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mit marți, 25 iunie 1968, pe amba-
' sado'rul extraordinar și plenipcten-

■ Tovarășul-' Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România,- a pri-
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cetățenilorîmpreună 
Gheorghe

Nicolae Ceaușescu și 
conducători de partid 

cu 
intere-
cunoș-
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30 bani

ttar al Republicii Arabe Siriene la 
București, Nabih Sabbagh, în legă-c 
tură cu plecarea sa definitivă din 
tara noastră.

Primirea s-a desfășurat î.ntr-o at-< 
moșieră cordială. .

ADEZII
fată

Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășii Ion
Maurer, Paul Niculescu-Mizîi, 
Iile Verdeț,' Maxim Berghlanu, 

Mănescu 
făcut o 

perfec- 
cadrelor

Petre Lupu, Manea 
și Dumitru Popa, a 
vizită Ia Centrul de 
ționare a pregătirii 
de conducere din întreprinde
ri de la Otopeni.

Noua instituție, rod al 
transpunerii în viată a an
samblului de măsuri stabilite 
de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a P.C.R., 
tn vederea ridicării nivelului 
general al eficientei activității 
economice, 
contribui 
conducerii activității economi
ce corespunzător stadiului ac
tual și perspectivelor de dez
voltare a economiei naționale, 
de dotare tehnică, modernă a 
întreprinderilor. Centrul de la 
Otopeni a fost organizat pe 
baza unei convenții în
tre guvernul român, Progra
mul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (PNUD) și Organi
zația Internațională a Muncii.

La intrarea în institut, con
ducătorii de partid 
Sînt întîmpinati de 
(eseu, directorul 
Mircea Voinescu, 
președinte al Comitetului 
stal pentru probleme de or
ganizare 
perti și 
lui. Era, 
zent dr, 
zentantul

are menirea de a 
la perfectionarea

și de stat 
Ion Nicu- 
Centrului, 
ptim-vice- 

de

și salarizare, de ex- 
specialiști ai centro
de asemenea, pre- 
Enrico Pauli, repre- 
Biroului Internatio

nal al Muncii.
In sala de consiliu, direc

torul centrului prezintă con
ducătorilor de partid și de 
stal metodele moderne folosi
te în perfectionarea și specia
lizarea cursanților, planurile 
tematice, precum și rezulta
tele dobîndite în cele zece 
luni care au trecut de la în
ceperea activității centrului. 
El arată că pînă în prezent 
cele cinci mari grupe de 
programe au fost absolvite 
de peste I 700 de cursanti

ingineri șefi, contabili șefi, 
normatorl din aproape 500 de 
întreprinderi din industriile 
constructoare de mașini, chi
mie, metalurgie, mine, petrol, 
economie 
ușoară și 
mice din 
județelor 
Centrului 
adusă de 
Centrului 
studii și 
probleme 
narea proceselor de. producție 
și organizarea muncii în în
treprinderile unde aceștia își 
desfășoară activitatea. In 
scopul introducerii sistemelor 
electronice de calcul în acti
vitatea de conducere a între
prinderii, aici se va instala o 
unitate 
care va 
cursanti 
tehnicii 
tru acoperirea unor nevoi cu
rente ale întreprinderilor.
Tovarășul Nicolae 

se Interesează de 
prin care Centrul 
rezultatele concrete 
țin în întreprinderi 
a perfecționării cadrelor care 
au urmat 
rectorul 
un șir 
Capitală și din tară în 
absolvenți ai cursurilor 
truliii au adus o contribuție 
importantă la îmbunătățirea 
activității de producție și eco
nomică, în ridicarea nivelului 
muncii de conducere. Ei arată 
că între expertii și specialiș
tii Centrului și diferite între
prinderi industriale s-a stabi
lit o legătură strînsă în ve
derea elaborării împreună a 
unor studii destinate perfec
ționării activității unităților 
de producție.

La invitația gazdelor, con
ducătorii de partid și de stat 
vizitează apoi săli de cursuri 
și laboratoare echipate cu 
mijloace audio-vizuale nece
sare procesului de perfecții-

forestieră, industrie 
alte ramuri econo- 
marea majoritate a 

tării.
relevă
uni! absolvenți 
Ia întocmirea unor 
solutionarea unor 

legate de perfectio-

Directorul 
contribuția 

al

calcul, 
atît de 
însușirii

modernă de
fi folosită

în vederea 
respective, cît și pen-

Ceaușescu 
metodele 

urmărește 
ce se ob- 
ca urmare

aceste cursuri. Di- 
institutiei enumeră 

de uzine din
care 
Cen-

de orga- 
și a mua-

vizitei are
o

varășul 
ceilalți 
și de stat s-au întreținut 
unii dintre cursanti, 
sîndu;se de eficienta
țintelor ce se predau, de re
zultatele obținute în însușirea 
metodelor moderne 
nizare a producției 
cii.

In încheierea,
loc, în sala de conferințe 
întîlnire cu cadrele și cursan- 
ții Centrului și absolvenți ai 
acestuia.

Intîmplnat cu puternice i9 
vii aplauze a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Ing. Ion Niculescu a mulțu
mit conducerii de partid și 
de stat pentru cuvintele de a- 
preciere rostite, pentru condi
țiile deosebite create Centru
lui în vederea desfășurării la 
un înalt nivel a procesului de 
perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere din în
treprinderi.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat au 
semnat în cartea de onoare.

Vizita la Centrul de per
fecționare a pregătirii cadre-- 
lor de conducere din între
prinderi, discuțiile purtate cu 
specialiștii și expertii Centru
lui au relevat atenția deose
bita pe care conducerea parti
dului și a statului o acordă 
îmbunătățirii continue a acti
vității întreprinderilor, pro
movării metodelor moderne 
de organizare și conducere în 
vederea ridicării eficienței 
tregii economii, creșterii 
velului de trai al tuturor
menilor muncii din patria 
noastră.

Uitai stîmtife este 
începutul consacrării și nw 
etapa finală a unei activități

; ' , b.
Măsurile de înaltă echitate socială ■ stabilite de re

centa plenară a C.C. al P.G.R. vor avpa, fără îndoială, 
consecințe esențial pozitive în activitatea economică, 
științifică și culturală a patriei -no-astreL Aceste măsuri, 
care se înscriu pe linia Directivelor Congresului al 
IX-lea' al P.G.R. privind dezvoltarea continuă a econo
miei, științei și culturii, precum și ridicarea pe aceas
tă bază a bunăstării materiale și spirituale a oameni
lor muncii, au fost primite cu adîncă satisfacție de 
întregul nostru popor. Aceste măsuri -sînt pătrunse de 
un profund umanism, de un înalt shirk de echitate 
soclaiă, caracteristice democrației noastre socialiste.

Structura societății noastre socialiste asigură posi
bilități largi, egale pentru toți cetățpțnii, în dezvolta
rea și perfecționarea aptitudinilor și talentelor în toa
te sectoarele de activitate. Fiecare membru al socie

această plenară, au subli- 
nou grija permanentă ma
de partidul nostru pentru 
continuu al economiei na- 

apărarea avutului

în- 
nl- 
oa-

Ziarele de dimineață au pu
blicat cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îniîlni- 
rea cu cadrele și cursanții 
Centrului de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de condu
cere din întreprinderi.

Coni. dr. Wilhelm KECS 
decanul Facultății de 

electromecanică minieră Petroșani

Lucrările recentei Plenare a C.G. 
al P.C.R., din 19 iunie a.c. și cuvîn
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tinută la 
niat din 
nifestetă 
progresul
tionale, pentru 
obștesc și prețuirea muncii cinstite 
a fiecărui om al muncii. La reco
mandarea plenarei s-a votat de că
tre Marca Adunare Națională le
gea în baza căreia să se poată e- 
xercila controlul provenienței ave
rilor dobîndite ilicit, lege 
de importantă șl necesară 
fost primită ou mult Interes 
tregul nostru popor.

Funcția ce o îndeplinesc, 
ririle de serviciu m-au pus
te ori în situația de a constata cum 
unele persoane ce s-au înfruptat 
din avutul obștesc, atunci cînd erau 
trași Ia răspundere pentru acoperi
rea daunelor, căutau diferite subter
fugii, spre a se eschiva de la pla-

deosebit 
oare a 
de în-

îndato- 
de mul-

(Continuare în oag. a 3-a)

CU PLANUL SEMES
TRIAL ÎNDEPLINIT

.ta. In general, cînd ptln păgubirea 
avutului obștesc se creau venituri 
ilicite recuperarea pagubelor se fă
cea doar partial și treptat.

Veniturile ilicite sînt obținute prin 
numeroase surse și mijloace la care 
unii cetățeni, certali cu etica so
cială, recurg sub privirile îngădui
toare ale semenilor lor.

Sînt foarte frecvente cazurile cînd 
anumiti salariați sînt plătiți cu sa
larii superioare funcției efectiv pros
tate, îndeosebi "în unitățile noastre 
miniere, unde a apărut o categorie 
de pr.ivilegiati ai diferitelor persoa
ne . cu funcții de răspundere. Privi- 
legiații beneficiază de o salarizare 
corespunzătoare muncii în subteran 
deși lucrează la suprafață sau nu 
crează deloc. Veniturile ilicite 
acestora, fie că sînt periodice, 
că sînt permanente, sînt privite
cei ce le încurajează și Ie aprobă 
drept fapte mărunte, deși ele ajung 
să influențeze pînă și asupra pen-

siei — pe lîngă. celelalte avantaje 
materiale.

Consider că, pe lîngă posibilitățile 
ce le -va crea legea sus-amintită 
pentru controlul veniturilor ilicite 
și preîntîmpinarea păgubirii avutu
lui obștesc, trebuie să crească vigi
lența organelor de control financiar 
intern și a tuturor salariatilor. Tutu
ror cetățenilor cinstiți le revine sar
cina de a lua o poziție hotărîtă. îm
potriva acelora care s-au învățat să 
se înfrupte din 
creeze venituri 
iască parazitar 
muncesc.

Prevenind din timp orice 
de păgubire a 
de îmbogățire 
cem o datorie 
rare a avuției 
aplicarea în viață a principiilor de 
dreptate și echitate socială:— pro
prii orînduirii noastre socialiste.

avutul obștesc, să-și 
fără muncă, să tcă- 
pe seama celor ce

întreprinderea 
de industrie

lu- 
ale 
fie 
de

forniă 
avutului obștesc ' și 

fără muncă, ne fa- 
cetățenească de apă-, 
întregului popor de

Loan POP
șeful serviciului C.F.I. din C.C.V.J.

POPAS LA DOUA CABANE rORESTIEPE

hîrtiujele iu bu
și el pantaloni cu

Jurnal

Elevi maiștri

amintită a fost sapata 
record. Și acest lucru 
mirare. De ani de zile 
lui Molnar Ștefan nu

(eiuî adună 
■zunar. Are 
buzunare...

In urma 
plimbă,

elevi-
după

ta 
de 

Pe- 
de 

co-

de
Jiu- 
pre- 

cadrul
participa-

de teh-
pen-

Joi 
sala de 
cultură 
troșani, 
muzică
lor", împreună' . cu soliștii ei 

<

seara, la ora 19,30, 
spectacole a Gasei 
a sindicatelor din 

formația locală 
ușoară „Cvintetul

Făuritorii

a.c. s-a
nouă unitate

Produse in-

vara.
a orașului, 

bunic se

După-amiază de 
strada principală 
lume multă. Un 
plimbă cu nepojelul. Din cînd 
in cind, bunicul îi vorbește 
ceva nepo/elului — care nu 
are mai mult de 5 ani — în 
timp ce puștiul desface cile o 
-aramea și o ronțăie. înveli
șul caramelelor îl aruncă în
cutiile special amenajate pen
tru păstrarea curățeniei ora
șului. Intre două cutii, nepn-

Incepînd din aceste zile, la 
E.M. Lupeni își desfășoară 
practica în producție elevii 
școlilor de maiștri de la gru
pul școlar din localitate, pre
cum și elevii Grupului școlar 
Petroșani, din secția 
nicieni electromecanici 
tru mașini' și utilaje.

Instruirea practică a 
lor-maiștri se desfășoară 
o nouă programă, care să co
respundă îmbunătățirii proce
selor tehnologice din atelie
rele minei precum și al nou
lui flux tehnologic de ex
tracție a cărbunelui.

