat nu de 
mult, a fost și artifi
cierul Petraș Constan
tin de la E. M. Petri 
la. A fost pentru că 
în urma „bravurii" să 
virșite, conducerea ex 
ploatării a anulat car
netul lui de artificier, 
i-a desfăcut contractul 
de muncă, iar condu
cerea combinatului o 
hotărlt ca fostul arti
ficier să fie deferii 
justiției, lată in ce 
constau abaterile arti
ficierului Petraș Con
stantin.

In vederea urgentă
rii lucrărilor de ex
ploatare a abatajului 
cameră nr. 5 v, din 
stratul 5, sectorul V 
s-a început executarea 
unei baionete din cul
cuș, sub orizontul ÎS, 
concomitent cu exploa
tarea acestei felii. In- 
tr-una din zile, după 
ce au fost perforate 
găurile de către mine
rii Ojoc loan și Raț 
Alexandru, a fost che
mat artificierul Petraș

Constantin pentru exe
cutarea lucrărilor de 
pușcare. Pînă acum 
totul în ordine. „Bra
vura" abia de aici în
colo începe. încărcarea 
găurilor s-a executat 
în felul următor. Ar
tificierul amorsa car
tușele de exploziv, mi
nerul Ojoc loan le-a 
introdus în găuri iar 
minerul Raț Alexandru 
a executat burarea a- 
eestora. După încărca
rea găurilor, artificie
rul Petraș Constantin 
a dispus celor doi 
muncitori să protejeze 
utilajul electric și a 
stabilit ca, prin inter
mediul instalației de 
semnalizare a abataju
lui, aceștia să-l anun 
le cînd ău terminat șt 
s-au evacuat. Pentru 
evitarea confuziilor, a 
demonstrat muncitori
lor codul de semnali 
zare și înainte de a 
evacua personalul din 
abataj a coborît la o- 
rizontul XIV pentru 
efectuarea pușcării. 
După o perioadă, a- 
preciind că timpul 
scurs de la sosirea sa 
la orizont a fost sufi
cient celor doi mun
citori pentru proteja
rea utilajului, l-a în
trebat pe minerul Fe
liei Ioan, aflat sub 
suitor, dacă în timpul 
cit a coborît el pe sui
tor a auzit semnalele 
din abataj. Acesta, ne- 
știind că însăși artifi
cierul a demonstrat 
muncitorilor modul de

semnalizare a afirmat 
că, într-ădevăr, s-a 
semnalizat. Artificierul 
a semnalizat apoi în 
baionetă că va efectua 
pușcarea. Insă munci
torii fiind ocupați cu 
protejarea utilajului e- 
lectric nu au sesizat 
semnalul și nu i-au 
răspuns. Reprimind 
răspuns, artificierul a 
efectuat pușcarea. in 
acest timp, cei doi 
muncitori din baione
tă se găseau la 6 me
tri de front evacuind 
o lampă electrică. Aici 
i-a surprins explozia, 
fiind ușor accidentați 
la membrele superioa
re și la corp. Bine că 
n-a fost mai rău...

In urma anchetării 
accidentului s-au con
statat următoarele a- 
bateri de la N.T.S. : 
nu s-ou protejat insta
lațiile și utilajele con
tra efectului exploziei 
înainte de încărcarea 
găurilor; nu au fost e- 
vacuați muncitorii de 
la fronturile abatajului 
șl baionetei înainte de 
încărcarea găurilor; în
cărcarea găurilor a fost 
executată de muncito
rii care lucrau la fron
tul baionetei; artificie
rul a părăsit locul de 
muncă înainte de a e- 
vacua muncitorii șt a 
executat pușcarea de 
la o distanță mai mi
că de 100 m l de la 
front.

Deci după faptă și 
răsplată...

Dan STEJARU
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Cît valorează cuvîntul lui Bendea...
! (Urmare din pag. 1)

Dt uit timp relativ scurt soția 
lui Bendea lucrează la cantina mi*  
nieră din localitate, Intr-una din 
zilele trecute Ștefan s-a îmbătat 
din nou. Negăsindu-și soția acasă 
(era plecată la serviciu) s-a înfu
riat cumplit și a pornit spre can
tină s-o caute, fără să țină sea
ma de nimeni și de nimic, a intrat 
acolo ca un „stăpîn“ și și-a bătut 
nevasta lovind-o neomenas. Abia 
a scăpat din mîinile lui. Nu s-a 
mai dus acasă. Și-a luat copiii și 
s-a mutat în spălătoria unui bloc.

— Cum de v-ați împăcat cu com
portarea lui timp de 14 ani ? — 
am întrebat-o pe Susana.

