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Uzina electrică Lupeni — păzită de jandarmi 
din august 1929
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frumoasă și căldu-

in camerele

i află și stocuri' do 
lioi o utilizare (la 

peste 400 mii lei, la I.F. 
peste 160 mii lei) care nu

serviciu, in
complicație gravă la fi- 
obligat însă să-mi între- 
Am fost 
salvarea

august 1929 s-a declanșat 
grevă a muncitorilor mineri 
Lupeni. Greva a izbucnit la

și cele mai elementare con- 
sanitare și igienice, că munci- 
trebuie să locuiască in bor- 
iapt care nu se poale concepe

D. PĂTRĂȘCOIU
directorul filialei Petroșani a

Băncii Naționale

se a-
stocurl su
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trotuarelor
® Muzeul Tehnicii

I.C.O.Lucrători ai sectorului 
Lupeni au început repararea 
și asfaltarea trotuarelor de pe 
artera principală a orașului. 
Momentan se toarnă asfaltul 
pe trotuarele străzii Tudor 
Vlădimirescu, iar în curînd se 
vor asfalta porțiunile deterio
rate ale trotuarului din strada 
6 August.

Ar fi de așteptat din partea 
consiliului popular al orașului 
să urgenteze șt înlocuirea plă
cilor de beton, sparte, de 
străzile Calea Vulcanului 
23 August.

A
Intîlnire cu... ca-

© Jocuri distractive

Vineri la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste ’ Ro
mânia, a primit delegația parlamen
tară iraniană, condusă de Sharif E-. ambasadorul Tra'nulîrl la

In timpul întrevederii, 
desfășurat într-o atmosferă cordiată. 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între cele două țări, precum și nnoțrs 
aspecte ale situației internaționale.

mami, președintele Senatului iranian, 
oare, la invitația-Mării-Adunări Na
ționale, face o vizită ^oficială în ta
ra noastră.

La primire au participat Ștefan 
Voi-tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stătescu, se-

cretarul Consiliului de Stat și Sta.n- 
ciu Stoian, deputat al Marii Adunări 
Naționale.

A fost de față S. IT. V. Satrandaji, 
București; 
care s-a

de la București9
Vineri la amiază, la Palatul Marii 

Adunări Naționale au luat sfîrșit lu
crările reuniunii mixte a Comitetului 
administrativ de coordonare al O.N.U. 
și Comitetului pentru programe și 
coordonare al Consiliului economic 
și social O.N.U.

Lucrările reuniunii au avut loc

'între 3 și 5 iulie și au fost prezi
date de secretarul general al O.N.U., 
U Thant, în primele doua zile, și de 
președintele Comitetului pentru pro
grame și coordonare, Chandra Shek
har Jha, în ultima zi.

sfîrsit
*1

Vedere a cartierului Aeroport. In spate se profilează puțul centru al minei Livezeni.

in activitatea întreprinderilor 
dustr-iale, aprovizionarea judicioasă 
cu materii și materiale este o con
diție obligatorie pentru asigurarea 
continuității procesului de producție 
și nentru îndeplinirea ritmică a pla
nului. Se perpetuează însă, | 
curi, de către serviciile de 
practica do a se crea stocuri 
normative, ceea ce duce la 
îizări de fonduri bănești, la 
rea nlătilor pentru cheltuieli 
ductive, la supraaglomerarea 
lor do depozitare și, nu de 
ori. la degradarea materialelor. Evi
tarea creării acestor stocuri, trebuie 
să stea permanent în atenția condu
cerii fiecărei întreprinderi.

Cu toate acestea în unele între
prinderi din Valea Jiului nu se a- 
corrlă atenția cuvenită gospodăririi 
judicioase a fondurilor bănești, prin- 
ir-o aprovizionare rațională. Nu 
urmărește îndeaproape, ca viteza 
rotație a mijloacelor circulante 
crească astfel îneît să se evite 
prastocarea mijloacelor circula 
și imobilizarea fondurilor.

La sfîrșitul trimestrului I a.c. 
ansamblul unităților aparținînd 
C.C.V.J. valoarea stocurilor de ma
terii și materiale supranormallve 
depășea cifra de 4 milioane lei. La 
I.F. Petroșani de asemenea, 
flau peste 2 milioane lei 
pranormative.

In afara acestor valori 
în depozitele unităților

pe alo- 
resort, 

I supra- 
imobi- 
crește- 
nepro- 
spatii- 
puține

cauză 
materiale 
C.C.V.J. 
Petroșani 
au fost încă lichidate.

La lucrările Conferinței Naționale 
a P.C.R. din decembrie 1967, 
rășul Nicolae Ceaușescu a 
că... „în ridicarea eficientei 
prinderilor un rol primordial 
rotația cît mai rapidă a mijloacelor 
materiale și bănești, realizarea cu 
viteză sporită a ciclului bani — 
marfă — bani".

In etapa actuală, 
turtle materiale și 
municipiului să se 
cît mai deplină eficiență, 
cesar ca toate întreprinderile

dețin în depozite, materiale supra- 
normative, sau caro nu au realizat 
viteza do rotație planificată, să-și 
concentreze forțele înspre lichida
rea stocurilor de prisos, spre ac
celerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante. Este necesar a 
se lua pentru viitor măsuri de pre
venire a formării stocurilor în de
pozitele acestor unităti, stocuri 
general determinate do o 
superficială în stabilirea 
lor, de aprecieri greșite a 
do materii 
producției 
timp.