Recital 
„Cvintetul color"

Colectivul întreprinderii de industrie locală Petro
șani și-a realizat sarcinile de plan pe 6 luni. In acest 
semestru, Ia I.I.L. Petroșani s-a realizat o producție 
globală în valoare de 16 100 000 Iei. Ca urmare a creș
terii productivității muncii cu 9 la sută, peste indica
torul planificat, a realizării planului pe cele două tri
mestre cu 10 zile mai devreme, au fost create premi
sele obținerii unor cantități însemnate de produse de 
carieră, mobilă etc în valoare de 900 000 Iei. La înde
plinirea înainte de termen a planului semestrial un a- 
port deosebit și-au adus echipele conduse de muncito
rii Biro Alexandru, Eva Petru, Buciu Constantin, 
Stoian Teodor și Munteanu Zaharie de la secțiile de 
tîmplărie din Petroșani și Livezeni, Marian Nicolae, 
Dobirceanu Traian și Sombotfolvi Mihai de Ia carie
rele de piatră de la Peștera Bolii, Gambrinus și Sașa.

Turismul iese în viteză din Cimpa 
.și.strgbate 6 km de drum autofores- 
tier, pregătit pentru recepție. In aș
teptarea comisiei, tot traseul este 
tmpînzit de măturători (!'?). Urmăm 
firul pîrîului iute al Voevodului, pe

un drum mai 
sillor... După 
pune la încercare stabilitatea, harni
ca mașină își permite o vreme 
răgaz : am ajuns 
vizitei — cabana

Lipsește mîna de gospodar
Văzută de departe, cabana e ară

toasă, plasată într-o poiană lumi
noasă și străjuită de-arboret des. 
Ajuns însă în apropierea ei te în-

-puțin prielnic excur- 
o . călătorie care îți

la prima tintă 
Voevodul.

de
a

în jurul clădiriitîmplnă decepții:
poți vedea resturi alimentare ames
tecate cu hîrtii, cutii, sîrme, sticle, 
etc. și un pichet pentru stingerea

gă de articole metalo-chimice, 
casnice și cie menaj necesare 
gospodăriei casnice.

vocal:, va susține un recital 
din cele măi cuno.scute melo
dii ritmice de muzică, ușoară 
românească și străină.

Cea mal bună formație 
muzică ' ușoară din Valea 
lui — Cvintetul color --- 
zintă acest recital în 
pregătirilor pentru
rea la faza finală a Festiva
lului tineretului hunedorean.

De cîteva 
Petru Groza 
chis un magazin 
Magazinul 
zi on at cu 
și diverse 
turi.

încă din
s-a deschis, un număr, 
de cumpărători au trecut pra
gul magazinului.

*

zile, pe str. dr. 
din Deva s-a des- 

GOSTAT.
este bine aprovi- 

mezeluri, brînzeturl 
sortimente de bău-

prima zi de cînd
mare

N. SBUCHEA

Cursă locală 
în orașul Uricani

Cabana forestieră Voevodul. Foto : Emilian DOBOȘ

incendiilor rămas doar cu două ex
tinctoare solitare. E limpede că aici 
lipsește mîna de gospodar; Caba
niera Szabo Rozalia ne conduce la 
etajul I unde se află 5 camere cu 
cîte două dormeze, un dulap, preș 
și perdele.

— Cine sînt cazați aici?
— Tovarășii șefi de la județ Și 

minister, cînd vin în control la în
treprindere — ne lămurește caba
niera.

La etajul II, 5 camere părăsite, 
goale, prăfuite. Oare nu ar putea 
fi puse la dispoziția salariatilor în
treprinderii pentru a se odihni aici 
în timpul concediului, sau să li 
dea o altă destinație. Nu-i păcat 
stea goale ?

Camera rezervată muncitorilor 
află la parter. Ușa-î ferecată, așa 
privim pe geam și vedem:
turi de fier acoperite cu pături șl 
cearșafuri (care par a fi curate), o 
masă cu restuil de mîncare și un 
castron răsturnat, un cuier improvi
zat și cîteva haine agățate în el. 
Deocamdată aici sînt cazați doar 
trei muncitori. Vor sosi și alții, pe 
măsură ce se încheie lucrările la 
drumul autofor.estier și va fi posi
bilă începerea exploatării lemnului.

După ce facem cunoștință și cu 
cele cîteva cotete improvizate în 
fața cabanei, micuța mașină ne

Francisc VETRO

se
Să

s<J
că

12 pa-

(Continuare in pag. a 3-a)

ȚARI Șl EVENIMENTE

tar, doi tineri 
încadrind o 

La un moment dat, în dreptul 
unei cutii de tablă pe care 
scrie „Păsltâfi curățenia" dom
nișoara încearcă să arunce 
hîrtie în coș. 
Iitrtia cade pe 
dintre tineri o 
lată să repete 
să ridice hîrtia 
pună la locul ei. Domnișoara, 
după ce simulează gestul la 
care este îndemnată, renunță 
și pleacă mai departe alături 
de cei doi juni, care hohotesc 
amu'zîndu-se copios de jocul 
de scenă schifat de linăra 
lor tovarășă de plimbare.

...Intr-un rond de flori, a- 
menajat de-a lungul unui tro
tuar, am văzut hîrtii arunca
te peste flori, care întunecau 
aspectul plăcut al străzi.

Ce bine ar fi ca strada să 
fie lipsită de hîrtii, de ges
turi retrograde I

o 
încăpățînată, 

trotuar. Unul 
îndeamnă pe 
gestul, adică 
de jos și s-o

I
I

Magazine noi
Simbătă 22 iunie 

deschis o 
a O. C. L.
dustriale Petroșani: magazinul 
de metalo-chimice hr. 55 si
tuat in localul fostului maga
zin alimentar, în apropierea 
complexului comercial din Pe
trii a.

Bine aprovizionat, magazinul 
asigură populației o gamă iar-

De la sfirșitul săptămânii 
trecute, I.C.O. Petroșani a 
pus Ia dispoziția uricănenilor 
un autobuz care efectuează 
curse locale. Autobuzul circu
lă pe distanța centrul orașu
lui — noua Incintă a minei 
Uricani și deservește călătorii 
între orele 4 și 24.

In vederea concentrării 
centralizării producției, 
mina Lonea a îost necesară 
deschiderea unui nou orizont 
— 400. Aici, în inima pămîn- 
tului, brigada comunistului 
Molnar Ștefan a minat o ga
lerie de mare profil, boltită 
cu bolțari și beton. In lungi
me de peste 1000 m, 
galeria străbate adîncui minei 
de Ia puțul cu schip pînă Ia 
Jieț. La finele anului, minerii 
de la Jieț vor trimite pe a- 
cest drum subteran întreaga 
producție de cărbune Ia mo
dernul puț cu schip de Ia 
mina Lonea II. Tot pe aici se 
va face transportul persona
lului spre locurile de muncă.

8
I
I
I

subterane
Galeria 
în timp 
nu-i de 
brigada
știe ce-i rămînerea în urmă ; 
lună de lună minerii brigăzii 
își depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan. In luna mai, 
de exemplu, Molnar Ștefan 
împreună cu minerii Geantă 
Petru, Mărășescu Constantin, 
Șandor Ladislau, ajutorii de 
mineri Geantă Ștefan, Birlea 
Sabin, vagonetarul Szabo Ni
colae și ceilalți ortaci și-au 
realizat planul în proporție de 
108 Ia sută, iar calitatea lucră
rilor se bucură de aprecierea 
cadrelor tehnico-inginerești. 
In prezent. In orizontul 150

I, blocul 
pulului 

Din cei 
galeria,

brigada sfredelește o nouă ga
lerie, care va servi sectorului 
V în vederea exploatării ză- 
cămîntului din blocul 
Jieț și a pilierului 
principal de la Jieț. 
230 iul cit va avea
s-au executat pînă în prezent 
aproape 50 ml.

Dar, la E. M. Lonea, lucră
rile de investiții subterane 
sînt mult mal numeroase. Și 
toate înaintează bine, 
tea estică a minei se 
altă arteră subterană 
mul cărbunelui de Ia 
I la puțul cu schip.

La 19 iunie 1968 s-au împlinit șap
te ani de cînd Kuweitul, supranu
mit „Perla aurului negru", și-a li
chidat statutul de protectorat brita
nic, devenind independent. Pentru 
micul emirat de la gura fluviului 
Shatt al Arab, anii care s-au scurs 
de la acest eveniment capital al 
istoriei sale au marcat realizări în
semnate. Firește, economia Kuweitu
lui se bazează mai ales pe inepui
zabilele zăcăminte petrolifere, aș,- 
cunse sub nisipurile fierbinți și ari
de. Deși are o suprafață de numai 
15 540 kmp, Kuweitul dispune fie 
circa 20 la sută din rezervele mon
diale de petrol. Volumul extracției 
sale anuale de petrol, ce depășește 
150 milioane tone, îi conferă locul 
al patrulea în ierarhia principalelor 
țări producătoare de petrol ale 
mii, asigurîndu-i un venit anual 
700 milioane dolari.

Totuși, mult timp Kuweitul nu
putut beneficia decît în mică măsu
ră de tezaurul subsolului său. .Atra
se de mirajul unor profituri fabuloase, 
monopolurile străine au păzit cu 
strășnicie comoara kuweitiană, ex- 
ploatînd-o după bunul lor plac. Cu 
ani în urmă, cînd resursele petroli
fere ale Kuweitului abia fuseseră
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descoperite, ele au fost concesiona
te pe o perioadă de 92- de ani, adică 
pînă în 2026, societății „Kuweit 
Oil Company", fondată cu capital 
englez și american. Abia după ce 
micul emirat de pe țărmul Golfului 
Persic a obținut independența, com
paniile petroliere străine, ale căror 
profituri medii se ridicau la 500 la 
sută, au fost nevoite să renunțe la 
multe din privilegiile lor. 
kuweitian a preluat
exploatările petroliere acaparate 
monopolurile străine, obtinînd 
felul acesta un venit de peste 
miliard de dolari. De asemenea, 
fost revizuite 
monopoluri,
să plătească statului kuweitian 
devente sporite.

In același timp, guvernul a adop
tat o serie de măsuri menite să 
ducă la lichidarea consecințelor ne
faste ale dominației coloniale care 
a lăsat o amprentă destul de mare 
asupra structurii societății, ce pre
zintă și acum accentuate contraste. 
Exploatarea colonială a imprimat, 
totodată, economiei kuweiltene un 
pronunțat caracter unilateral, deoa
rece monopolurile nu au fost inte
resate decît în obținerea unor pro.fi-

turi cît mai mari de pe urma petro
lului kuweitian. Ramuri Importante 
ale economiei acestei țări, agricul
tura, creșterea vitelor, industrii 
producătoare, au fost neglijate. A- 
vînd în vedere această situație, gu
vernul kuweitian a stabilit ca pr n- 
cipale obiective ale actualului plan 
cincinal de dezvoltare economi' s 
diversificarea industriei și a agri
culturii, sporirea cu 50 la sută a ve
nitului national, care se va ridica la. 
612—618 milioane dinari. Accentul 
se pune, desigur, pe dezvoltarea in
dustriei și în primul rînd a celei 
petroliere. Anul acesta, la Shuebi, 
în apropiere de cap;tală, va intra î» 
funcțiune o mare rafinărie, con
struită de compania națională „Ku
weit National Petroleum". înzestra
tă cu utilaj modern, rafinăria va a- 
vea o capacitate anuală de 5 mili
oane tone. In cadrul vastului pro
gram de dezvoltare a industrie1 se 
construiesc de asemenea, uzine 
pentru desalinizarea apei de mare, 
uzine petrochimice pentru fabrica
rea acidului sulfuric, sulfatului de

SABINA BONDOC

(Continuare în pag. a 4-a)
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Crenvurști 
ncilcrli 

io prcU 
fiert

RĂSPUND UNITĂȚII
PRIVIND CONDIȚIILE DE AGREMENT ALE ORAȘULUI

E VIZATE
„Pentru amenajarea parcului de re

creație și agrement de lingă I.M.P. 
s-au luat măsuri de elaborare a do
cumentației. In acest an se vor e 
fectua numai lucrări de defrișare. 
Lucrările privind accesul la Peștera 
Bolii sînt în curs de terminare; in 
prezent, toate punțile sînt accesibile. 
In ceea ce privește construcția unul

ștrand în Petroșani, acesta va fi e- 
xecu-tat în cadrul complexului spor
tiv — aflat în curs de proiectare". 
Este răspunsul sosit de la Serviciul 
arhitectură și sistematizare al Con
siliului popular al municipiului Pe
troșani, după apariția articolului 
„Sugestii pentru un spor de atrac- 
tivitate".