— Credeam că odată cu scurge
rea anilor se va potoli. Dar m-am 
înșelat. Din cauza bătăilor lui m-am

SPORT
TENjS DE MASĂ

Etapa regională la PetroșaniIii zilele de 2 și 3 septembrie 1967. sala de sport a I. M. Petroșani a găzduit etapa regională a campionatului republican de tenis de masă rezervată juniorilor. La aceasta competiție ș-au întrecut cei mai buni juniori și junioare din raioanele și orașele Alba, Tlia, Orâștie Hunedoara și Petroșani ' De la început trebuie să scoatem in evidență progresul înregistrat de sportivii regiunii noastre în 
această ramură sportivă și mai ales de sportivii centrelor de copii din Cugir (antrenor Nicolae Dornic) si din orașul Hunedoara (antrenor Nicolae Suciu).La actuala ediție a campionatului regional cugirenii au cucerit primele trei locuri la fete și primele două la băieți.Bine s-au comportat și juniorii de la Constructorul Hunedoara bare prin talentătul Popovlci Cornel (12
ATITUDINI

■Dragoste cu să aCu cîț-iva ani în urmă, în Valea Jiului a venit un tînăr modest. A venit pentru a urma cursurile Institutului de mine și pentru a juca fotbal, deși nu prea afișa multe la acest din urmă capitol Dar le-a făcut pe amîndouă. Și după 5 ani a cules roadele : diploma de inginer minier, iar pe tărîm sportiv...Ei bine, din acest punct de vedere am Vrea să spunem cîteva cuvinte, rod al unei constatări amare, despre inginerul Florea Mârtino- vici — component al echipei de fotbal Jiul Petroșani. A fost copilul alintat al iubitorilor de fotbal din Valea Jiului vreme de 5 ani, In încurajările lor, în aclamațiile lor, jucătorul cu nr. 7 a urcat treptele afirmării pînă la selecționarea în lotul național. In vara aceasta, o dată cu primirea diplomei de inginer, Martinovici a refuzat să mai rămînă în Valea Jiului deși știa că echipa trece prin momente dificile Subita lui afecțiune pentru publicul craiovean s-a dovedit a fi o înjositoare poftă de cîștlguri bănești. .Prima etapă a actualului campionat a opus echipei la care voia să meargă — Universitatea Craiova — echipa de la care voia să plece — Jiul Petroșani. Pentru că nu primise dezlegarea de la clubul Jiul, Martinovici a privit, la Craiova, meciul de pe margine. Șl e greu de spus către cine înclinau simpatiile lui. In sfîrșit, cei ce l-au aclamat pentru evoluția pe gazonul din Petroșani cu cîtva timp în urmă nu i-au luat-o prea tare în nume de rău Au mai plecat jucători și de la alte echipe. Dragoste cu sila nu se poate. Dar a venit acea duminică de la Hunedoara cînd Jiul trebuia să primească . replica Progresului Fără dezlegare de Ia echipa Jiul. Martinovici a rămas hun legitimat pentru Jiul și trebuia să joace Dar n-a jucat. Și-a condiționat intrarea pe teren de primirea unei sume rotunde de bani. Ce- iVrea fiindu-i refuzată și el a refuzat să se echipeze și să apară pe teren. Purtătorul tricoului cu nr. 7 a devenit negustor de dragoste de 

îmbolnăvit. Nici eu și nici copiii nu 
ne puteam odihni noaptea. Copiii 
nU-și puteau face nici lecțiile. II 
așteptau cu groază. Nu știam cu 
ce toane vine... Cînd nu beg, e om 
la locul lui. Băutura îl face însă 
să fie neom...

— Ce intenționați să faceți de 
acum înainte ? — ne-am informat. 

Nu știu — ne-a spus ea dusă 
pe gînduri. In condițiile arătate nu 
putem continua. M-am săturat. 
Ș-apoi copiii sint destul de mari, 
începe școala în curîrtd. Mă vot 
ocupa de ei. Nu trebuie să sufere 
din cauza neînțelegerilor noastre,