Joi după-amiază, au avut 
la LUPENI și ANINOASA sim
pozioane cu tema „100 de ani 
de la începutul exploatării in
dustriale a zăcămintului carbo
nifer în Valea Jiului". Temele 
expuse au fost urmărite cu ma
re interes de cei prezenji, dor
nici să cunoască 
Jiului.

La Lupeni, în 
simpozionului, un 
Teatrului 
Petroșani 
„Opinia 
Baranga.

Azi, la ora 20, Teatrul de 
stat „Valea Jiului" prezintă 
piesa „Hangița" de Carto Gol
doni. Duminică, la aceeași oră, 
va avea loc spectacolul cu cu
noscuta piesă „Angelo, tiranul 
Padovei", operă a marelui 
itor francez Victor Hugo, 
bele spectacole au loc la 
de cultură din Petroșani.

scri- 
Am- 
Casa

Duminică, in cadrul „Cupei 
Minerul", competiție organiza
tă de Consiliul municipal al 
sindicalelor, are loc etapa pe 
municipiu. Incepînd cu ora 8,30, 
pe arena de popice 
can, se vor întîlni 
Paringul Lonea, Jiul 
ralorul Petrila, E. M.
tilajul și Jiul Petroșani, repre
zentativele minerilor din

peni. Uricani și Vulcan. Tot 
în etapa pe municipiu a „Cu
pei Minerul" 
de fotbal.
Meciurile
ora 9,30. 
întilniri :

din Vul- 
echîpele 

și Prepa- 
Dilja, U-

Minerul 
Vulcan; 
Utilajul 
pe sta- 
are loc

au loc întilniri 
handbal și volei, 

de fotbal încep la 
Au loc următoarele 
Paringul Lonea

Preparatorul Petrila; 
Aninoasa — Minerul 
Minerul Uricani — 
Petroșani; I.a ora 17, 
dionul din Petroșani 
meciul dintre Jiul tineret 
Minerul Lupeni.

După o serie de turnee reu
șite prin țară, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani 
prezintă, în sala mare a Casei 
de cultură a sindicatelor, la 
cererea piijtllculi'! spectator, 
un grup de spectacole cu cî
teva din piesele< actualei sta
giuni. Vor putea fi vizionate; 
„Angelo, tiranul Padovei" de 
Victor Hugo (în 6 și 14 iulie), 
„Hangița" de Carlo Goldoni (în 
7 iulie) și „Făt Frumos" de 
Horia Furtună (în 13 iulie).

Conducerea teatrului ne-a a- 
nunța-t că la aceste spectacole 
sînt valabile toate abonamen-

orientare
necesare-

voiri mulul
și materiale 

pentru o perioadă
necesare

iiiiiiri
schimbul II.

petrecute
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transportat de 
Ia Spitalul din

12 
de 
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Nagy ADALBERT 
muncitor Mina Petrila

respectiv, plus

continuat cu și mai 
Putinii muncitori 

se găseau în stare 
deoarece conduce- 

carboniiere inlrodu- 
zile în care nu se

o singură soluție: teroarea} ar- 
mată

La 5
marea
de la , . ........................ ..
mina Ileana și în scurt timp s-a ge» 
neralizat la toate minele din Lupenî 
La ora 9 muncitorii au ocupa! 
tina electrică.

Eram de 
Boala — o 
cat — m-a 
rup munca, 
urgență cu 
Petroșani.

In zilele
albe ale secției interne, neprecupe
țind nici un efort, medicii Schelker 
Emeric și Țurnă Georgeta au făcut 
totul pentru a mă insănăioși cît mai 
repede. In eforturile lor au fost a- 
jntați de către surorile Bealici, Peter, 
Dițug, Belinqa și Saltelehi.

După tratament, apli
cat cu toată grija, am fost salvat, 
redat familiei și producției.

Pentru atenția și grija cu care am 
fost tratat, pentru condițiile deose
bit de bune asigurate, pentru dărui
rea și conștiinciozitatea cu care și-au 
făcut datoria, adresez și pe această 
cale mulțumiri întregului personal 
medical al secției.

Azi, la ora 8, temperatura 
aerului a fost de plus 13 gra
de la Petroșani și de plus 
grade la Paring. Maximele 
ieri aiu oscilat între plus 
grade și, 
grade.

PENTRU
DE ORE:

Vreme 
roasă. Cerul mai mult senin.
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nul 1929 marcheaza prunul an 
al crizei economice care a cu
prins țoale ramurile industriale, 

inclusiv industria carboniferă a Văii 
Jiului. Concedierile care începuseră 
incă din 1928 au 
mare amploare, 
care mai lucrau 
de semi-șomaj, 
rile societd/ilor 
ceau mereu noi
lucra. S-a ajuns ca în unele luni 
să se lucreze abia 11—13 zile.

Șomajul, foametea, regimul de te
roare introdus ca și nesiguranța zi
lei de mîine au dus muncitorimea 
Văii Jiului la capătul răbdării. Parti
dul comunist organiza pe muncitori 
și le susfinea revendicările, îndru- 
mindu-i pentru apărarea lor pe cale 
revoluționară.