Produse industriale după publicarea 
materialului „Tur/sranl începe de la 
magazinul sportiv". Nu există o 
specializare a magazinelor, și aceas
ta din lipsă de spatii corespunză
toare. în prezent studiem posibili
tatea înlăturării acestor neajunsuri".

1

CONDUCTA S-O FI REPARAT ?

SÎNT AȘTEPTAȚI LUCRATORII DE LA I.L.L.

Simbătă 22 iunie, la maga
zinul nr. 7 din Petroșani al 
O.C.L. Alimentara s-au vîndut 
crenvurști. Faptul în sine ar 
fi lipsit de importantă în ca
zul unei aprovizionări nor
male. rilmice, cu toate produ
sele cerule de cumpărători. 
Dar cum crenvurșlii mai lip
sesc din cînd în cînd din ma
gazine prezența acestui produs 
nu poate rămîne neremarcată.

Dar mai mult decît cren- 
vurștii a atras atenția — pro- 
dncînd nedumeriri — dilema 
prețului lor. O dilemă la care 
cumpărătorii așteaptă explica
ții din partea conducerii O.C.L. 
Alimentara, a directorului a- 
cesleia, Iov. Davidovici Ca- 
zîmir.

Pentru că, pe un afiș cu o 
listă de prețuri scria clar: 
crenvurști — 26 lei kg. Dar în

După publicarea notei „Magazin 
sau... depozit de mărfuri ?", apărut 
în ziarul nostru nr. 5 782, conduce
rea O.C.L. Alimentara ne răspunde: 
„In urmă cu câteva luni, a fost lan
sată o comandă către sectorul I.L.L. 
pentru efectuarea unor reparații ca
pitale la magazinul nr 6 Petroșani;

cu toate că s-au făcut reveniri, re
parațiile nu s-au executat. Imediat 
ce I.L.L. va executa comanda și spa
țiul de depozitare al magazinului (în 
care plouă) va fi redat spre folosin
ță, nu vor mai fi depoz'tate mărfuri 
în spațiul de vînzare"

„Cele relatate în foiletonul „Eroul 
dispărut" (nr. 5 788) sînt adevărate. 
Pentru neglijența și neseriozitatea 
de care a dat dovadă Instalatorul 
Corpadea Ion, trimis să repare con
ducta de apă la imobilul din str. 23 
August nr. 10, din Lupenl, acesta a 
fost sancționai", ne comunică între
prinderea de locuințe și localuri 
Petroșani. Dar conducta s-o fi re
parat ? Despre asta nu ne scriu ni
mic tovarășii de la I.L.L. Foto : M. Cocîrlă

VOM MAI ASCULTA MUZICA BARBARA...

In urma apariției însemnării „Mu
zică barbară", Oficiul de poștă șl 
telecomunicații ne răspunde prompt: 
„Cele semnalate sînt juste și se da- 
toresc faptului că circuitul Interur
ban Uricani — Petroșani nu se în
cadrează în norme nrrnînd să se Ia 
măsuri de îmbunătățire de către

forurile superioare. împotriva perso
nalului de deservire incorect s-au 
luat măsuri de sancționare". In 
concluzie: muzică barbară vom mai 
asculta și în continuare la telefon... 
Am dori însă ca acestui „concert" 
să I se pună capăt cît mai curînd.

GESTIONARII SÎNT VINOVAȚI

CIOBĂNAȘ CU 300 DE Ol...

NOTĂ

„Spațiul de depozitare al unoT 
magazine este foarte mic și de a- 
ceea, în unele per nade, sînt refu
zate sticlele goale. Cea mai mare 
vină o poartă însă gestionarii aces
tor unități pentru că nu dau lămu
riri cllenților să predea sticlele șl 
borcanele goale la unitățile de a-

cbiziții", sună răspunsul conducerii 
O.C.L. Alimentara în "rnia apari
ției notei „Omul cu borcanul” (nr. 
5 777).

*
„Sesizările cuprinse în articol 

sînt juste, ne scrie conducerea O.C.L.

ȘTIINȚĂ . TEHNICĂ

loc de 26 Lei vinzătoarea pre
tindea 33 Iei pe kilogram. O 
diferență mare care nu poate 
trece neobservată.

— Uitați-vă pe afișul celă
lalt — spunea vinzătoarea. 
Sînt crenvurști care au fost a- 
diiși în magazin să fie vînduți 
fierți penîru consum pe Ioc.

— Bine, atunci dațimi-i 
fierți șî-i plătesc cu 33 lei 
kiloqraronL

— Dar cum să-i fierb ? Da
că luațî un kilogram fi fier- 
beți acasă.

De altfel, nimeni în magazin 
nu consuma crenvurști fierți.

— Atunci dați-mi-i nefierți, 
cu 26 lei kilogramul, așa cum 
scrie pe afișul de pe raîl.

— Nu pot pentru că au fost 
aduși pentru vînzare cu con
sum pe Ioc, fierți, cu 33 lei 
kilogramul.

Departe do a fi amuzant, 
dialogul pune în lumină o 
practică reprobabilă : aceea de 
a stoarce de la cumpărător o 
taxă pentru un serviciu pe 
care salariații O.C.L. Alimen
tara nu-t prestează. Desigur, 
o practică străină comerțului 
nostru socialist inadmisibilă. 
Ia care se recurge, probabil, 
pentru a acoperi alte pierderi 
în circulația mărfurilor Oricare 
ar fi motivul, nimeni nu are 
dreptul să recurgă la astfel 
de practici pe seama buzuna
rului cumpărătorului.

Infrucît dilema n-a putut fi 
rezolvată, crenvurșlii fiind vîn- 
duți nefierți Ia preț de fierți, 
deci la o diferență de 7 Iei 
în plus Ia kg, se așteaptă răs
puns la următoarea întrebare : 
ce măsuri se iau față de cei 
care îngăduie aplicarea unor 
asemenea practici ?

1. B.

ÎN LIBRĂRII

Studii de istorie 
a literaturii române
Suh red. OVIDIU PAPADIMA,
Secretar științific al Institutului 
de istorie și teorie literară 
„G. Călinescu"

Volumul inaugurează o serie prin 
care se pun la îndemîna Unui public 
mai larg lucrările științifice ale mem
brilor Institutului de istorie și teo
rie literară „G. Călinescu" ale căror 
dimensiuni nu pot constitui, pentru 
fiecare în parte, obiectul unul sin
gur volum. In studii semnate de Al. 
Dima, Ovidiu Papadima, Paul Cor
nea, Teodor Vîrgolici, Marin Bucur. 
Dinu Pillat, Constantin Jalbă ș.a., se 
urmăresc în profunzime diferite as
pecte ale istoriei literaturii române; 
curente și doctrine literare, evolu
ția unor reviste importante, perso
nalități de scriitori, aspecte ale ar

tei lor, specii ale literaturii popu
lare, fenomene ale vieții folcloristi
ce, descoperiri noi de manuscrise 
și arhive etc.

DIN SUMAR : AL Dima. 
CONSTITUIREA LITERATURII 
ROMÂNE MODERNE ÎN UNI
TATEA ȘI DIVERSITATEA EI; 
G. Călinescu, FOLCLORUL ÎN 
„CONVORBIRI TITERARE"; 
Ovidiu Papadima, FOLCLORUL 
ÎN PERIODICELE LUI B. P. 
HAȘDEU; Const. Jalbă. ARTA 
CONSTRUCȚIFI ÎN EPICA LUI 
G. CĂLINESCU.

TMtnniul se adresează unui cerc 
larg de cititori interesați de istorie 
literară și folclorul român, membri 
ai corpului didactic universitar, pro
fesori din învătămîntul mediu, sta- 
denli, elevi de liceu ș. a.

Un nou tip 
de radar

In Canada a fost realizat un nou 
tip de radar al cărui autor a obți
nui patentul nr. 3 366 956.

Se presupune că noul radioloca
tor va fi folosit în mod eficient la 
executarea din aer a unor lucrări 
topografice, la efectuarea de cerce
tări cartografice, la observarea ma- 
sivurilor de păduri etc.

Radarul funcționează după un nou 
principiu : măsurarea distantei pînă 
Ia obiectiv se efectuează pe baza 
comparării intervalelor de timp în
tre trecerea frontului din fala impul
sului de ieșire și receplionarea Im
pulsului reflectat de intensitate de 
vîrf, ceea ce permite compensarea 
influentei vegetației asupra exactită
ții măsurătorilor.

Radiolocatorul dispune de o înal
tă proprietate rezolutivă (de ordinul 
a cinci picioare) și permite ca pe 
fondul suprafeței pămîntulul să se 
distingă vîrfurilg, copacilor.

Hîrtie generatoare 
de energie

este înclinată în raport ou planul jr- 
bitei sale.

Un mecanism special de acționare 
rotește globul sincron cu rotirea 
Pămîntulul. Pe cercul care cuprinde 
globul pe ecuator, sînt înscrise di
viziunile care corespund celor 24 
ore. Pentru a afla ora locală în 
orice punct al globului pămîntesc 
trebuie efectuată citirea pe scala o- 
relor la nivelul meridianului cores
punzător.

Sistem 
de învătămînt 
cu ajutorul 
televiziunii

Firma „Sylvania Electric Products" 
a realizat un sistem de învli[ămînt 
cu ajutorul televiziunii.

Folosind acest sistem se pot ple
da lecții simultan în 15 zone șco
lare pe o rază de 70 km de Univer
sitatea din Texas.

Materialul de predare și cel gra
fic. transmis în școli prin linii te
lefonice, cu ajutorul radioului si a- 
paraturii de televiziune, completea
ză orele de clasă. Legătura prin ra
dio este bilaterală. Pentru transmi
terea informației grafice, lectorul 
folosește un toc electronic pe supra
fața consolei de transmitere. Sem

nalele electrice corespunzătoare sînt 
descifrate la instalația de televiziu
ne de recepție și apar pe ecranul 
televizorului sub forma unei ima
gini albe pe un ecran negru. Ima
ginea rămîne pe ecran pînă ce lec
torul apasă pe butonul corespunză
tor pentru a „șterge" imaginea.

Făină comestibilă 
din sămînță 
de bumbac

Ministerul american al agricultu
rii a anuntat că un cjrup de oameni 
de știință au pus la punct un pro
cedeu de fabricare a unei (Sini co
mestibile cu un conținut ridicat de 
proteine, din semințe de bumbac.

Făina are o aromă plăcută, cu
loarea crem și lin conținut de pro
teine do cca. 65 la sută pe cînd fă
ina de grîu are un conținut de pro
teine de cea. 12 la sută.

Ministerul Agriculturii a declarat 
că acest procedeu ar putea consti
tui o contribuție importantă la re
zolvarea problemei proteinelor. in 
lume.

Experiențele iăcule irată că 100 
tone semințe de bumbac pot pro
duce cca. 36 000 livre de făină de 
calitate superioară. In S.U.A. s-ar 
putea produce cca. 2 milioane tone 
do asemenea făină anual.
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DE 
PRETUTINDENI

IN AUSTRALIA s-a creat o 
instalație hidraulică de mare 
presiune pentru extracția de 
minereuri. Ea perforează ro
cile cu ajutorul unui jet sub
țire de apă, care țâșnește cu 
mare presiune cu o viteză de 
610 m sec. Instalația forează 
30,5 cm de granit pe minut, 
depășind viteza burghiului cu 
vâri de diamant.

❖
I A ULTIMA expoziție de a- 

parale de radio și televiziune 
de la Paris au predominai te
levizoarele mici portative cu 
tranzistori. Cete mai mici din
tre acestea se pot conecta Ia 
rețeaua de 220 volți sau pot 
fi alimentate de baterii de 12 
volți. Greutatea exemplarelor 
prezentate variază între 2,5 și 
10 kg.♦

MEMBRII expediției sovieti
ce de pe nava „Serghei Vavi
lov" au descoperit că pe fun
dul Mării Negre, de Ia 2 000 
metri adîneime, țișnește apă. 
înainte de a ajunge la su
prafață. jeturile trebuie să în
vingă presiunea de 200 atmos
fere a straturilor de apă. Tem- 
peralura apei care țișnește 
este de peste 32°C, iar salini- 
tatea ei de șapte ori mai ma
re deci! a apei din ocean.

Este pentru prima dată că 
se constată existența un»! 
gheizer pe fundul oceanului 
mondial

Ă
INTR-UN PORT pescăresc 

din Suedia a începui produc
ția de concentrat de albumine 
extras din peste. Este un praf 
cenușiu, fără gust, fără miros, 
cu un coniinut de 83 Ia sută 
albumine. El va fi destinat în 
special hrănirii vitelor.