Nu-i suflaiant 
sâ fit muncitor priceput

La mină, despre Bendea Ștefan ni 
s-a spus Că este un meseriaș

ani) a Obținut un meritat loc trei, iar la fete locul patru prin Forro LuciaDespre sportivii Văii Jiului nu prea avem ce spune pentru că ei s-au prezentat slab pregătiți A- ceasta stare de lucruri își are explicația și prin aceea că tinerii ncșțrt aleargă mult pentru a găsi un club cai-e să Ie ofere posibilitatea practicării tenisului de masa fără să mai vorbim despre un cadru de specialitate care la fel ne este extrem de necesar,Iată clasamentul final ; Fete ? 1. Pîrva Maria; 2. Pîrva Rodica; 3. Simu Viorica, toate din Cugir; 4. Forro Lucia, Hunedoara Băieți: 1. Gavriș Cornel; 2. Dogaru Mihai, ambii din Cugir; 3. Popovici Cornel, Hunedoara: 4 Bîldea Dumitru, Cugir
s. hAloiactivist U.C.F.S. Petroșani

nu se poate...club. Dincolo de aceste cuvinte nu mai e nevoie de nici un cuvîr.t.
A. N.N R. Cînd și-a dat examenul de stat, pe care l-a promovat, ziarul nostru a adresat un „Cuvint pentru Martinovici*  ■ Erau cuvinte de bucurie, era opinia spectatorilor față de succesul extremei drepte a Jiului Și cele spuse mai sus sînt tot opinii ale spectatorilor. Opinii determinate de o purtare detestabilă a unui fotbalist îndrăgit lîndva. dar care a ajuns să-și comercializeze talentul.

EL DORADO 
DE AURUL

(Urmare din pag. 1)

Nicidecum ! Pe piața se află, 
ditnpdtrivB, mai multa cafea 
columbiană, dar ea costă acum 
mult mai ieftin. In anul 1955, 
un tractor american putea fi 
cumpărat cu 72 de saci de ca
fea, iar în 1903 — cu 132 de 
saci. Este ușor de înțeles ce în
seamnă un asemenea comerț 
pentru milioane de agricul
tori mici și mijlocii, arendași 
și argați din Columbia, a căror 
viață este legată de cultivarea 
cafelei. Au început să scadă 
prețurile și la banane, zahăr, 
bumbac și alte articole de Ex
port columbian.

In afară de renumita cafea 
columbiană, aici mai există un 
„aur verde1' ■— smaraldul. Co
lumbiei îi revine 9/10 din ex
tracția mondială a acestei pie
tre prețioase rare, Și astăzi e- 
xistă mii de căutători de sma
ralde, care, în căutările lor, a- 
runcă în aer mii de tone de 
rocă.

In culegerea de nuvele „Trei 
carate, opt puncte11, talentata

priceput. Iși cunoaște bine profe
sia, iar lucrările ce-i sînt încredin
țate le execută ireproșabil, fără 
îndoială că asemenea amănunte 
nu pot fi trecute cu vederea, to
tuși, nu înțelegem cum fac ele 
casă bună cu desele abateri indis- 
eiplinare săvîrșite de el 7 In luna, 
iulie, de pildă, Bendea are două 
absențe nemotivate. In ziua de ÎS 
august a. c. a plecat din serviciu, 
fără să ceară voie de la nimeni, 
cu circa două ore înainte de ter
minarea șutului. S-a oprit la pri
mul bufet. Acolo a fost găsit de 
tov. Rusu Chiriac,, șeful atelieru
lui și Stanciu Ioan, membru în 
Comitetul de partid...

Indiferent dacă este vorba de un 
muncitor foarte bun sau mat pu
țin bun comportarea lui trebuie 
să fie corectă, atit la locul de 
muncă, cit și în familie. Și pen
tru că omul este întotdeauna ju
decat în raport eu comportarea sa 
în general, rezultă că nu-i sufi
cient să fii muncitor destoinic. Ca 
să te bucuri de stima și aprecie
rea colectivului în care lucrezi tre
buie, In primul rind, să fii QM. 
Comportarea lui Bendea Ștefan a- 
trage oprobiul colegilor, prieteni
lor, cunoștințelor, vecinilor. Toți 
îl judecă pe Bendea, pentru modul 
neomenos în care se comportă in 
familie, pentru actele de indisci
plină săvîrșite în serviciu.

★

Colectivul în rindul căruia mun
cește a căutat in mai multe rin- 
duri sfi-i vină în ajutor. Poate că 
acest ajutor n-a fost suficient de 
insistent spre a-l scutura, pe Ben
dea de amorțeala sufletească de 
care este cuprins, spre a-l trezi la 
realitate. Credem că e momentul 
ca cel puțin acum, în ceasul al 
12-lea, Bendea Ștefan să înțeleagă 
că dubla calitate de soț și părinte 
implică răspunderi de la care ni
meni, ți deci nici el, nu se poate 
sustrage.