Refuzul societăților carbonifere de 
a încheia un contract colectiv de 
muncă, a dat naștere la nenumărate 
abuzuri din partea administrației mi
nelor. Din salariile muncitorilor se 
făceau în fiecare lună zeci de re
țineri ilegale, îneît la sfirșitul lunii 
nu mai 
datori.

Toate 
bucnirea
de la Lupeni.

Analizind cauzele 
izbucnirea grevei, presa 
timpului 
stare de 
zbăleau 
„Berliner

nimic, rămînînd și

determinat
5 august 1923

Ziarul

din care nu- 
întrebuințate

au dus la 
burgheză a 
recunoască 
în care se

mineri.

generale pe aceeași perioa-
72 milioane lei, 
parte au fost 
salarizarea

scăzut care se poale închipui, că au 
lipsit 
diții 
lorii 
deie,
cu mintea omenească. Cu un cuvinl, 
muncitorii au dus o viată de sclavi". 

Mai multe ziare ca „DIMINEAȚ A", 
„CURENTUL" sini

recunoască același lu- 
romăn Panait Islrati, 
Jiului imediat după 
și el mizeria în care

„UNIVERSUL-, 
nevoite să 
cru. Scriitorul 
vizitînd Valea 
grevă, a arătat 
trăiau minerii.

Conducerea societății era și ea la 
curent cu țoale acestea, dar în lupta 
nentru beneficii cit mai mari a gă-

care

cele din

F. CRISTIAN

de detractori 
doi proprietari 
și-au ales loa

eitadln

integru I...
rubrică despre unii 
abia in primăvară, 

șanfuri și nu repară

independentei, car- 
vișiniu (nr. 1 HD 

verzui, striveau sub 
strădania altora și

țfurwșal

In doi inia ca strada, cartierul, și in 
urmă orașul, să lie cit mai aspectuoase, numai 
in această primăvară au participat la aefiuni pa
triotice mii de oameni din municipiul nostru. 
S-au cheltuit sume considerabile pentru a planta

Instantaneu fotografic de Ia o recentă nedeie din Baril Mare. 
Foto : V. Crăciunescu

este nevoită să 
neagră mizerie 

muncitorii
Tageblatl", din 17 august

1929. referindu-se la cauzele grevei 
arăta: „Societatea (Lupeni) s-a con
stituit în anul 1925 cu un capital de 
400 milioane lei, a reușit ca în a- 
nul 1927 să ridice capitalul Ia 590 
milioane lei. Cu acest capital socie
tatea a reușit ca în decurs de 4 ani 
să amortizeze suma de 462 milioane 
lei și să realizeze un clștig de 415 
milioane lei. Pață de aceasta, chel
tuielile 
dă fac 
mai o 
pentru
muncitorilor și lu
crări sociale".

Scoțind in evi
dentă condițiile 
deosebit de grele în 
care trăiau munci
torii, ziarul consem
nează : ...„Salariile 
sînt sub standardul 
de viață cel

arbori Și arbuști, a se sădi Hori și a se semăna 
gazon. Și ce imagine plăcută oferă covorul de 
iarbă verde atunci cind este

S-a mai scris la această 
care strică gazonul răsărit 
Era vorba de cei care sapă
ce au stricat, de cetăfenii care taie poteci de-a 
lungul și de-a latul cartierelor.

Am descoperit, ieri, un alt soi 
ai ideii de frumos. E vorba de 
de autoturisme. Unde credeți că
de parcare ? In mijlocul gazonului, în apropie
rea blocului nr. 20 din str. 
tier Livezeni. Un Piat-1 800, 
3 355) și alături un Piat-850, 
rofi iarba fragedă, călcau
banii statului. Pe acești sfidători ai respectului 
pentru bunul public chiar nu-i întreabă nimeni 
de sănătate ? Ce s-ar întimpfa dacă loji pose
sorii de autoturisme, motociclete, motorete, scu
tere, biciclete ar transforma in garaj covorul 
verde ?

Străvechiul turn de la Cri- 
vadia, mărturie a istoriei secu
lare a poporului român, care 
a rezistat sute de ani atacu
rilor și intemperiilor, cunoaș
te de cîteva zile o vie anima
ție. înarmați cu târnăcoape, lo-

peți și
Grupului 
șani, sub 
personalului științific 
zeului mineritului I 
încearcă să-l afle tainele 
originea, făcînd săpături 
heologice.

cazmale, muncitorii 
II de șantiere Petro- 
îndrumarea atentă a 

: al Mu- 
Petroșani, 

?i 
ar-

După încheierea săpăturilor 
arheologice se vor executa 
lucrări de conservare și pro
tejare pentru ca turnul să de
vină un loc de atracție a ce
lor. dornici de a cunoaște tre
cutul patriei.

Caricatura sugestivă aparuta 
in presa timpului, care atestă 
beneficiile mari ale Societății 
I.upenl stoarse din sudoarea 
muncitorilor și numărul marți
lor în urma masacrului din 6 
august 1929.