Un exponat care s-a bucurai de aprecierea publicului care a vi
zitat expoziția elevilor Grupului școlar minier Petroșani : macheta sec
ției de brichete a preparatiet din Petrila.

CABANELE TURISTICE 
și problemele P. C. I

Cabanele turistice de pe raza Văii 
Jiului, renovate și înfrumusețate, își 
primesc oaspeții în acest sezon tu
ristic în condiții cu mult îmbunăită- 
tiic iată de trecut. La cabanele Cîmpu 
lui Neag, Bula, Voevodul, Straja și 
Lunca Florii etc., cabanierii oferă 
condiții optime pentru cazare, re
tinele și odihnă.

Apărarea contra pericolului de 
Incendiu a acestor importante obiec- 
l.ve turistice stă permanent în a- 
fenlia I.R.B.C.-ului, sectorul Petro
șani. Tov. Necula Rusu, șeful sedo- 
i dui, a luat unele măsuri menite 
s.i ducă la întărirea pazei contra 
Incendiilor; s-a ocupat sistematic de 
dotarea cu materiale de primă inter
venție, în caz de incendiu, de în
șiruirea cabanierilor în ceea ce pri
ește cunoașterea și respectarea re
gulilor de prevenire și stingere a 
Incendiilor. Toate acestea sînt fapte 
pozitive, care merită să fie relie
fate, Dar, ele nu trebuie să ducă la 
«uloliniștirca factorilor de răspunde
re de la I.R.B.C. Sînt încă la cabane 
piobleme de domeniul P.C.I. care-și 
așteaptă rezolvarea. Astfel, la ma
joritatea cabanelor, coșurile de eva
cuare a fumului nu sînt Izolale în 
mod corespunzător, ele pulînd orl-

cînd să constituie o cauză a izbuc
nirii unui incendiu. De asemenea, ca
banele Voevodul, Straja și Lunca 
Florii nu au asigurate rezervele de 
apă pentru stingerea unui eventual 
Incendiu, iar la cabana Voevodul nu 
este apă... nici pentru băut. Totoda
tă, la cabanele Straja și Voevodul 
instalația electrică pentru iluminat 
sc exploatează cu multe deficiențe, 
și deci, oricînd, poate să izbucnească 
un incendiu, iar la cabana Buta lăm
pile pentru iluminat cu petro] sînt 
fixate necorespunzător fată de ta
van (combustibil) ceea ce prezintă 
în permanentă un pericol de in
cendiu.

Pentru a apăra de incendiu aceste 
importante obiective turistice, o în
datorire revine și vizitatorilor turiști 
care trebuie să respecte o seamă 
de reguli. Astfel, este interzisă fo
losirea în camerele de cazare a di
feritelor aparate improvizate cum 
sînt spirtiere, reșouri, mașini de 
călcat. Apoi, nu este permisă folo
sirea de lichide Inflamabile (benzi
nă, neofalină) pentru curățirea hai
nelor și a altor obiecte în camerele 
de cazare, uscarea îmbrăcămintei pe 
radiatoare, sobe încălzite, tablouri 
electrice, iar fumătorii să nu arunce

la întîmplare resturi de țigări și 
chibrituri aprinse, acestea punîndu- 
se numai în scrumierele destinate 
acestui scop.

Avînd în vedere că majoritatea 
cabanelor turistice sînt plasate în 
pădure, pentru înlăturarea cauzelor 
posibile de incendiere a pădurii Și 
totodată și a cabanelor turistice, vi
zitatorii și turiștii sînt obligați să 
respecte anumite reguli : Foc des
chis pentru pregătirea hranei se va 
face numai în locuri de popas a- 
menajate de organele silvice (pe timp 
de vînt acestea sînt interzise) și nu 
se va părăsi locul de popas pînă nu 
se stinge jarul rămas iar fumătorii 
să nu arunce la întîmplare resturile 
de țigări și chibrituri aprinse, ci să 
le ■ stingă cu atenție. Nici copiii nu 
trebuie lăsați fără supraveghere în 
pădure sau să li se încredințeze lor 
facerea focului.

Apărarea cabanelor turistice și a 
pădurilor din împrejurimi împotriva 
incendiilor este o sarcină a tuturor 
și deci toți cetățenii aflați în aceste 
locuri sînt obligati a face tot ce le 
stă în putință pentru a împiedica 
izbucnirea incendiilor.

Plutonier major MITREA IOAN, 
ajutor inspector P.C.I.

Specialiștii firmei „Philipps", de 
la laboratoarele din Eindhoven 
(Olanda), au pus la punct pile us
cate sub formă de foi de hîrtie, 
ceea ce le face deosebit de comode.

Este vorba de fapt, de un fel de 
sandviș subțire din două folii con
ductoare de curent, din care una 
este de zinc și joacă rolul de elec
trod consumabil. Intre cele două 
folii se află o foaie de hîrtie su
gativă care conține praf de grafit 
și depolarizant (persulfat de pota
siu).

Costul energiei este același ca și 
în cazul pilelor uzuale, în schimb 
suplețea de folosire este mult mai 
mare.

Un alt avantaj al dispozitivului 
este marea densitate a curentului.

Glob pentru 
determinarea orei

In S.U.A. a fost eliberat paten
tul nr. 3 370 415 pentru un glob cu 
ajutorul căruia se poate stabili ora 
locală în orice punct al globului 
pămîntesc.

Axa de rotire a globului e.ste si
tuată în raport cu orizontala sub 
același unghi cu care axa de rotire

(Urmate din pag. 1)

Expoziția mondială, care se 
va deschide in suburbiile ora
șului Osaka la 15 martie 
1070, se va desfășura sub lo
zinca „Progresul și armonia 
omenirii". Construirea pavili
oanelor a început încă din 
vara aceasta.

Expozijia va ocupa o supra
față de 330 ha. Conform pre
vederilor, in 
„Expo-70" 
li vizitată 
30 milioane 
oameni. i 
tru că un număr 
citit de mare 
de oameni 
ajungă la 
poziție și să 
deplaseze 
teritoriu) ei se 
Joace de transport 
cedent, de pildă, trotuare 
bile, electr omobile.

Trotuarele mobile se 
prezenta sub iorma unor benzi 
late de 1 metru și lungi de 
8 km și se vor deplasa cu vi
teza pietonilor. Ele vor ii a- 
coperite și prevăzute cu insta
lații irigorilice și de aerisire.

Electromobile/e vor li niște 
vehicule deschise cu două 
trei sau patru locuri, alimen

i jumătate de an 
va 
de 
de

Pen

tate cu acumulatori, ce se vor 
deplasa cu viteza de 40 km/h. 
Circulația sc va face comod 
și fără zgomot, înlăturindu-se 
prin folosirea acestor electro- 
mobile dăunătoarele gaze de 
eșapament. Pentru deplasarea 
vizitatorilor vor mai li 
sile două monoraiuri și 
teleferice cu cabine cu 
pacitate de cite 20, 30

fclo- 
două 

o co
și -10

să
ex-

se
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vor
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aer li- 

capa-
100 000 
Se aș- 
cri la 
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mi)- 
pre- 
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ele locuri, iar o cale letală 
electrică circulată va înconju
ra expoziția; trenurile vor cir
cula pe această linie 
teză de 24 hm/h și 
roțile Îmbrăcate în 
pentru a reduce lo 
zgomotul.

Japonia își construiește 
mure pavilion de stat, iar 
mele particulare japoneze, 
prezentind diieiite ramuri
industriei, vor dispune de alte 
27 de pavilioane. Fie vor pre

cu o vi- 
vor avea 

cauciuc 
maximum

un 
lit
re- 
ale

renta produsele a 700 de în
treprinderi, dar deocamdată nu 
se știe ce anume vor prezenta 
ele. S-a aflai doar că tema 
pavilionului grupului indus- 
trial-linanciar ..Sumitomo" este 
basm și știință, iar grupul in
dustrial „Sanva" se pregătește 
să construiască un ecran in 
formă de cupolă.

Pe teritoriul expoziției va 
funcționa un tea- 

-----— tru in 
ber cu o 
citate de 
<le locuri, 
teaptă 
,, Expo-70" 
participe

■' de colective, ar
tistice.

La 14 martie a. c. pe un deal 
de lingă Osaka s-a dat, potri
vit obiceiului japonez, prima 
lovitură simbolică de tîrnăcop, 
în prezenta a 1 300 de oasoeți. 
S-au lansat sute de porumbei 
în număr egal cu al zilelor 
care au nrai rămas pînă la 
deschiderea expoziției. „Expo- 
70" și-a ales ca emblemă lloo- 
rea de sakura, vișin japonez, 
cu cinci petale, simboliz.înd 
cele cinci continente.

J

galerie principală, de transport, va 
avea o lungime de 980 m și este 
executată de către brigada mineru
lui Fiito Gherasim. Deși în bătălia 
cu muntele brigada întimpină greu
tăți din cauza presiunii cit și a ma- 
leabilității rocii, ea depune eforturi 
stăruitoare pentru a străpunge cît 
mai repede la celălalt capăt al mi
nei. Folosind cu pricepere mașina 
de încărcat, brigada lui Fiito Ghe
rasim compusă din tov. Șoica Ale
xandru, Teodoresru Aurel, Timofti- 
ciuc loan, Piisok Iosiî, Bută loan, 
Kulcsar Andrei și alții obține reali
zări importante. In luna aprilie, de 
pildă, brigada și-a depășit planul de 
producție la săpare cu 18 la sută, 
iar în mai ea a executat 50 ml 
galerie dublă realizîndu-și astfel 
planul în proporție de 111 Ia sulă. 
Din lungimea totală a galeriei, bri
gada mai are de executat 50 ml.

Fumuri subterane vederea punerii in funcțiune a li
niei electrice pentru locomotivele 
cu trolei de Ia puțurile 9 și 10.

Prin urmare, întreg colectivul sec
torului muncește cu pasiune, se

Așadar, la Lonea, pornind de Ia 
Jieț și pînă ta Cimpa I, mine rii sec
torului de investiții sfredelesc cu 
rîvnă pămîntirl, luptă <tî însuflețire 
pentru dezvoltarea minei. „Obiecti
vul nerstru principal — spunea tov. 
ing. Rebedea Miron, șeful sectoru
lui — este ca în trimestrul IV să 
definitivăm concentrarea si centra
lizarea producției. Pină în luna au
gust vom termina săparea și ame
najarea galeriei principale de trans
port spre sectorul ! ; sînt în curs 
de executare bazinele de decantare 
a apelor la orizontul 400. atelierul 
de reparat și curățat vagonete. s-a 
săpat gara de persona! de la ori
zontul 400, galeria de transport de 
la puțul Jieț la puțul de materiale. 
Șirul succeselor nu se oprește aici. 
Prin plasarea corespunzătoare a lo
curilor de muncă, dotarea și apro
vizionarea ritmică a brigăzilor, noi 
ne străduim să asigurăm respecta

rea termen ciur de punere în funcți
une a obiectivelor principale. Prin
tre realizările colectivului sectoru
lui nostru se cuvine să mai amin
tim schimbarea . ecarlamentelor li
niei ferate din subteran pină Ia pu
lul orb nr. 9 pentru concentrarea 
producției sectoarelor IV și V. Pină 
la sfîrșîtul lunii iunie, sectorul IV 
ca trece cu producția la orizontul 
400.

Alături de mineri, meseriașii sec
torului de investiții se străduiesc 
să efectueze Ia timp montajul insta
lațiilor miniere în noile artere 
subterane. Pînă în prezent, echipe
le do lăcătuși și electricieni con
duse* de tov. Marco Alexandru si 
Mito foan an terminat amenajarea 
stațiilor TRAFO de la puțurile oar
be nr. 9 și 10 care au contribuit ia 
îmbunătățirea alimentării cu ener
gie electrică a sectoarelor IV și III, 
au executat lucrările necesare în

preocupă cu răspundere de punerea 
în funcțiune a obiectivelor de in
vestiții subterane și realizarea prin
cipalilor indicatori ai planului de 
producție. In acest an — spunea 
tov. ing. Crisan Aurelian — ta pla
nul fizic noi am realizat 110 ml 
galerii și 3460 m< steril peste plan, 
iar planul valoric pe luna mai a 
fost realizat în proporție de 140 Ia 
sută. Valoarea economiilor realizate 
peste sarcina planificată însumează, 
în primele 4 luni ale anului, giaî 
bine de 156 000 lei. In luna mal. 
toate cele 7 brigăzi din sector și-au 
realizat planul. Doresc să eviden
țiez s> activitatea depusă de brigă
zile conduse de minerii Simion 
Ioan Știrbii Nicolae, Tănăsescu Dan 
care* în tuna mai și-au depășit pla
nul cu 24—26 la sută.