TELEVIZIUNE
6 septembrie

18.30 Pentru copii: Ala-Bala: „Dintr-o foaie de hîrtie să 
facem o jucărie".

19,00 întrebări la care s-a răspuns, întrebări la care nu 
s-a răspuns încă... „Explorarea invizibilului" — emi
siune de știință.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Box — aspecte de la Turneul internațional al arma

telor prietene — transmisiune de la Stadionul Re
publicii.

20.30 Față în față. A sosit poșta... !
21,00 Avanpremieră.
21,15 Recreație cu... cîntect Emisiune muzical-distractivă.
21.45 Film artistic: „O zi ca leii" — o producție a stu

diourilor italiene.
23,35 Telejurnalul de noapte.
23.45 Închiderea emisiunii.

DESPUIAT 
SĂU

scriitoare columbiană Flor Ro
mero de Nora a descris în mod 
realist jocul hazardat al jefui
torilor mici și mari în jurul ză
cămintelor care aparțin statu
lui. Ei atrag pe cei care visează 
să scape de sărăcia veșnică, pe 
cei ce sînt gata să meargă la o 
muncă grea pentru ani de zile, 
în speranța de a găsi și a as
cunde cîteva smaralde Dar 
prada le scapă întotdeauna din 
mîini, fiind acaparată de re
chinii mari și mici — cumpă
rătorii de contrabandă ai aces
tei pietre prețioase. Oamenii 
pier și se ucid unul pe altul, fă
ră să dobîndească ceea ce do
reau — bogăția. După cum se 
arăta în hotărîrea juriului care 
a premiat cartea scriitoarei 
Flor Romero, „...în aceste zăcă
minte de smarald, febra vor<e 
înăbușă tot ceea ce este nobil 
în om“.

Aceasta este, după cum se 
vede, soarta comorilor Colum
biei.

Columbia posedă Și zăcămin
te bogate de petrol. Dar 87 la 
sută din petrol este extras de

H DESCHIS [El DE AL IV-l» [OU II FESTIVII 
lll«W „QHIKE FOIT

(Urmare din pag. 1)urmă cu aproape 40 de âni, în destinele muzicii românești, și-a- găsit Confirmarea totală. Acea încurajare și acele mijloace de manifestare care lipseau dezvoltării talentelor — așa cum cu amărăciune constata el atunci — sînt dăruite pe deplin astăzi în condițiile noi de viață ale poporului.Pgntru tot ce marele nostru compatriot a dăruit patrimoniului național și universal al artei muzicale — a încheiat vorbitorul —- pentru atașamentul său arătat idealurilor superioare ale umanității, noi și dumneavoastră și toate conștiințele înaintate ale lumii îi a- râtăm iubire și-i evocăm memoria cu sentimente de admirație, de respect și de recunoștință.A luat apoi cuvîntul Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Relevînd amploarea acestui important eveniment muzical, vorbitorul a spus: opera lui Enescu, exponent strălucit al culturii noastre, aduce cu sine tot ce este mai de preț în tradiția și spiritualitatea poporului român. Legat prjn mii de fire de glia natală și de oamenii din rîndul cărora s-a ridicat, 'animat de un nobil patriotism, George Enescu avea să înalțe, pe aripile avîntatei sale creații, muzica românească Ia valori de largă universalitate. Pornind cu o pasionată dragoste, cu o profundă intuiție ce mergea pînă la identificare, de la cîntecul popular, de lâ aleanurile nostalgice ale doinelor, sau . de la ritmurile robuste, mereu surprinzătoare în nesfîrșita lor felurime, ale dansurilor românești, Enescu a ajuns, prin neobosită migală și strădanii neîntrerupte la chintesența unul limbaj profund original, dgschizînd

companiile străine și numai 13 
la sută de Întreprinderea de 
stat „Ecopetrol11, care asigură 
numai jumătate din necesită
țile țării în produse petrolifere. 
Cealaltă jumătate trebuie cum
părată de la monopolurile pe
troliere americane, și petrolul 
columbian trebuie plătit în do
lari. Reiese Că Și „autul negru" 
se scurge peste graniță îmbo
gățind străinii și lăsînd Colum
biei sărăcia și înapoierea se
culară

Țară, al cărei teritoriu este 
de două ori mai mare decît te
ritoriul Franței, Columbia dis
pune de resurse minerale e- 
norme, Aici se află cele mai 
mari rezerve prospectate de 
cărbune din America Latină, 
zăcăminte uriașe de fosfați, 
fler, nichel, sulf, cupru, cosi
tor, zinc și minereuri radioac
tive. Și, cu toate acestea, par
tea industriei miniere în veni
tul național nu depășește 1 %. 
Anul trecut, halanța comer
cială a fost încheiată cil un de
ficit de 200 milioane dolari. 
Datoria externă a Columbiei 
a depășit 1350 milioane do
lari. Șomajul cuprinde astăzi 
20 la sută din numărul oame
nilor muncii. Bogăția de basm 
a țârii EI Dorado s-a transfor
mat pentru poporul ei într-o 
adevărată tragedie. 