Penlru solidarizarea mtinciloi 
din restul localilăliloi, minerii 
Lupeni au făcut apeluri scrise 
mină pe care le-au trimis la V 
can. Conducerea grupului Vu1 
raporta îngrijorată Direcției genei 
din București „teama că și munci
torii acestor mine vor intra in 
grevă"

încercările făcute pentru " stabil) 
legătura electrică cu uzina din Vul
can nu au dat rezultate. Toate de
mersurile autorităților do a determi
na muncitorii să reia lucrul și ă 
permită funcționarea uzinei electri
ce se izbesc de hotărirea fermă a 
minerilor care condiționau reluarea 
lucrului de satisfacerea revendicări
lor.

Prefectul din Deva sosi1 de urgen
tă la fața locului, a găsit o sinoii'd 
cale de aplanare a conflictului: adu
cerea de noi forțe militare ta l.upenî 
care se adăugau celor existente nici.

In seara zilei de 5 august au wif 
grănicerii din Deva și cu ei tonii» 
forțele de represiune. S-a holărit, 
ca seara, să nu se întreprindă nimic. 
După lungi consultări și tratative, 
s-a ajuns la trista hotărîre do „ se 
face uz de forța armelor, neutr i a 
obliga muncitorii să reia lucrul

In zorii zilei de 6 august 1929 în 
prezența prefectului și a prim-P'o- 
ctitorului din Deva, jandarmii și gră
nicerii au fost postați in fața uzi
nei electrice, care era păzită do 
muncitori. Presa vremii arăta: „Mi
nele de la Lupeni în primejdie", „Ar
mata și greviștii stau față în față 
în mase compacte".

La somațiile făcute de către au
torități de a părăsi uzina electrică, 
greviștii au condiționat aceasta de 
satisfacerea revendicărilor formulate. 
Poziția fermă de care au dat dovadă

prof. P. 
prof. I.

MUNTEAN» 
POPOROGU

(Continuare în pag. a 3-a) 1
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MUZEUL
La izvoarele

talentului

și iscusinței

meșterilor

STEAGUL ROȘU

0

Drumul pe care ni l-am plă
nuit in acea duminică de iu
nie, începea pe pîriul Roșii
lor, de Ia capătul șoselei fo
restiere 
vale- a 
dis-de-dimineață 
ni, împreună cu alți șase 
ci de drumeție, dornici 
străbatem potecile de munte 

frumuseți 
puțin cunoscutei 

a Roșiilor Ne aș- 
drnm greu. O dată 
punctul terminus al 
locul roților iuți ale 

urma

ce străbate 
Sliveiului.

din

inimoasa 
Pornisem 
Pctroșa- 

ami- 
sădrumeție, 

potecile 
neasemuitele 
prea

„căldări" 
tepta un 
ajunși la 
drumului
I.M.S.-ului urma să 
luai de bocancii sau 
noștri

De ce 
întreba ? 
je care 
risl ! Ca 
ce se desfășoară în jurul al
pinistului ce poposește obosit, 
dar fericit, pe lespedea

pragul cerului ! Dar, mai ales, 
vietățile muntelui am vrut să 
Ie vedem, pe cele mai alese 
dintre ele — caprele negre.

Am pornit-o încet pe poteca 
ce se desfășura îmbietoare la 
picioarele noastre. Voia bună 
ne-a contaminat repede pe 
toți. Mergeam paralel cu pî-

PE TRASEE
TURISTICE

Stăruie insa in dreptul unor 
forme ciudate. Altă înșelare ! 
Dar iată că din grohotișul cel 
mare se aude brusc șuieratul 
în fața primejdiei al unui tap 
solitar. încercăm să ne as
cundem. Dar prea tîrziu ! Din 
cîteva salturi țapul ne dă de 
înțeles că speranțele apara
tului de fotografiat sini de
șarte. Ne continuăm ascensiu
nea, 
rile 
cină 
de...

BS

TEHNICII TOTULARE
DIN SIBIU

fie pre- 
bascheții 
întreagă I 

vă veți
cale de-o zi

atila trudă.
Ca să vedem peisa- 

încintă pe orice tu
șă vedem frumusețile

rîul, pe care nu l-am părăsit 
decit sus, în căldare. acolo 
unde se înfiripă din firicelele 
de apă firave, dar atît de pu
ternice după ce se împreună 
mai la vale. Urcușul, ușor Ia 
începui, devenea tot mai 
greu. Unde trebuia. infinite 
dădeau ajutor piciorelor ! 
Consemnul nostru era : nime- 

să nu vorbească, țintele 
pe tălpi să nu scrîșnească 
piatră, de sub pași să nu 
desprindă rostogol de bo

lovani. Pentru că zgomotul se 
poale auzi pînă departe, iar 
caprele negre au... urechi 
re și știu să se furișeze 
primejdie !

După o gustare, u’nga 
mare al Roșiilor, pornim 
„botul" Mîndrii spre virful cel 
mai înalt al Parîngului. Bino
clul iscodește coasta din iață, 
urcă de-a lungul șurlaielor, 
încearcă să pătrundă în încîl- 
citura jepilor. Se oprește Ia 

negreață. înșelare !

age- 
de

tăul 
pe

Și, în scurt timp, eîortu- 
ne sînt răsplătite. Tocmai 
așteptările se pregăteau 
resemnare !