Succesele obținute pînă în pre
zent dau garanția că și în acest an 
colectivul sectorului de investiții va 
fi Ia înălțime.
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consacrării și nu etapa finală

științei și

In 
în

lății noastre este direct interesat 
ridicarea măiestriei profesionale, 
crearea de valori materiale și spiri
tuale Ia nivelul cerințelor. Statul 
nosliu a consemnat prin distincții și 
titluri munca plină de abnegație, 
încununată de rezultate deosebite a 
tinoi oameni de știință, scriitori, ar- 
flșii, sportivi.

Unul din mijloacele de perfecțio
nare științifică a membrilor so- 
cielății noastre este sistemul docto
ralului, care prin grija partidului și 
guvernului stimulează elanul crea
tor și spiritual de inițiativă al ce
tățenilor dornici de a contribui prin 
munca lor de înaltă calificare la 
ridicarea științei, tehnicii și cultu
rii poporului nostru. Obținerea tl- 
ilului de doctor în știință este un 
act prin care societatea atestă po
sibilitatea și capacitatea de cerce
tare a unuf candidat, volumul șl 
calitatea cunoștințelor sale. Obține
rea acestui titlu, constituie In ace
lași timp și un mandat din partea 
societății care obligă la o neîntre
ruptă activitate
acumularea de noi 
sintetizare a lor la 
mai înalt. Obținerea 
tor este doar pasul 
rlecum cel fina] în

acord că

cultu-

siste-
unor

de 
toi 

doc- 
nlcl-

creatoare privind 
cunoștințe, 
un nivel 
titlului de 
inițial șl
perfectionarea 

științifică a unui cadru. El reprezin- 
iă doar începutul in consacrarea 
științifică și care, pentru confirma
rea ulterioară trebuie susținut prin 
elaborarea de noi lucrări valoroase 
core să confirme că într-adevăr ob
ținerea titlului nu a fost un scop în 
stae, ci un mijloc de perfecționare 
continuă cu valențe profunde In

mersul înainte al 
rii.

Sînt cu totul de 
mul actual privind acordarea
indemnizații pentru titlurile științi
fice, culturale, artistice, sportive, 
constituie o frînă a perfecționării 
continue, a stimulării activității ul
terioare. Este într-adevăr ! 
bi-1 și contrar principiului 
de retribuție după calitatea 
titalea muncii depuse de a 
corda indemnizații pe viață 
rului unui titlu, indiferent 
cesta se achită sau nu în 
are de mandatul pe care societatea 
I l-a dat prin acel titlu.

Consider că desființarea 
rației pe viată a titlurilor 
șl a distincțiilor culturale 
tive precum și măsurile pentru per
fecționarea sistemului de retribuire 
după calitatea și cantitatea 
efectiv prestate, 
Imbold, 
dicării pe trepte mai înalte a știin
ței și culturii românești.

In învătămîntul tehnic superior 
se pregătesc cadrele Inginerești de 
conducere a producției bunurilor 
materiale. Pentru pregătirea la ni
velul cerințelor actuale 
Ingineri, cadrele didactice 
albă o înaltă calificare, 
darea titlurilor științifice, 
dă cadrelor didactice mandatul 
bl) nu numai de a continua 
rea prestigiului științei și 
noastre, cl și de a insufla 
generații pasiunea pentru cercetare, 
de a-l iniția in această muncă cre
atoare în a lega mai eficient activi
tatea teoretică de practica produc
ției.

Incchita- 
socialist 
și can- 

i se a-
poseso- 

dacă 
continu-

a-

remune-
științiflce 
și spor-

muncii 
constituie un nou 

o stimulare eficientă a ri-

a tinerilor 
trebuie să 

Prin acor- 
societatea

no-
ridica- 

tehnicii
tinerel

Rasp lat a casa.

Pasageruluna

cel „viteaz"
Călin

di/7

oraș), s-a 
părinților 
făcut. Dai

jignitoare 
pe 
care

l-a

cuvinte 
iar

Vasile,
timp, l-a apucat 
l-a amenințai cu

meritată

băul. Cum era și nor- 
șeful de echipă, Lupu- 

loan nu l-a primit la

„pribeagul"

A depus actele
Aștepta banii. Functio- 

Făgurel Maria, dinrlu-și

TELEVIZIUNE
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10,00 Curs de limba franceză 
(lecțiile 13 și 14).

11,00 Curs de limba rusă (lec
țiile 13 și 14).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie.
închiderea emisiunii de 
dimincafă.
Pentru copii 
Ex-Terra'68.
Tclecronica economică. 
Curs de limba germană 
(lecfia a 19-a).
Fotbal: Lokomotiv So
fia — Rapid București. 
Finala campiorratuliri eu
ropean 
misiune 
pauză : 
seară.
T ransfocalor. 
Avanpremiera.
Teleclnemaleca.
Tele jurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

12,30

17,30

18,00
18,30

19,00

feroviar. Trans
ele la Sofia. In 

Telejurnalul de

t

HANDBAL

Meciuri 8»
few

■ ,■■
>

POPAS

LA DOUA

de verificare o o
-

I1 W xW

deosebit
de utile

■ ■■■■

Bobinatoarei 
din 

curent
A.R.E. 

Despre 
în pro- 

cu-
laudă :

Palfi Elena 
secția de 
continuu a 
Vulcan, 
meritele ei
ducție numai 
vlnte de 
lucrări de calita
te, executate la 
timp.

Lupulescu Ioan și Lupulescu 
Gheorghe nu sini frafi și nici 
măcar rude, locicesc in ace
eași cameră. Și lucrează pe 
același șantier, cel de la Va
lea de Pești. Numai că Glieor- 
ghifă nu prea are întotdeau
na poftă de lucru. Dar după 
ce dă pe git cileva pahare 
de rachie ii vine chelul. .

Pe 20 mai, Lupulescu 
Gheorghe s-a prezentat la ser
viciu 
mal, 
lescu 
lucru. Gheorghe nu s-a supă
rat. Ba a fost chiar incinta! 
că e trimis acasă. Putea să-și 
pună in aplicare planul.

De cum a intrat în cameră, 
la dulapul colegului s-a oprit 
l-a furat banii: 1800 lei. Nu 
s-a mu 1|urnii 
buletinul de 
bretul CEC 
prezentat la 
peni. A completat foaia 
restituire pentru suma

:1 cu alii. A 
identitate și 

a) colegului, 
agenția nr. 2

elevii 
Petro- 
Victo- 

pare 
cumva

intr-o sală din Piața 
In totalitate, expoziția 
boqală, mai variaiă și 
atrăgătoare decît cele deschise

Ani vizitai expoziția de pictură și 
artă aplicată, deschisă de 
Școlii populare de artă din 
șani, 
riei. 
mai 
mai
de aceeași școală în anii trecuți. In 
aceste rînduri, care n-au 
unei cronici a expoziției, 
ne oprim 
ceva mai 
lui aspect 
expoziție, 
prin...

pretenția 
dorim să 

asupra unei probleme de 
largi implicații. Principa- 
pe care-1 impune actuala 

prin calitățile ei vădite și
lipsurile-i ascunse, esle pre

zența unei bogății de talente. Marea 
majoritate a exponatelor se remarcă 
printr-o destul de mare varietate a 
viziunilor și partial, prin ingeniozi
tatea soluțiilor. In foarte multe lu
crări. autorii dovedesc că posedă 
valorosul simț al culorii sau pei cel 
al decoralivității. 
tă, firește, mai 
nu alit de mult i 
celălalt), căutări 
elevii expozanți, 
tea spune, fără 
deja pe un drum bun și cărora 
se va putea pretinde mai mult, toc
mai pentru că au dovedit căutări 
și soluții aproape personale în pri
vința 
sau a 
Tătar 
Maria, 
Gulyoș Elisabeta, Săndulescu 
riana. Tuturor acestora
— o recomandație : mal multă con
centrare, mlădiere a tot ceea ce de
ja au cîștigat : idei, sentiment, căl
dură emoțională-n plăsmuirea crea-

. In expoziție exis- 
inulte stiluri (deși 

diferențiate unul de 
și drumuri. Dintre 

despre care am pu- 
rețineri, că se află 

li

ideii, a facturii, compoziției 
stilului — putem aminti pe 

Vasile, Bakoș Cecilia, Man 
Jura Dumitru, Huza Griqore,

Ma-
și... altora

nara
scama că arc de-a face cu un 
lalsilicator, a anunțai ime- 

■ dial militia. Acum Lupulescu 
. Gheorghe iși așteaptă răspla- 
: la. Dar nu in bani... ci 
- după faptă.

cu gust acrișor. In acest timp 
a fost observai de un lucră
tor de miliție. Și n-a mai a- 
pucal Călin nici măcar să 
guste din iaurt. Cil despre 
pribegie... se slirșisc si ea 
rău de tot.

CABANE

FORESTIERE
(Urmare din pt.g. 1)

poartă spre cea de-a doua țintă 8 
călătoriei: cabana Răscoala.

Condițiile de cazare

Înarmat cu toate huriile 
manualele de geografie, Călin 
Liviu (din Oradea) a pornit in 
„lume". De cum a luat va
canta (este elev in clasa a

la Liceul nr. 1 din amin- 
hotărît să le

o surpriză. Și
una de po-

După ce s-a făcut „cuc", la 
bufetul Ciocirlia, Vraja Dumi
tru a urcat in autobuzul de 
Uricani pentru a merge acasă 
(cartierul Livezeni). Rugat de 
taxatoare să cioată bilei, pa
sagerul a refuza!, l-a adresai 

laxa-
conlrolorul 
intervenise 

de 
cufi- 
l-au

Apoi, „vilea- 
i s-a servit un 
citi: întocmii 
de coni raven- 

să-l fină minte.

sînf bune

destindere ?

X-a 
fitul 
Iacă 
le-a
mină...

Intenționa să 
Iești, la bunici, 
trenurile la 
alte orașe, a 
Foamea 
cal 
să 
ral

nn
sico
pe

ajungă la Pi- 
insă, încurcînd 

Cluj și apoi in 
ajuns la Lupeni. 
ghes A adulme- 

de iaurt.
ii da
miros
pe gînduri, s-a
balconul unde

Fără 
că|ă- 

eta 
lapte

«i 
loarei, 
Pușcu 
intre 
piept,
tul. Ceilalți călători Insă, 
potolit la timp, 
zului" pasager i 
,„bilei" (a se 
proces verbal 
lie) pe care 
Cam scump biletul respectiv, 
dar necesar: 150 lei amendă.

denumit „ca- 
complox for- 
de lemn, o 
(din cărămi-

De fapl 
bana Răsc: 
mal din 1 
cabană în

și o magazie. Ordinea domnește 
în exteriorul cit și in interio- 
încăperilor. Pereții dormiloare- 
sînt proaspăt văruiți, cearșafu- 
curale, podeaua bine măturată, 

torențială obligă cîtiva 
să se întoarcă la dormi-1 
cerem părerea despre fe- 

sînt caz.ati. Răspund că 
de ceea ce con-

ne pot spune deoarece 
zile. Deocamdată 

mulțumiți cu condițiile 
s-au croat.borcanul cu ispititorul

(iilor 
care 
sîn t 
Din 
torii,

picturale.. Aceste cișliguri, pe 
unii Ie dovedesc pregnant, nu 
ceva neînsemnat. Dimpotrivă ! 
soluționările, uneori conlradic- 
se vede că există căutări.

Pe marginea exnoziției
Școlii populare de artă

Prezența largă a unor elemente ale 
realității contemporane, obiective, 
dovedește că multe din lucrări do
resc să fie expresii ale realismu
lui. Și reușesc să fie. Tot acest mo
zaic de lucrări picturale, de valori 
mai mari sau mai mici, fără a avea 
intenția de a epata vizitatorul ne
inițiat, conduc pe iubitorii artei plas-

tice, cunoscători 
cluzia că de la elevii Școlii popu
lare de artă (din clasa de pictură) 
se pol așlepla, în viitor, realizări și 
mai depline. Pi- măsura cerințelor 
stadiului înaintai la care a ajuns 
arta noastră plastică.