orizonturi noi, inovatoare, în toate domeniile vieții artistice românești.Sîntem convinși, a spus în Încheiere Vorbitorul, că prin contribuția tuturor partîcipanților această a IV-a ediție a Concursului șl Festivalului „George Enescu**  se va înscrie ca un important e- veniment artistic internațional, expresie a spiritului de colaborare și întrecere pașnică, care trebuie să contribuie la cauza înțelegerii și prieteniei, către care tind aspirațiile cele mai nobile ale tuturor popoarelor.Compozitorul Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, a evocat personalitatea de muzician a lui George Enescu, care se definește din ce în ce mai clar în contextul dezvoltării actuale a muzicii românești și a mișcării muzicale mondiale.Referindu-se la Festivalul și Concursul internațional „George Enescu'*,  vorbitorul a arătat că, sărbătorile muzicale desfășurate acum în țara noastră reprezintă simbolul prieteniei și al dragostei, al colaborării internaționale pentru izbînda în lume a binelui și a vieții.Cinstea care îmi revine de a vă adresa cîteva cuvinte în a- ceastă seară — a arătat în cuvîn- târea sa compozitorul elvețian Henri Gagnebin, președintele Federației concursurilor internaționale de muzică — o datorez pro7 babil faptului că sînt decanul de vîrstă al membrilor juriului și că vin pentru a patra oară la Concursul și Festivalul „George Enes- cu“. încă din 1958 am putut urmări splendida dezvoltare a manifestărilor atît de bine organizate de comitet și sprijinite în modul cel mai eficient de guvernul dv., care pornește de la convingerea înaltei valori a muzicii ca factor de cultură și ca mărturie a geniului creator al poporului. M-a impresionat întotdeauna locul larg acordat compozitorilor dv. la Festivalul ..George Enescu". Firește, la locul de cinste se află opera, remarcabilă și universal admirată, a Iui Enescu însuși.In cursul săptămînilor ce vor urma, eminenți artiști — cîntărețe și cîntăreți, instrumentiști, dirijori și balerini — ne vor prezenta o minunată colecție de opere muzicale celebre. Publicul bUcureș- teân, atît de călduros, atît de inteligent și entuziast, va umple sălile de spectacol pentru a lua parte la acest „banchet al. artei**.  Această intîlnîre a artiștilor cu publicul este un fenomen minunat și vă pot asigura că Festivalul „George Enescu**  a devenit celebru în lumea muzicii.A urmat un concert festiv susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George Enes- cu“, sub bagheta maestrului Antonin Ciolan, decanul de vîrstă al dirijorilor din țara noastră. Prezentarea Simfoniei I-a în mi bemol major de George Enescu a fost subliniată de aplauzele călduroase ale asistenței. La sfîrșitul concertului artiștilor le-au fost, oferite flori din partea conducerii de partid și de stat. (Agerpres)
Două tipuri 
dt mii-fiste româneștiTG MUREȘ — Un grup de specialiști de la centrul de transfuzii din Tg. Mureș a depistat și preparat în laboratoarele proprii două tipuri de seruri-teste de o deosebită importanță pentru determinarea unor factori sanguini. Este vorba de serurile „Anti E“ și „Anti C“, substanțe cu largi utilizări în transfuziile de sînge, în stabilirea diagnosticului bolii hemOlitice a nou-născutului, în precizarea unor stări morbide în cursul sarcinii Ia femei etc.Din cauza rarității acestor seruri, între numeroase instituții științifice de specialitate din diferite țări au avut Ioc. în ultimii ani, schimburi de astfel de suhstanțe Specialiștii tîrgumureseni participă și ei acum la acest schimb. (Agerpres)
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Primii miniștri ai 
întîlni

Turciei și Greciei
se vor
pentru a dezbate

Succese ale patrioților 
angolezi

'f ■ ' .