...Urcam șurlăul pe care a- 
dineauri îl privisem de depar
te și doream să trecem in cel 
vecin, prin poarta deschisă de 
doi mari bolovani. Un ultim 
efort și ială-ne în prag dc 
stîncă. Am ridicat privirea și, 
în clipa următoare, am încre
menit: la mai puțin de 10 
pași, întins pe un petic îndă
rătnic de zăpadă, se tolănea, 
sculurîndu-și capul de vreo 
streche obraznică, țapul cel 
bătrîn. Această clipă, scurtă 
ca orice clipă, ni s-a părut o 
veșnicie. Dumirit am încercat 
să ridic la ochi aparatul. Dar 
emoția mă copleșise. Și capa
cul refuza să se deslipească ! 
Intr-un tîrziu a cedat. Dar... 
animalul, speriat, surprins și 
el de neașteptata întîlnire. a 
sbuchit-o în salturi mari, la 
vale. Am apucat totuși să de
clanșez. Apoi am privit, cu 
regret, cum sprintena făptură 
se îndepărta rapid, dispărînd 
după stînci ca o nălucă.

Aurel DUTA

Răcirea cui aer

e acelor die ctsswf
Funcționarea mașinilor de cusut 

de mare viteză determină o încăl
zire a acelor pînă la aproximativ 
BO0°C. Dacă la astfel de mașini se 
folosește o a{ă de cusut din fire po- 
llamidice, ea își pierde rezistența șl 
poate chiar să se topească 
za temperaturii ridicate a

Aceasta problemă a fost 
fă simplu la o fabrică de

■ din Komsomolsk pe Amur
Mașinile de cusut au fost prevăzute 
cu dispozitive de suflare 
curenți de aer comprimai, 
comprimat, alimentat de la rețeaua
centrală a uzlnii și care are o pre
siune de cîteva atmosfere, este su
flat pri'n duzele fine ale dispoziti
vului, direct asupra acelor de cusut 
răcindu-le în măsură suficientă, 
pentru a permite folosirea aței de 
cusut din fire sintetice în condiții 
satisfăcătoare.

cantități 
clor 
eli

des, 
sol

di n cau- 
acelor.
rezolva- 

confecții 
(U.R.S.S.).

a unor
Aerul

Crearea acestor cîmpuri în clima
tul antarctic ar fi constituit, de a- 
semenea, o enigmă, dacă Intre timp 
nu s-ar fi observat că zăpada aduce 
pe Părnint din atmosferă
minime de salpetru, săruri de 
și săruri de Iod. In zonele cu 
mat moderat, unde plouă mai 
aceste săruri sînt absorbite de
șl apoi de plante; ele dispar. Insă, 
în climatul antarctic fără ploaie, 
zăpada se evaporă lent, fără să se 
topească atunci cină vintul bate cu 
o intensitate suficientă. Sărurile ră- 
mîn! și se aglomerează în cursul 
miilor de secole transformîndu-se în 
cîmpuri de salpetru. Clima deșertu
lui din nordul statului Chile este 
foarte asemănătoare cu cea a An
tarcticii.

Convoiul pieselor

ibiul, oraș al cărui nume 
nerează multiple rezonante 
istorice, pare predestinat ca 

paralel cu puternica ascensiune ur
banistică și industrială, caracteristi
că tuturor orașelor patriei, si de
vină trezorierul multor vestigii ale 
talentului și hărniciei poporului 
nostru. Muzeul Brukenthal Turnul 
Sfatului care adăpostește o expozi
ție consacrată istoriei orașului, 
sajul scărilor cu atmosfera sa 
dievală, casa in care a poposii 
xandru Ion Cuza in drum spre 
după detronare — iată doar cîteva 
din edificiile care imprimă Sibiului 
o anume personalitate.

țăranului român care a creai unelte 
și instalații remarcabile prin soluții 
ingenioase care pot fi regăsite 
principiile dc funcționare ale 
instalafii moderne.

In organizarea muzeului se 
că experiența in domeniu a 
ologilor sibicni. Avind drept 
tică istoria tehnicii populare 
nești reprezentată prin i 
meșteșugărești și instalafii autentice 
reconstruite Udei locului de origine, 
muzeul este grupat în trei mari sec
toare in aer liber : sectorul alimen
tar. sectorul de prelucrare o unor 
materii prime flemn, metale, a'gile) 
și sectorul de țesături — pielărie.

află încă in fa- 
organi/are, oferind 

imaginea unui ori- 
Se lucrează la un 

acumulare, cu rezerve

în 
miilor

remar- 
muze- 

t tema- 
lără- 

aleliere

uzeul se 
za dc 
astăzi 
șantier.

lac de i 
necesară punerii în luncfiu- 

in orele <le vizitare, a sleampuri-

cestor valori li se 
unitate muzeistică nouă, 
ginală : Muzeul Tehnicii popu-

40 de hec- 
extindere la 
un autentic 
găzdui ceea

late. Un teren de peste 
tare, cu perspective de 
peste 100 ha, formează 
cadru natural pentru a 
ce au făurii de-a lungul secolelor 
meșteri populari anonimi cu mijloa
ce tehnice puține, dar cu mul! ta
lent și inventivitate. Locurile sînt 
înclntătoare, poienile și luncile al

DE PRIN LUME ADUNATE

„eroi", 
contribuiseră la sal- 

nenoroclt care in
se arunce de pe 

unei case ca să-și 
zilelor și suferin-

PE COPERTA ultimului nu
măr al revistei „The Job”, 
editată la Londra pentru per
sonalul Scotland Yard-ului, e- 
rau prezentați patru 
Aceștia
varea unui 
tenționa să 
acoperișul 
pună capăt 
țelor.