Dintre exponatele de arlă 
tă : prosoape, fețe de masă, 
semne de căr(i cu motive 
carpete ne-au reținut < 
multe, caracterizate prin 
lezie, bun qust simt estetic și inspi
rație deosehită Cităm aici cîleva 
din numele realizatorilor acestor ex
ponate ; Szabo Elena Oancea Elena. 
Marinescu Nina Pintea Maria. Du- 
culescu Genica, Intorsureanu Tilica. 
Buba Elena. Vance,i Rozica și alle
le.

In concluzie, o expoziție care a 
plăcut.

ap a- 
bluze, 

florare. 
alen(ia mai 

; multă fan-

T. V.

rlă) 
atit 
rul 
lor 
rile
O ploaie 
muncitori 
toarc. Le 
Iul cum
lucruri deosebite 
statăm nu 
au sosit de două 
se declară 
care li

Ne interesăm de mijloacele de 
destindere și culturalizare și ni se 
prezintă un tablou nu prea îmbucu
rător. Cabana este prevăzută 
aparat de radio, dar acestuia 
sesc bateriile; ziare nu se 
pentru că nu s-au făcut încă 
mente ; o bibliotecă volantă 
pri.nzînd cîteva volume se află 
maistru, dar silit 
rare cltesr. Atunci 
acești 
duminică în I.onea 
la film televizor,

Am vizitai cele 
restiere împreună 
Consiliului județean 
lui municipal al sindicatelor, 
liti fiind de Iov. Gorboi M., 
dintele comitetului sindicatului de 
Ia întreprinderea forestieră Petro-1 
șani. Deoarece la cele două cabane 
forestiere condițiile de cazare șt 
destindere nu se ridică, deocamdată, 
la nivelul necesităților, al posibili
tăților, ceea ce explică în parte <le 
ce pleacă muncitorii din parchetele 
noastre forestiere, este razul ca e- 
forfurile conjugate ale organelor 
sindicale și ale întreprinderii să 
fie urmate de o redresare a situa
ției.

Despre aprovizionarea muncitori
lor forestieri cu alimente — îptr-un 
număr viitor al z'aruhli.

cu un 
îi lip- 
r ițesc, 
abona- 

o bibliotecă volantă cu- 
volume se află Ia 

foarte putini cel 
cltesr. Atunci cum se destind 

oameni ? Răspunsul : coboară 
pentru a merge 

sau... bufet
două cabanp fo
cii arFvisfi al 

si ai Consiliu- 
inso- 

preșej

®A3WPt.

Săptămîna trecută, echipele de 
handbal (fete și băieți) de la Școala 
sportivă Petroșani, însoțite de antre
norii lor, proi. Eugen Bartha și prof. 
Borbath Ștefan, au întîlnit la Cluj, 
în două meciuri amicale, cu carac
ter de ultimă verificare, echipele si
milare ale școlii sportive din loca
litate Partidele, menite să edifice 
pe antrenori asupra formei sportive 
<i tinerilor handbaliști, necesară di
ficilelor întreceri ale „zonalelor" 
școlilor sportive de la Arad și Bu
curești (28—30 iunie), au fost destul 
de dîrz disputate, dînd total cîștig 
de cauză reprezentanților handbalu
lui petroșănean. Atît băieții cit și 
fetele au disputat cîte două partide. 
In înlîlnirîle echipelor feminine, pe- 
îroșănencele au cîștigat fără drept 

12—8 și 12—4. Băieții, 
depă-

Ar-- ~5

Helezău, unul dintre cei mai buni handbalișli de la Școala sporti
vă Petroșani, șutează Ia poarta excelentului Rogojinaru.

Foto : C. MIHAI

se 
cu

dat

VEȘT 
din tară

de apel cu 
în schimb, n-au putut să-și 
șească adversarii, terminînd ambele 
partide la egalitate: 26—26 șl
20-20 1

Sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineața, terenul de handbal de la 
stadionul Jiul a găzduit partidele 
revanșă. Componentii celor patru e- 
cbipe combatante, din dorința de a 
demonstra că sînt destul de bine 
pregătiți pentru a face față penul
timului (sau ultimului, în caz de ne- 
calificare pentru „finalele" de la 
fim Vîloea) examen, șl-au pus în 
joc loată priceperea și elanul, ofe-

rind publicului întreceri viu dispu
tate, spectaculoase. Sîmbătă fetele 
au învins pentru a treia oară, in 
decurs de patru zile, formația Șco
lii sportive din Cluj cu scorul de 
16—4 (6—2). Băieții noștri au întîl- 
n.it însă adversari dornici de a 
Impune și au pierdut detașat 
scorul de 21 —17.

Duminică, ultimele meciuri au
naștere la dispute destul de îndîrji- 
te. Dezlănțuit), handbalișlli petroșă- 
neni au cîștigat, după o primă re
priză în care au fost conduși, cu 
scorul de 24—16.

Repriza a Il-a a meciului a etalat 
potente nebănuite și posibilitățile 
mari de afirmare ale bandbaliștilor 
petroșăneni. Fetele au cîștigat, din 
nou cum era de așteptat, cu 16—10. 
Despre aceste întîLnlri spectaculoa
se, la care-am asistat, putem spune 
că am remarcat forma mulțumitoare, 
poate chiar bună, a ambelor for
mații din Petroșani (minus ratările 
exasperante pe contraatac ale fete
lor și incoerența în acțiunile finale, 
la băieți).

1

S-au remarcat, printr-o bună miș
care în teren, prin dezinvoltura' și 
adeziunea totală jocului, tinerii 
handbalișli : Nicolescu, Szolga, Mu- 
reșan, Cătuțoiu și Maier (din echi
pa fetelor), Lupui, Bojtlie și Hele
zău (din cea a băieților).

Vineri, cele două formații de 
handbal ale Școlii sportive vor lua 
drumul Aradului și Capitalei pentru 
a participa la întrecerile fazei zo
nale.

Succes I
V. TEODORESCU

ÎNCEPE cam
pionatul 
MUNICIPAL 
DE FOTBAL 
rezervai echi
pelor de copii

In ziua de 7 iulie se va da star
tul în campionatul municipal de 
fotbal pentru echipele de copii. Ta 
competiție vor participa un număr 
de 8 echipe, care vor reprezenta a- 
sociațiile sportive Paringul I.onea, 
Preparația Petrila, Minerul Aninoasa 
și Minerul Vulcan — cu cile o e- 
chipă. Jiul Petroșani și Minerul Lu
peni cu cile două echipe fiecare.

Timpul care mai stă la dispoziția 
asociațiilor sportive pînă la începe
rea campionatului e necesar să fie 
folosit pentru recrutarea și selec
ționarea celor mai buni mici fotba
liști din localitățile respective. De 
asemenea, un lucru foarte important 
este de a se pregăti sau procura 
(acolo unde lipsește) echipamentul 
necesar: teniși, chiloți și tricouri.

Programul jocurilor primei etape 
este următorul :

Paringul I.onea — Preparația Pe
trila; Jiul I — Minerul Vulcan; Jiul 
II — Minerul Aninoasa și Minerul 
Lupeni I — Minerul Lupeni II.

S. BĂLOI

@ REȘIȚA. — Oțelarii de 
Combinatul siderurgic Reșița au 
laborat, după o rețetă proprie,

la 
e- 
o 

nouă marcă de oțel cu caracteristici
fizico-chimice superioare, utilizabil 
in construcțiile metalice sudate. 
Slab aliat cu mangan și dezoxidat 
cu aluminiu și vanadiu, noul oțel 
este expediat pe adresa șantierului 
de Ia Vadul Oii-Giurgeni, unde se 
construiește noul pod peste Dunăre, 
ca și pe adresa Șantierului de Ia 
Porțile de Fier pentru construcția 
ecluzelor. Alte două mărci de 
slab aliate, produse de curînd 
oțelarii reșițeni, au fost puse la 
poziția industriei constnictoare 
mașini pentru producția de 
construcția unor utilaje noi.

@ PLOIEȘTI. — Un nou 
remorcă pentru autoturisme 
pus în fabricație 
ca" din Ploiești, 
tă o construcție 
bilă și spațioasă, 
de 6 locuri.

Unitatea ploieșteană 
comenzi din partea a 
de posesori de 
țară.

® TULCEA. — In centrul muni
cipiului Tulcea, pe malul Dunării, 
s-a inaugural marți cea mai înaltă 
și mai modernă construcție din o- 
raș: noul hotel turistic. Acesta are 
7 nivele, cuprinzînd 120 de camere 
cu 220 de locuri, restaurant, brase
rie, bar de zi și terase. Noua con
strucție cu un grad ridicat de con
fort contribuie la dezvoltarea turis
mului în această parte a țării.

@ TÎRGOVIȘTE. — La Fieni 
fost pus la puncl procedeul de con
trol al umidității pastei de ciment 
cu ajutorul izotopilor radioactivi. 
Acest procedeu oferă posibilități de 
rezolvare a unor probleme comple
xe de fabricare pe cale industrială 
a cimenturilor cu rezistențe iniția
le mari.

Folosirea izotopilor radioactivi a- 
sigură, 
țială a 
mitului 
ciment, 
personalului de laborator.

(Agerpres)

la „Eleclrometali-
Remorca 
modernă, 
avînd o

Din exploatarea lorestieră Polatiște buștenii sînt transportați cu camioanele în depozit.
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PROGRAMUL 1: Radio Din muzica popoarelor; 
Muzică ușoară; 
de știri. Buletin 
12,07 Folclor 
12,30 Selecliuni 
„Vîrsta
Novello;
larc; 13,30 Din 
liste; 13,50 Arii 
14.00 Radiojurnal, 
teo-rutier; 14,08 
prinz;
ve; 15.45

JOI 27 IUNIE

PROGRAMUL 11 :

de 
de

18,00
18,15

adresa 
Buletin 
piastic;

folcloric; 
cîntece; 

de Gelu Mihăilă 
18,30 Memc-

românesc. Uni- 
— idee (unda- 

de

de știri;
6,00—8,25
8,25 Mo
mi crolon,

16,15 Muzică;
16,25

17,00 Radiojur-

oțel.

reprezin- 
conforta- 

capacitate

și primita
peste o mie 

autoturisme

totodată, reducerea substan- 
timpului de stabilire a conți- 
de impurități în pasta de 
a volumului de muncă și a

5,00 Buletin de știîi; 5,05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Buletin 
5,50 Jurnal agrar; 
Muzica și actualități; 
rnent poetic; 8,30 La
melodia preferată; 9,30 Teatru 
scurt. „Damia-n și copiii lui"; 
10,00 Cîntece pionierești; 10,10 
Muzică din operele; 10,45 U- 
vertură de Zoltan Aladat; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Ora 
specialistului; 11,25 Pagini ve
sele din opere; 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Cunoașteți a- 
ceste cîntece; 12,30 Inlîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul 
jurnal, 
rologic; 
tre de 
Muzică 
înainte 
iii din 
IV-a);

preferat; 13,00 Radio
Sport. Buletin meleo- 
13,20 Soliști și orches- 

muzică ușoară; 14,00 
populară; 14,15 Tct 
(ediție pentru pionie- 
elasele a 111-a și a 

14,50 Muzică ușoară; 
15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier-, 15,25 Arii din 
operete cu Constanta Cîmpea- 
nu; 15,35 Muzică ușoară; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,20 Orchestra de 
muzică populară , Rrînl<-a„l" 
din Câmpulung Muscel; 
Corespondentă 
ra — prezent și 
reportaj de Stela 
Luminile rampei; 
tineretului; 17,45 
madrigale; 18,00
știri; 18,02 Tribuna radio; 18,15 
Muzică populară; 18,40 Pagini 
din opere; 19,00 Radiogazcla 
de scară; 19,30 O melodie pe

dumneavoastră; 20,00 
de știri; 20,05 Carnet 
20,20 Muzică populară 

interpretată do Constantin Bor-
deianu; 20,35 Formațiile de 
muzică ușoară Paul Ghcnlzer 
și Arno Fior; 20,55 Noapte bu
nă, copii; 21,00 Două cîntece 
lansate pe ecran; 21,05 Scri
itori la microfon — Nicolae 
Tăutu; 21,25 Muzică ușoară; 
22.00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Noutăți 
cu Aldo Cilly; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Metronom '68; 
23,35 Muzică ușoară; 24,00 Bu
letin de știri; 0.05—5,00 Estra
da nocturnă. Buletine de știri 
și meteo-rutiere la orele 1,00; 
2,00 și 4,00.