Conferința miniștrilor de externe

(Agerpres). — PresaANKARA 5 turcă informează că primii miniștri ai Turciei și Greciei se vor întîlni în curînd pentru a dezbate problema cipriotă. Miniștrii de externe ale celor două țări vor asista la această reuniune. Dacă constata că o soluție poate sită, scrie ziarul „Milliyet", gul va continua la acelașisau la nivelul miniștrilor de externe.
se va fi gă- dialo- nivel

problema cipriotăSurse guvernamentale turce, citate de agenția United Press International, au precizat că întîlni- rea, prima de acest gen de Iți izbucnirea conflictului din Cipru în decembrie 1963, va începe sîmbătă în orașul turc Kesan, în apropie- va derea frontierei cu Grecia, și continua a doua zi în orașul frontieră grec Dimetoka.
VIETNAMUL DE SUD

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — Detașamentele de patrioți ale „Mișcării populare de eliberare din Angola" au întreprins, la sfîr- șitul lunii august, acțiuni de luptă împotriva ocupanților portughezi pe aș#-numitul „Front al Cabin- dei“. Un comunicat al acestei mișcări, publicat la Brazzaville, arată că numeroși soldați portughezi au fost scoși din luptă, trei avioane inamice au fost doborîte, iar gara Kijipoque distrusă. Patrioții angolezi folosesc și tactica atacurilor prin surprindere. Astfel, două unități portugheze care au căzut într-o ambuscadă au suferit pierderi grele.
Situația din

ai țărilor membre ale 0.U.A,KINSHASA 5 (Agerpres) — In cuvîntul inaugural rostit la conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Organizației Unității Africane, ale cărei lucrări s-au deschis luni în noua clădire a parlamentului de la Kinshasa , președintele congolez Mobutu a examinat o serie de aspecte ale evoluției situației politico-economice pe continentul african. Menționînd că principala sarcină a țărilor africane este lupta pentru consolidarea securității teritoriilor proprii precum și pentru eliberarea tuturor zonelor
SAIGON 5 (Agerpres). — in cursul unei bătălii în apropiere de Da Nang, care a durat de luni dimineața pînă marți în zori, pa- trioții sud-vietnamezi au provocat pușcașilor marini americani pierderi care se ridică la 139 morți și răniți. Două elicoptere americane au fost doborîte.In urma unei alte operațiuni ofensive a forțelor patriotice, în regiunea Tay Ninh, unități ale ce-

lei de-a 25-a americane au luptă 64 de divizii de infanterie lăsat pe cîmpul morți și răniți.
★5 (Agerpres). — Ly, la 45 km de

de

In Da de
— Guver- reconstru- de poduri

LA RAZ 5 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat oficial, în a- propierea localității boliviene Pal- marito, la sud de Rio Grande, s-au produs ciocniri între trupele guvernamentale și partizani Acest comunicat dezminte declarațiile o- ficiale susținînd că la sud de Rio Grande nu mai există partizani.Pe de altă parte, potrivit unor știri care nu au fost confirmate încă oficial, lupte violente s-au produs și în zona celei de-a 8-a regiuni militare la nord de Rio- Grande. Comandantul acestei regiuni militare, colonelul Joaquin Zenteno, a recunoscut cu cîteva zile în urmă că partizanii și-au intensificat acțiunile împotriva trupelor angajate în „operațiunea Parabano", lansată într-o încercare de a izola și distruge grupările de partizani.

I

SAIGON valea rîului Nang, au avut loc, începînd luni dimineața, luptele cele maiviolente înregistrate în ultimele 45 de zile între trupele americane și forțele Frontului Național de Eliberare. După cum relatează corespondenții de presă, unități ale regimentului 5 de infanterie americană au fost prinse pe neașteptate sub focul patrioților, bine camuflați în crezării. Luptele, au continuat toată noaptea și nu s-au încheiat nici marți dimineața. Conform primelor date comunicate la Saigon, 141 de americani au fost uciși și răniți. 1

LAGOS 5 (Agerpres). nul federal al Nigeriei iește în prezent o serie distruse de forțele secesioniste careau urmărit să oprească astfel înaintarea armatei federale spre provinciile orientală și central vestică, a declarat luni seara un purtător de cuvînt din Lagos, care a adăugat că trupele federale continuă să înainteze . spre Berlin.Postul de radio Enugu a anunțat luni seara că în regiunea orașului Ore au avut loc lupte violente. Postul de radio precizează că luptele au început cînd un convoi de vehicule aparținînd armatei federale a căzut într-o ambuscadă a forțelor biafreze, care au incendiat vehiculele din convoi In același sector, forțele biafreze au respins un atac al armatei vocîndu-i pierderi federale, pro- grele. Radio
Catastrofă aviaticăGANDER 5 (Agerpres). — Un avion cehoslovac care efectua cursa regulată Praga — Gander (Canada) — Havana, a suferit marți o avarie imediat după ce decolase de pe aeroportul din Gander. După cum menționează agenția C.T.K.,

la Ganderla bordul avionului8 membri ai echi-se găseau 60
date neoficiale, ju- aflați la bordul a-

de pasageri și pajului.Potrivit unor mătate din ceivionului au fost salvați și transportați la un spital din apropiere.
Incidente între forfele militare 
iordaniene și izraeliene