Pentru acest act de bravură, 
trei polițiști și cetățeanul Mc 
Grath au primit numeroase 
togii, iar Mc Grath a fost 
licitat chiar de regină.

Scotland Yardul, care Ie
flă pînă la urmă pe toate, a 
aflat recent că „eroul" Mc 
Grath era de fapt un deținut 
care evadase.

e- 
fe-

a-

Un străvechi atelier de cojocărie din Săli.ștea Sibiului împreună 
cu întreaga gospodărie a meșterului 
zeul Tehnicii populare.

și-a stabilit un nou domiciliu : Mu-

GIACOMO și Anna Schifa- 
no, care s-au căsătorit la 18 
iunie la Trapani (Sicilia), și-au 
petrecut mult așteptata noap
te a nunții la... 
calitate. Și nu 
preună cu toți 
vltați la nuntă,
sicaseră cu toții cu mîncarea 
ce se

spitalul din lo- 
singuri, ci îm- 
cei 324 de in- 
care se intoc-

servise.
★

ZILELE noastre, 
aspiră la titlul 
Indiferent Ia

foarte 
de ca ni
ce. dar

un ba-

IN 
multi 
pion, 
campion să fie.

Adolf Grenzenbach, 
varez vînjos, a obținut un re
cord (extraolimpic) de mtncă- 
tor de ouă. In jumătate de 
oră, el a înghițit nu mai pu
țin de 26 de ouă.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeee^eeeee^

JOCURI DISTRACTIVE

Iernează cu pilcuri de copaci ca:e-și 
oglindesc coroanele în undele unui 
rîu. Departe de a rămîne un simplu 
element de decor, apelor acestei 
văi le revine un rol important in 
cadrul muzeului: vor pune în miș
care mori, darace, teascuri, sleam- 
puri pentru spălat aur, vor curge 
prin putinile cazonelor de fiert țui
că, vor forma, din loc în loc, 
pe care se vor odihni 
toare aduse de ne OP

atelierul de co/ocărie de la Sălișle, 
fierăria, joagărele și alic ateliere 
meșteșugărești creează la un loc 
un amplu tablou al îndeletnicirilor 
străvechi ale salului românesc. Adu
se din Transilvania, Banal, Munte
nia sau Moldova, aceste valoroase 
vestigii ale tehnicii populare consti
tuie mărturii grăitoare ale talentului

W
ginul 
mare
de apă 
ne, 
lor. ioagărelor, morilor, daracelnr și 
a celorlalte instalații. Lacul va da 
un plus dc frumușele acestor locuri 
încînlăloare. In final, pe arterele 
acestui original muzeu, cu aspectul 
unui autentic sat. dar întrunind ele
mente reprezentative ale tuturor ți
nuturilor tării, vor circula autocare 
electrice. De pe acum. Muzeul Teh
nicii populare din Dumbrava Sibiu
lui invită la cunoaștere. Regăsim 
aici instalații și procedee de lucru 
străvechi, sortite inevitabil dispari
ției. Locul li-l ia dezvoltarea tu
multoasă a industriei tării, a cetă
ților metalului si energiei. Muzeul 
întărește convingerea că talentul și 
inventivitatea meșterilor noștri 
populari, iscusința lor remarcabilă 
în folosirea bogățiilor acestui stră
vechi nămînl românesc își qăsesa 
împlinirea în puternica și moderna 
induslri patriei noastre socialis-

I. BRANEA

in Dobrogea mai există și astazi mori de vini. Două din 
întîlnilc acum lingă Sibiu.

lacuri 
mori pluti- 
:o Someș.

marginea Sibiului 
nesc mărturii ale 
meșterilor populari 

te ținuturile României. 
plăcut înlilnirea cu 
ductiunc inferioară 
de morile 
Rîul Alb. 
tr-adevăr 
nedorean, 
ani și reconstruită 
pect pentru 
zeului. Adus 
un steamp stă gala 
roca auriferă potrivit unei tehnici 
de secole. Morile de apă dm jude
țele Argeș, Gorj, Crișana, morile 
de vint de pe colinele dobrogene, 
piua de pînură din judelui Sibiu, 
dîrsta de la Bran ■— județul Brașov,

se intil- 
iscusin/ei 
din t ">a- 

Tc surprinde 
i o moară cu a- 
care-li amintește 
pe Strei 
o imitație, 
dintr-un ' 

acum 120 
i deosebit 
in cadrul

Apuseni,

întîlnite 
Nu este 
o moară
construită 

cu 
autentic 1 

din Munții 
să zdrobească 
unei

A L O
Un Leonardo

Se pare că arheologii sînt pe cale 
să descopere mormîntul lui Imhotep, 
medic vestit și arhitect al faraonu
lui Zoser, un Leonardo da Vinci 
egiptean. Imhotep, care a trăit în 
urmă cu 5 000 de ani, este prezentat 
adeseori ca primul arhitect și fizi
cian al lumii. Prin planurile și idei
le sale, Imhotep ca și da Vinci, a 
depășit cu secole vremea în care a 
trăit. In prezent, peste 500 de egip
teni sapă nisipul fierbinte din a-

da Vinci egiptean
propierea măreței piramide 
Sakar, căutînd acest mormînt.