Ivor 
popu- 
socia- 
opere; 

me
de i

l
l
l

„Brîulețul1
16,30 

specială. Ama- 
viitor. Radio- 
Neagu; 16,45 
17,15 Antena 

Album 
Buletin

7,00 Itinerar folcloric muzi
cal; 7,30 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 7,39 Prelu
diu pentru pian de Diamandi 
Ghcciu; 7,45 Program de mar
șuri; 8,00 Jocuri populare; 8,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,30 Buletin de știri; 
9,37 Simfonia a IlI-a de Franz 
Schubert; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Cîntă Hildegrad Knef și 
Nicolae Nițescu; 10,30 Vreau 
să știu (emisiune de știință și 
tehnică pentru școlari); 10,55

11,15 
12,00 Buletin 
meteorologic; 
transilvănean; 

■lin opereta
dansului" de 
13,15 Cîntece 

țările 
din
Buletin 

Concert
15,00 Melodii dislracti- 

Mtizică populară;
16.00 Prime audiții de muzică 
românească;
16,20 Sfatul medicului; 
Melodii dragi;
nai. Buletin meteorologic; 17,15 
Mic concert 
Program de 
Muzică ușoară
și Ludovic Dizzi; 
ria pămîntuhii 
tatea națională 
mentală a Revoluției de la 
1848; 18,50 Mic vals de estra
dă de Theodor Sibiceanu; 18,55 
Buletin de știri; 
melodii populare; 
tec simplii". 
Constantin 
Buletin de 
de c 
qra" 
21,30 
Radu 
Balotă și G. 
Seară de operă 
23,00 Radiojurnal;
de operă (continuare); 23,32
Cîntecele vîrstelor — muzică 
ușoară; 24,00 Festivalul festiva
lurilor dc muzică ușoară; 0.55— 
1,00 Buletin de știri. Buleti 
meteo-rutier.

19,00 Vechi
19,30 .Cîn- 

Montaj literar de 
Săbăroanii: 21,00
știri; 21,05 Scară 
,,Simone Boccane- 

Verdi (fragmente]: 
enii mei scriitori, 
ca. Amintiri de

Sbîrcea; 2 
(continuare);
23,07 Seară 

operă (continuare);
vîrstelor —
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Alexandru Bîrlădeanu în vizită 
la institutiile
de invătămîot superior

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae lonescu, trans
mite : Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al României, președin
tele Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, Alexandru Bîrlădea
nu, și oamenii de știință români 
care îl însoțesc în călătoria prin 
Statele Unite au vizitat, Ia 24 iunie, 
instituții de învățămînt superior, la
boratoare de cercetări științifice, 
precum și alte obiective din New 
York

In cursul dimineții, Alexandru 
Bîrlădeanu a primit pe Dr. Emanuel 
Piore. membru al Consiliului Știin
țific Consultativ al președintelui 
S.U.A, inginer șef al companiei „In
ternational Business Machines" 
(I.B.M.), una din cele mai mari în
treprinderi producătoare de mașini 
electronice de calcul din lume.

In cursul după-amiezii oaspeții 
români au vizitat Universitatea Co
lumbia din New York, unde vice
președintele Universității Columbia, 
dr. Warren Goodell, și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu posibili
tatea pe care o oferă această vizită 
de a cunoaște mai aprofundat rea

lizările României, în special în do
meniile științific și tehnologic. „Sa
lutăm această vizită, a declarat el. 
care deschide, sperăm noi, căi de 
comunicare în domeniile universitar 
și științific între țările noastre. Dr. 
W. Goodell a înfățișat apoi modul 
de organizare a procesului de învă
țămînt, principalele preocupări ale
acestei mari universități.

Vicepreședintele Consiliului de
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, în
soțit de ambasadorul Gheorghe Dia-
conescu, reprezentantul permanent 
al României Ia O.N.U., și de amba
sadorul țării noastre Ia Washington, 
Corneiiu Bogdan, a fost, luni după- 
amiază, oaspetele Consiliului pentru 
relații externe, unde a fost salutat 
de John McCIoy șl de Hamilton 
Armstrong, membri ai conducerii 
Consiliului. Oaspetele român a fă
cut o expunere cu privire la aspec
tele esențiale ale dezvoltării econo
mice a României și cu privire la 
poziția țării noastre față de princi
palele probleme ale vieții interna
ționale actuale și a răspuns apoi Ia 
întrebările puse de membrii consi
liului.

REPUBLICA CUBA : Vedere panoramică a Școlii naționale de arlăREPUBLICA CUBA : Vedere panoramică a Școlii naționale de arlă
din Havana.

LucrărileLucrările
Comitetului special al CLM.IIComitetului special ai CLM.U.
pentru decolonizarepentru decolonizare

NEW YORK. — Comitetul special 
al O.N.U. pentru decolonizare (Co
mitetul celor 24) și-a continuat dez
baterile consacrate situației din te
ritoriile portugheze din Africa. Re
prezentanta Etiopiei, Kong.it Sine- 
giorgis, a introdus în cadrul dezba-

Rezoluția

Noul guvern italian 
a depus jurămîntul

Conferinței O.I.M.

terilor un proiect de rezoluție în 
numele a 13 țări din Africa și Asia, 
cărora li s-a alăturat și Iugoslavia, 
în care se cere Consiliului de Secu
ritate să facă demersurile necesare 
pentru ca Portugalia să elibereze a- 
c-este teritorii. Proiectul de rezoluție 
cere, de asemenea,1 Consiliului de Se
curitate să determine pe aliații Por
tugaliei din N.A.T.O. să înceteze 
furnizările de arme către guvernul 
de la Lisabona. Se menționează că 
aceste arme stat folosite de trupele 
coloniale portugheze la reprimarea 
mișcărilor de eliberare din teritoriile 
africane aflate sub dominația por
tugheză.

Sesiunea Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

Miting de masă
împotriva

ROMA. — Noul guvern italian 
condus de Giovanni Leone, senator 
democrat-creștin, care a fost for
mat tuni, a depus marți dimineața 
jurămîntul în țața președintelui Re
publicii, Giuseppe Safagat. Actualul 
cabinet, constituit în exclusivitate 
din reprezentanți ai Partidului De
mocrat Creștin, va ține astăzi, 
miercuri, prtma sa ședință în vede
rea completării celorlalte posturi de 
subsecretari de stat și miniștri fără

portofoliu. Printre sarcinile cele 
mai urgente care stau în fața gu
vernului se află elaborarea progra
mului care urmează să fie prezentat 
noului parlament la 5 iulie cînd va 
avea loc și votul de. învestitură.

Observatorii din capitala Italiei 
apreciază că formarea noului gu
vern nu constituie decît o atenu
are temporară a crizei politice care 
a frămîntat Italia după alegerile 
generale de la 19 și 20 mai.

GENEVA. — Conferința generală 
a Organizației Internaționale a Mun
cii, reunită la Geneva, a adoptat o 
rezoluție în care se ocupă de emi
grarea personalului calificat din ță
rile în curs de dezvoltare și de 
prejudiciile aduse.de acest fenomen 
în dezvoltarea economică și socială 
a acestor țări. Rezoluția recomandă 
Biroului Internațional al Muncii „să 
studieze de urgență cauzele emi
grării personalului calificat din ță
rile în curs de dezvoltare și conse
cințele sale social-economice".

Plenara C.C. al P.C. Guineea spaniolă va deveni independentă

din Ecuador
QUITO. — La Guayaquil a avut 

Ioc Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ecuador 
care a adoptat tezele politice ce 
vor fi puse în dezbaterea celui 
de-al VlII-lea Congres al partidu
lui, prevăzut să aibă loc la începu
tul lunii august. Participanții la 
plenară au aprobat raportul Comite
tului Executiv al C.C. despre parti
ciparea comuniștilor la alegerile 
generale desfășurate la 2 iunie si 
au examinat situația politică inter
nă.

MADRID. — Guineea spaniolă va 
obține independența la sfîrșitul lunii 
septembrie, s-a aflat din surse auto
rizate din Madrid. Se știe că sîm- 
bătă a fost adoptat un proiect de 
constituție pentru Guineea spaniolă 
de către Conferința constituțională 
consacrată viitorului acestei colonii.

Proiectul. de constituție urmează 
să fie aprobat în cursul lunii viitoa
re de Cortesul spaniol 
în prima parte a lunii 
supus referendumului 
spaniolă.

La 15 septembrie, în
riu se vor desfășura alegeri prezi-

dențiale și legislative, iar guvernul 
care se va
reglementa, fără amînare, cu autori
tățile spaniole transferul suverani
tății.

constitui ulterior, va

după care, 
august, va fi 
din Guineea

acest terlto-

Governul federal nigerian
este gata de noi convorbiri

Shepherd mi- 
problemele 

brlta- 
nigeriăno-biaftez,

LAGOS. - Lordul 
nistrul de stat pentru 
Co mm on weal th ulu i, med la tor 
nic în conflictul

-----@------

Drumul ascendent 
al Kuweitului

(Ui mare din pag. 1)

ca* 
se 

mo- 
alo-

amoniu șî sulfului industrial. In 
pitală și în alte orașe ale țării 
înalță construcții arhitectonice 
derne. Fonduri importante sînt
cate pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului.

Toate aceste realizări reflectă pro
gresele înregistrate de Kuweit pe 
oalea dezvoltării unei economii de 
sine stătătoare. Totuși, mai rămîn 
încă probleme dificile oare1 vor tre
bui rezolvate pentru ca întreaga 
populație a țării să aibă asigurate 
condiții de viață la nivelul civiliza
ției moderne. O mare parte din 
populația Kuweitului o formează 
muncitorii emigrați din țările ve
cine în speranța de a scăpa de .lip- 
sufi. Pentru cei mai mulți dintre' ei, 
această speranță a fost însă înșelă
toare. In goana după profituri ma
xime, companiile petroliere străine 
fac totul pentru a menține un nivel 
de salarizare redus și încurajează 
emigrările tocmai în acest scop. 
Practicile aplicate de companiile per 
troliere străine întâmpină însă o- 
poziție crescîndă din partea popu
lației kuweitiene, Iar nemulțumirile 
acesteia și-au găsit ecou și în mă
surile adoptate de guvern în vede
rea îngrădirii activității monopoluri
lor.

și-a încheiat convorbirile cu șeful 
guvernului federal nigerian, Yakubu 
Gowon, plecînd spre Londra. Comu
nicatul oficial dat publicității la 
Lagos, la încheierea vizitei Iui 
Shepherd, subliniază că guvernul 
federal nigerian este gata să trimi
tă oriunde și în orice moment re
prezentanți pentru consultări preli
minare în vederea reluării convorbi
rilor de pace nigeriano-biafreze, 
care au eșuat la Kampala. Guver
nul federal, menționează comunica
tul, este, de asemenea, dispus să ac
cepte, 
litate 
zeu ța 
ranție 
tarea
condiționată, însă, în 
torităților federale 
biafrezilor la secesiune.

cu anumite condiții, o moda- 
de încetare a 
observatorilor 
a securității 
operațiunilor

focului în 
străini, ca 

biafrezilor.
militare 
concepția

de renunțarea

pre- 
ga- 

Sis- 
este 
au-

Val de arestări
ATENA. — Agenția France Presse 

scrie că valul de' arestări care se 
observă de cîteva zile în-Grecia se 
amplifică și lovește mai ales cer
curile Partidului'. Uniunea de Cen
trii. Sursa citată precizează că după 
arestarea, în urmă cu cîteva z’le, 
a generalului A. Arghiropoulos, alte 
persoane au fost reținute de forțele 
de poliție. Este vorba de fostul di-

ANGLIA

LONDRA. — Mișcarea grevistă in 
transporturile feroviare din Anglia 
a luat amploare marți, după ce a- 
proxlmativ 35 000 de membri ai 
„Societății asociate a mecanicilor de 
locomotivă și fochiștilor" (ASLEF) 
s-au alăturat grevelor parțiale ale 
celor 227 000 de membri ai „Uniunii 
naționale a feroviarilor" (NUR), 
provocând, după cum se anunță din 
Londra, haos în transporturile pu
blice. Aproximativ 1 000 de trenuri 
au fost anulate luni, alte sute au 
avut mari întîrzieri în orarul lor, 
iar numeroase gări principale și se
cundare au fost închise după-amla- 
ză, la ore de vîrf.