Enugu menționează lupte și în sectoarele Nsukka și Okene.
★LAGOS 5 (Agerpres). — Comandantul militar al regiunii nigeriene de centru-vest, Albert Okonkwo, a preluat conducerea poliției și a u- nităților armate ale provinciei, s-a anunțat la Lagos. O comisie formată din patru ofițeri asigură în prezent conducerea unor servicii publice. La Lagos se consideră că aceste măsuri au fost adoptate în vederea preîntîmpinării unor acțiuni secesioniste.
★LUSAKA 5 (Agerpres). — Autoritățile de la Enugu, capitala provinciei nigeriene secesioniste, cunoscută sub numele de Republica Biafra, au trimis numeroși emisari în Africa în vederea recunoașterii noului stat, ție se găsește saka, capitala tor de cuvînt clarat că guvernul biafrez speră că la reuniunea la nivel înalt a Organizației Unității Africane re urmează să se deschidă la septembrie la Kinshasa să luată în discuție și problema geriană. Marea majoritate însă a statelor africane membre ale O.U.A. au făcut cunoscut că ele nu vor recunoaște noul stat Biafra și, în consecință, este puțin probabil ca la Kinshasa pafticipanții să discute situația din Nigeria.

încă ocupate ale continentului negru, președintele Mobutu a lansat un apel la unitatea statelor Africii, la coordonarea acțiunilor lor politice în vederea intensificării luptei de eliberare. In mod special, președintele Mobutu s-a referit la situația din Rhodesia și din Africa de Sud-Vest, condamnînd politica de apartheid a guvernului sud- african, precum și pasivitatea Marii Britanii responsabilă de actuala situație din fosta ei colonie.Abordînd problemele de ordin e- conomic pe care le au de rezolvat, tinerele state africane, președintele congolez a lansat un apel în favoarea intensificării colaborării dintre statele Africii, mijloc important în lupta lor pentru consolidarea independenței economice, cît și politiceDupă cuvîntul inaugural rostit de șeful statului congolez, participanții la conferință, reprezentînd 35 din cele 38 de state membre ale organizației, l-au ales pe Justin Bom- boko, ministrul de externe al Con- goului (Kinshasa) ca președinte al lucrărilor, Habib Burghiba junlc* ’; ministrul de externe al Tunisiei, a fost desemnat ca vicepreședinte
Urmările 
inundațiilor 
din India

IncidenteleNEW YORK 5 (A- gerpres). — Manifestațiile populației de culoare din Milwaukee (statul Wisconsin) împotriva discriminărilor în domeniul locuințelor continuă de optzile. Luni seara două coloane de demonstranți, una condusăde cunoscutul, actor de culoare Dick Gre-

AMMAN 5 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al comanda-
rasiale dingory, iar alta de reverendul James Groppi, au mărșăluit pe străzile orașului cerînd autorităților să adopte un decret în care să se consemneze negrilor de a în cartierele Ei au cerutprimarului Henry Maier să ridice starea excepțională instituită

dreptul locui și albilor, totodată

S.U.A. săptă-s-au car- din un
la Milwaukee mîna trecută.incidente rasiale produs luni și în tierul Brooklyn New York, cîndpolițist a ucis un tînăr negru, la mai puțin de o săptămînă după ordinul dat de municipalitate polițiștilor de a nu folosi armele de- cît te caz extrem.

£9 OOO de mineri chilieni au declarat grevă
In provincia chiliana Antofagasta se află în grevă 5 000 de muncitori 

minelor de salpetru. Greva a fost declarată cu șase zile în urmă în 
sprijinul revendicărilor de majorare 
condițiilor de muncă.

ai
a salariilor și de Îmbunătățire a

O astfel de delegate prezent la Lu- Zambiei. Un purtă- al delegației a de-
ca-11 fie ni-

Potrivit datelor oficiale pu
blicate la Delhi un număr de 
69 de persoane au fost ucise 
în ultimele zile ca urmare a 
marilor inundații ce au avut 
loc în India. In statul Uttar 
Pradesh, ca urmare a revăr
sării apelor Gangelui, 7 OOO de 
sate au fost inundate, 61 de ' 
persoane au pierit și 35 000 
de locuințe sînt distruse. Mai, 
pagube au fost provocate cul
turilor agricole. La Bombay, 
8 persoane au fost ucise și 
10 grav rănite în urma pră
bușirii unei case din cauza 
ploilor torențiale. Primul mi
nistru al statului Orissa a de
clarat că aceste inundații stat 
cele mai mari din istoria a- 
cestui stat.