Egiptologul englez prof. 
Emery ele la Universitatea dti 
dra, a descoperit 
templului zeiței Isis 
găsite în el a tras 
află in apropierea 
Imhotep. Căutarea 
a început încă cu < 
cînd profesorul a 
peste niște intrări

a lui

recent vestigiile 
; și clin obiectele 

concluzia că se 
mormîntului lui 
acestui mormîint 

doi ani în urmă, 
dat întîmplător 
subterane care

duceau la un uriaș labirint 
luri. Multe dintre acestea 
ralmente înțesate cu ibi: 
ficați, închiși in vase de

Numele lui Imhotep era bine cu
noscut și grecilor din antichitate 
care l-au zeificat, închinîndu-i-se a- 
lături de zeul medicinii 
Pe vremea lui Ptolomeu 
simit un templu cunoscut 
mele de Esculapfon, 
Imhotep,
natoriii pentru 
fost și 
nului Zoser 
de mare incit 
tămăduitorilor.

Esculap. 
con- 

nu- 
lul 
sa-

> a 
„ministru" pe vremea larao- 

și gloria lui era atît 
a lost proclamat zeul

s-a < 
sub 

consacrat 
Acest templu era un 

infirmi. ImhotepPrimul delfinariu
co a

(Criptografic : 4,2,5,2,5)

Dezlegările jocurilora

(Biverb): La

A. SAIMAC 
Petroșani

capul dc măsurare

razelor luminoase
Uzinele electronice „Grndig" 

(R.F.G.) au elaborat o instalație pen
tru controlarea rapidă în producția 
ilc serie a pieselor în ce privește 
gioshnea si distanța acestora. Insta
lația ooartă deniurcrca . TP-t" Ea 
execută măsurătoarea fără atinge
rea obiectului de măsurat, după un 
sistem de reflexie electro-optică

1 iminoase modulate.
Instalația efectuează 

de le un micron în sus. 
ziilvul de control se 
simultan și unități de

Măsurătoarea 
multe avantaje 
rea mecanică.

Distanța între
și obiectul de măsurat este de circa 
15 mm.

raze
măsurători 

;. Prin dispo- 
pol declanșa 

reglare.
Iară contact are 

față de măsurătoa-

Originea salpeirului

din Chile
Cum s-au creat uriașele „cîmpuri 

de salpetru" din pustiu] chilian Ata
cama ? Experții * 
problemă de m„l 
Cîmpnrile de salpe 
pînă acum „o enu 
care acum pare să 
de a li rezolvată.

Salpelrtil „ă nins" 
firmă doi cercetători

studiază 
m uite 

jlru au 
igmă geologică", 
i fie pe punctul

această 
decenii, 

constituit

pămfnt. a-pe
neozeelandezi, 

dr. Clgridge și di. Campbell, în re
vista „Nature". Cu prilejul studierii 
unor soluri antarctice, la marginea 
plaifoimei de gheață Ross, cercetă
torii an descoperit pentru prima oa
ră cîmpuri de salpetru asemănătoa
re, dar mai mtci, a căror compozi
ție chimică (conținut ridicat de iod, 
săruri de clor puține) se aseamănă 
eu cea a cîmpurilor chiliene.

APĂRUTE 1N ZIARUL Nr. 5 809
(29 iunie 1968)

Romb (orizontal și vertical) 1) G 2) Pal 3) Pa
loș 4) Pasager 5) Călătorie 6) Logodit 7) Serie 
8) Rit 9) E; Triunghi (orizontal și vertical): 1) 
Scăpărată 2) Capitală 3) Apucată 4) Picură 5) 
Atare 6) Rată 7) Ala 8) Ta 9) A; De sezon (Bi
verb): Plajă însorită; Geografică: 
Plata.

din Europa
inițiativa Academiei Bulgare 

Ropotamo 
se cre.eze 
Europa și

de Științe, în rezervația 
din Bulgaria, urmează să 
un delfinariu, primul din 
Marea Neagră.

In, ultimii zece ani,

ORIZONTAL: 1) Un cunoscut ro
man al lui Lev Tolstoi ecranizat de 
ourlnri (3 cuv.) 2) Aperitiv la spec
tacol 3) Generic ta Wilhelm Tell — 
Nu spune nimic
4) Cap de afiș
5) Din dilema 
lacol fără gust 
scriitor englez

• Dan Iordăchescu 
Teodo-rescu Ovld 
Hamlet — Spec- 

Pseudonimul unu: 
origine poloneză

— ...de Buckingham din „Cei trei 
mușchetari" (pl) 7) Ne servește „pi
lule” pe ecraD — Poet și... de Mil- 
locher 8) ...în premieră — Strămoș 
francez 9) O lege universală va
labilă și în aprecierile unui specta
col 10) Ionel Țăranu — Din urmă
— Oraș în Crimeea. 11) Din belșug 
la spectacolul de tragedie — ...sere
nadă de W. A. Mozart 12) Regizor, 
actor și director la leatru.1 Lucia 
Stuidza Bula-ndra — Dto nou.