In plus, rețeaua de metrouri din 
Londra, la care luni nu se înregis
traseră decît cîteva întîrzieri, a 
fost complet dezorganizată marți, în

A

In sprijinul restabilirii

săptămîni se vor întruni la 
reprezentanți ai 11 țări — 
Belgia, Danemarca, Elveția, 
Germania occidentală, Italia,

ac- 
in- 
în- 
u-

GENEVA. — Intr-o declarație da
tă publicității de „Comitetul elve
țian pentru restabilirea democrației 
în Grecia" se anunță că la sfîrșitul 
acestei 
Geneva 
Anglia, 
Franța,
Norvegia, Olanda, Suedia și Uniu
nea Sovietică — în scopul coordo
nării acțiunilor adversarilor regimu
lui militar din, Grecia, menite să 
sprijine restabilirea democrației în

democrației în Grecia »
această țară. Reuniunea va exami
na cazurile de violare de către 
tualul guvern grec a obligațiilor 
ternaționale, regimul inuman din 
chisori și posibilitățile acordări!
nui ajutor umanitar. Președintele 
Comitetului, prof. Gerold Walser, 
a precizat că printre acțiunile pre
conizate se numără și inițierea unei 
campanii pentru boicotarea turismu
lui în Grecia și strîngerea legături
lor cu organizațiile de rezistență 
grecești.
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MOSCOVA. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Cristoloveanu, transmi
te : La 25 iunie și-a început lucră
rile Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. In ședințe separate, Sovietul 
Uniunii și Sovietul Naționalităților 
au adoptat ordinea de zi a sesiunii 
pe care sînt înscrise probleme pri- 

pentru 
îmbu- 

proiec- 
și Re-

Unionale cu privire la că- 
familie; situația interna- 

politica externă a Uniunii 
aprobarea decretelor Pre-

vind : asistența medicală 
populație și măsurile pentru 
nătățirea ocrotirii sănătății;
tul bazelor legislației U.R.S.S. 
publicilor 
sătorie și 
țională și 
Sovietice;

zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Sesiunea și-a continuat apoi lucră

rile în ședința comună a celor două 
camere, la care au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi. și alți conducători de 
partid și de stat sovietici. Deputății 
au ales în unanimitate ca vicepre
ședinte al Prezidiului. Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice pe Ser- 
ghei Prititzki, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. Bie
loruse. ■

Raportul la primul punct al ordinei 
de zi a fost, prezentat de B. Pe- 
trovski, ministru unional republican 
al ocrotirii sănătății

neonazismuiui

al U.R.S.S.

Elicoptere americane doborîte
de patrioti sud-vietnamezi

Cinci elicoptere ame- 
după- 

timpul 
Saigo- 
de cu- 
de a-

fie debarcați într-o 
din jurul Saigonului. 
tarilor morți în urma 
melor trei elicoptere se ridică ia 31.

anumită 
Numărul 
doborîrii

KOLN. — Organizația „Acțiunea 
democratică" constituită în ianuarie 
1968 din inițiativa unor personalități 
eminente ale vieții publice din R.F. 
a Germaniei, a organizat la Mun- 
chen, la 22 iunie, o întîlnire de masă 
împotriva neonazismuiui și fascis
mului, pentru securitatea europeană. 
La 23 iunie, în fața crematoriului de 
la Dachau, din apropiere de Mun- 
chen, a avut loc un mare miting Ia 
care au luat cuvîntul peste 20 de 
vorbitori din U.R.S.S., Ungaria, Iu
goslavia, Cehoslovacia, Polonia, R.F.G. 
etc. Din partea României a rostit o 
cuvîntare Gheorghe Vasilichi, fost 
deținut în acest lagăr.

După miting participanții au vizi
tat muzeul unde sînt înfățișate atro
citățile săyîrșite de hitleriști împo
triva. dețin ii Iilor, printre care s-au 
aflat și trei persoane din România. 
Participanții la această întîlnire 
depus coroane în memoria celor 
re și-au pierdut viața în acest 
qăr do exterminare hitlerist.

au 
ca- 
ta-

SAIGON, 
ricane au fost distruse luni 
amiază și marți dimineața în 
luptelor desfășurate în jurul 
nului, a declarat un purtător 
vînt militar american, citat
genția France Presse. Un elicopter 
de tip „OH-6", care efectua o mi
siune de recunoaștere, a fost dobo- 
rît la 30 kilometri sud-vest de Sai
gon de tirul artileriei forțelor pa
triotice. Membrii echipajului au fost 
uciși. Un alt elicopter de tip „UH-1" 
a fost doborît luni la numai 14 ki
lometri sud-est de Saigon. Echipajul 
elicopterului a pierit. La bordul al
tor trei elicoptere pe care trupele 
americane le-au pierdut în apropie
rea Saigonului se aflau soldați ame
ricani și tailandezi care urmau să

„Zid a! tăcerii*1 în jurul
sănătății lui Blaiberg

CAPETOWN. . — 
evoluția sănătății celebrului pacient 
Phillip Blaiberg, medicii de la spi
talul Groote Schuur păstrează un a- 
devărat „zid al tăcerii", relatează a- 
genția France .l’ress.e. Unele ziare 
din R.S.A. consideră că este posibil 
ca starea sănătății lui Blaiberg să 
se fi înrăutățit într-o oarecare mă
sură.

Ultimele știri provenite din cercu
rile medicale de la 
afirmă că, deși la 
cînd a fost. internat 
complicații hepatice,
unele semne de îmbunătățire a să-

In legătură cu

Groote Schuur 
începutul lunii, 

pentru unele, 
s-au observat

■ L

în Grecia

nătății, în ultima vreme. eî și-a 
pierdut de cîteva ori cunoștința, ne
liniștind personalul medical care-1 
supraveghează continuu.

„ORAȘUL SPERANȚELOR"

EVACUAT CU FORȚA
WASHINGTON. — Primarul capi

talei americane, Walter Washington, . 
a instituit luni noaptea regimul de 
interdicție a circulației între orele 
21,00 și 5,00 dimineața (ora locală) 
și a mobilizat unități ale Gărzii na
ționale pentru a întări forțele 
poliție care au evacuat cu forța 
locuitorii „orașului speranțelor" 
cantonamentul participanților 
„marșul săracilor".

Situația creată în capitala ameri
cană se datorește încercărilor do 
forță la care au recurs autoritățile 
federale și municipale împotriva 
participanților la „marșul săracilor". 
In cursul dimineții de luni, liderii 
acestei mari acțiuni protestatare au 
primit ultimatum să părăsească „o- 
rașul speranțelor". Pretextul acestui 
ultimatum l-a constituit expirarea,

de 
pe

la

duminică seara, a mandatului prin 
care se autoriza șederea în capitală 
a participanților la marș, (mediat 
după ultimatum, peste 600 de poli
țiști au încercuit „orașul speranțe
lor", făcînd practic prizonieri pe 
cele 600 de persoane aflate aici în
tre care și reverendul Ralph Aber- 
natliv conducătorul marșului. Con
comitent au fost mobilizați circa 
1 400 de agenți ai poliției munici
pale, iar gărzile naționale au |fost 

..puse în stare de alarmă. In interio
rul taberei săracilor a avut lot un 
miting la caro s-a hotărît organiza
rea unei noi demonstrații în fața 
Congresului american. Aflați în Irun- 
tea unei coloane ce se îndrepta spre 
locul hotărît, reverendul Ralph A- 
bernathy și alți lideri ai săracilor 
au fost arestați de poliție.

• i O

Cale ferată 
subterană

Chombe nu va pleca din Algei

I
rector. general al presei, Gheorghlos | 
Cavo.unidis, și. de ziaristul Gbeor- s 
ghios Zahajiadis, .corespondent al® 
mai multor, ziare din Atena. Zaha- I 
riadis urmează să compară în fața 
tribunalului militar diri Atena. Ofi- | 
cial n-a fost, făcută nici o precizare 
în legătură i cu motivele arestărilor 
efectuate. I

urma. alăturării mecanicilor la gre
vele feroviarilor. Cercurile autori
zate din' Londra ;consideră că aces
te mișcări greviste vor avea reper
cusiuni nefavorabile asupra econo
miei naționale în ansamblu și 
pra industriilor care lucrează 
tru export, în special.

Premierul Harold Wilson a 
vocat luni noaptea pe ministrul
țelor de muncă și productivității, 
Barbara Castle, precum și pe alți 
membri ai cabinetului, pentru a exa
mina situația.

asu- 
pen-

con- 
for- !
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ABA. — Postyl de radio bia- 
frez a acuzat Statele Unite că 
întreține relații;: cu țările afri
cane numai în îmășura în care 
acestea îi pot aduce însemna
te venituri,' Postul de radio 
arată că atancT cînd interesele 
americane și engleze sînt în 
joc, principiile devin dint r-o 
dată „flexibile". Statele Unite 
și Anglia' adoptă un gen de 
neutralitate în conflictul din 
Nigeria, care echivalează, de 
fapt, cu o participare la ac
țiunile inumane împotriva Bia- 
frei.

MOSCOVA. — .La Harkov, impor
tant centru Industrial din R.S.S. U- 
craineană, cu o populație de peste 
un milion de persoane, a început 
construcția unei căi ferate subtera
ne. Liniile metroului din Harkov 
vor însuma 10 km, permițînd circu
lația simultană a treizeci de perechi 
de trenuri.

Harkov va fi al șaselea oraș 
vietic cu metrou după Moscova, 
ningrad, Baku, Tbilisi și Kiev.

împotriva 
lăcustelor

so-
Le-

CAIRO. — Stolurile de lăcuste 
care s-au abătut asupra regiunilor 
din sud-eslul și centrul R.A.U. au 
fost exterminate — a anunțat mi
nistrul egiptean al agriculturii, Sayed 
Marei. El a menționat că in regiu
nile care sînt încă amenințate- -de 
invazia lăcustelor au fost mobilizate 
echipe speciale pentru combaterea 
flagelului.

Sărbătoare 
cu incidente

OTTAWA. — Luni seara, în pre
zența a 400 000 de persoane, prin
tre care primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, la Montreal 
au avut'loc festivitățile prilejuite 
de sărbătoarea tradițională a cana
dienilor de origine franceză. După 
desfășurarea festivităților s-au pro
dus incidente violente, soldate cu 
123 de răniți. Au fost arestate 292 
de persoane. Marți dimineața, cal
mul a revenit la Montreal, dar gru
puri de polițiști continuau să patru
leze pe străzi.

| Accident feroviar
LAUSANNE. — In apropierea 

Sion (cantonul Valais) 
marfă s-a ciocnit cu un tren 
Au fost înregistrați 13 morți 
răniți. Ancheta nu a putut

S LAUS
| calității
• tren de

I

I

special.
și 100 
stabili cauzele ciocnirii.

Apă pentru pășuni
ULAN-BATOR. — In R. P. Mon

golă se desfășoară o activitate in
tensă pentru asigurarea apei nece
sare creșterii vitelor pe pășunile a- 
flate în zonele secetoase. Pînă în 
prezent au fost asigurate 17 500 
punote de aprovizionare cu apă, fo- 
rîndu-se aproximativ 4 000 de puțuri 
de mare adînoime. Ele oferă posi-

ALGER. — Surse autorizate 
orice zvonuri în legătură cu o 
a fostului prim-ministru congolez Moise Chombe. Acesta 
continuă să se afle în capitala Algeriei dtn iunie anul tre
cut cînd a fost pus în stare de arest de către autoritățile 
algeriene.

bilitatea asigurării apei necesare ■■ a- 
nimalelor pe pășuni cuprinzînd a- 
proximaliv 70 000 ha. Potrivit pla
nului, pînă în anul 1980 în întreaga 

. țară vor fi asigurate surse de apă 
necesare dezvoltării creșterii vitelor.

Incendiu 
în largul mării

STOCKHOLM. — Petrolierul nor
vegian ,,Texaco Bogota", cu un de
plasament de 20 000 de tone, a luat 
foc în largul Mării Baltice. Unul 
dintre cei 39 de membri ai echipaju
lui a fost daț dispărut. Echipajul a 
reuși) să localizeze. incendiul după

algeriene 
eventuală

au dezmințit marți 
plecare din Alger

care ci lost luat la bordul navei vest- 
germane „Rutesheand". in prezent, 
petrolierul se află ancorat la 
de insula Oeland (Suedia).

Epidemie 
de poliomielită 
în Turcia

o milă

ISTANBUL. — Epidemia de 
mielftă din Turcia continuă 
extindă. Cei mai mult afectate sînt 
suburbiile orașului Istanbul. In
fida vaccinărilor, au fost înrelps1 
trate, pînă -în prezent, 481 de 
zuri de îmbolnăvire, mai 
copil pînă la 6 ani. .

polio- 
să se

PO-’

ca

O recentă caricatură din ziarul Die Zeii, referindu-se la o even
tuală nouă criză a dolarului, intitulează ironic „Epoca de aur" desenul.
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