deschis în asupra la ră- fluviul au ri-auUn

mentului forțelor armate iordaniene a anunțat că marți dimineața forțele izraeliene au mai multe rînduri foculpozițiilor iordaniene situate sărit de podul Damyia, pe Iordan. Forțele iordaniene postat. Doi soldați iordanieni fost ușor răniți.TEL AVIV 5 (Agerpres). —purtător de cuvînt militar izrae- lian a făcut cunoscut marți că forțele armatei iordaniene au deschis focul asupra unui jeep izrae- lian, pe malul de vest al fluviului Iordan, rănind trei soldați izrae- lieni. Schimbul de focuri, a precizat el, s-a petrecut în apropierea podului Damyia și a durat 90 de minute.
Demisia ministruluiMinistrul de externe al Indiei, Mohammed Chagla, și-a prezentat marți demisia, ca urmare a dezacordului său cu politica guvernu-

In căutarea unei noi formule 
pentru salvarea Federației Arabiei de sudLONDRA 5 (Agerpres). — înaltul comisar britanic în Aden, Humphrey Trevelyan, a părăsit luni seara Londra, plecînd spre Aden după ce a avut, timp de două zile, consultări urgente cu reprezentanți ai guvernului englez în legătură cu viitorul Federației Arabiei de sud. După cum relatează agenția Reuter, guvernul britanic „caută o nouă formulă" în această problemă „ca urmare a crizei create prin prăbușirea aproape completă a gu-

de externe al Indieilui te materie de învățămînt. Cha- gla se opune înlocuirii limbii engleze cu limbile autohtone în instituțiile de învățămînt ale diverselor state din India
® RIGA. La Riga a înce 

put Festivalul internațional al 
filmelor de televiziune „Omul 
și marea“, la care participă 
țările care fac parte din sis
temul Interviziunii. Studioul 
de televiziune din București 
prezintă filmul „Vînătoare de 
sturioni“.

Reluarea exportului de petrol libanezLa Beirut s-a anunțat oficial că guvernul libanez a autorizat luni reluarea exporturilor de petrol către toate țările. Ministrul libanez al economiei naționale, Said Ha- made, a informat despre această
măsură pe directorii societăților „Iraq Petroleum Company" și „Trans-Arabian Pipe-lines".

• KIEV. In capitala R.S.S. Ucrainene s-a deschis o conferință internațională pentru studiul limnologic al
dini re Zambia

Dunării
Cutremur de pămînt

Marți s-a înregistrat la Liubliana un cutremur de pămînt de gra
dul 3 cu epicentrul la aproximativ 60 km.

la Liubliana
Zambiei 
cu Rho-

Tensiune la granița 
și Rhodesia

Unități întărite de poliție și avioane ale forțelor aeriene ale 
au început să patruleze de-a lungul rîului Zambezi — graniță
desia — ș-a anunțat la Lusaka. Un purtător de cuvint al președintelui 
Zambiei, Kenneth Kaunda, a declarat că aceste măsuri au fost luate ca 
urinare ă sporirii activității armatei rhodesiene în această regiune.
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vernului federal din acest teritoriu". Problema principală • constă în faptul că Frontul național de eliberare controlează în prezent 12 din cele 17 state care formează a- ceastă federație.Intr-un comunicat dat publicității luni seara la Aden, Frontul național de eliberare a anunțai că nu va duce nici un fel de tratative cu autoritățile britanice, dacă acestea nu vor acorda „imediat" inde- pendența federației și nu vor retrage toate forțele lor armate de pe acest teritoriu.Intre timp, la Aden s-a anunțat că doi militari englezi au fost uciși ca urmare a prăbușirii. în condiții neclarificate, a unui elicopter. Pe bordul aparatului se afla emirul statului Wahîdi — cel mai mare din cele 17 state ale biei de sud — care hidi este unul din unde Frontul denală nu a preluat încă controlulPe de altă parte, anunță că membrii pentru Aden care zent la Beirut sîntsească joi la Cairo pentru a avea convorbiri cu reprezentanții Frontului de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (F L O.S Y ) Conducătorii F L.O.SY. au acceptat si discute \îu membrii misiunii; lî Cairo.

Federației Ara- a dispărut. Wa- cele cinci '■tate eliberare națio-agenția M.E N misiunii ONU. se află în pre- asteptat’ să so-
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