lui
6) 
de

VERTICAL : 1) Intre actor și spec
tator — Umil din prietenii lui Ha
rap Alb 2) Tip folosit in comediile

Shakespeare, Molierede caracter de
și B. Șt. Delavrancea — Star cu tre
nă 3) 
f. L.
ediție 
tachi
— La 
(pl) 5) A alege între 
sau meci de fotbal — Metal rar 6) 
Risipă de raze (pl) — Maria Lătă- 
rețu 7) 
Doctor 
mare I 
art.) 9)
Verdi — Temă neterminată 10) Cîn- 
lăreț din Grecia antică Distracția 
de predilecție a colegului de celulă 
al celebrului 702 (pl) tl) Rolul lut 
începe după spectacol — Verbul sa
tirei 12) Prezentă în orice spectacol
— ... Verțois, sora Marinei Vlady — 
Artă pe jumătate.

Publicist român, prieten al Ini 
Caraglale, care a publicat o 
critică a teatrului său — Cos- 
Conachi 4) Ban fără mijloc1 

capătul firului... Ariadnei 
teatru, film

A cînla pe glasul doi 
fără... de Moliere 8) Mare, 
- ...vărgat film sovietic (ne- 
Panait Istrati — Operă de

Ung. Olimpia ALMAȘAN
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Interesul 
pentru delfini, ca unele dintre cele 
mai inteligente animale, a crescut 
foarte mult. Ropotamo, este zona 
cea mai vizitată de delfinii din Ma
rea Neagră. Aici există toate con
dițiile pentru creșterea și studierea 
lor. Se prevede și construirea unei 
încăperi mari de sticlă prin 
căreia vizitatorii vor putea 
de aproape viața delfinilor 
mării. Delfinariul va fi dotat 
le mai moderne cabinete științifice, 
laboratoare, stații etc, care vor 
permite extinderea considerabilă 
cercetărilor biologice. Oamenii 
știință din lumea întreagă care 
se ocupă de studierea delfinilor vor

priclnlcc condiții, 
mod deosebit dc

Țările ‘■candinave și 
ale căror mări nu t 
Și UNESCO a mani 
pentru delfinariu! d 

Deocamdată, există 
ce

(S.U.A.).

ȘTIIJl Câ...

pereții 
urmări 

în apa 
cu ce

a
de

La 
del- 

privește le
la pon ia

Dar nu peste 
fi amenajate alle 

și 1a Bal urni, 
vor

specii 
Marea 

rămas doar 
. care I 
Aici- vor

găsi aief cele mai 
Se interesează în 
acest delfinariu mai ales oamenii de 
știință din țările care nu au ieșire 
la mare ca Cehoslovacia, Ungaria, 
Elveția, 
țări în 
delfini.
Interes
Ropotamo. 
linarii, limitate în 
ritoriul, în Florida 
și Africa de Sud. 
mult timp, vor mai
două lingă Moscova 
In delfinariul dc la Ropotamo 
putea trăi nil numai cele trei 
de delfini dar și foci din 
Neagra. Dtn acestea au t 
cîteva exemplare izolate, care tre
buie neapărat protejate. Aici- vot e- 
xista condiții ideale pentru crește
rea și conservarea unor animale ma
rine rare.

© FE ÎNTREGUL glob pă
mântesc se obțin în prezent 
zilnic circa 220 milioane litri 
de apa potabilă din apa marii.

@ BIROUL inte >național de 
cultură de la Geneva posedă 
o colecție unică dc manuale 
școlare alcătuită din 25 000 de 
volume din 110 țări.

@ SE EXAMINEAZĂ pi 
iedul construirii intr-un v 
tor apropiat a unui tunel si 
strîmtoarea Kattegat ca 
leagă Danemarca dc Suedia.

din

Celebrul toreador milionar spa
niol El Cordobes a rămas viu și 
nevătămat, cu toate că ultima cor
rida de la Madrid din luna mai a.c. 
s-a terminat cu o înfrîngere pentru

A

Iniimplare cu EI Cordobes

a părăsit arena, iar El 
după ce și-a revenit, a

ST
ușoare 
plantei 

Conform

@ JN UZBEKISTAN 
FOLOSESC avioane 
pentru însămințarea 
saxaul in pustiuri,
prevederilor, in următorii trei 
ani, urmează să se semene 
în acest fel fîșii de saxaul pe 
o suprafață totală de 500 000 
ha

ORIZONTAL ȘI VERTICAL : 
Unge 2) Suprafețe 3) In partea 
față a aparatului de radio 4) Prenu
me masculin 5) Cucerite 6) Referi
toare la gramatică 7) Risete la un 
loc 8) Asaltate 9) Vîrstă 10) Dinsele 
11) Numai una.

Cordobes a atacat de cîteva ori 
taurul în cel mai bun stil al său 1 
și era gata să-i dea lovitura de gra
ție, cînd pe neașteptate a năvălit în 
arenă un tînăr, care s-a apropiat 
de taur, și l-a sărutat cu mult calm. 
Amatorii de corrida spanioli, pre
cum și numeroșii turiști străini au 
încremenit de uimire. Apoi, tînărul 
a mîngîiat taurul, l-a apucat de 
coarne și a dansat cu el în arenă,

după care 
a strigat : 
lușel".

Viteazul
Cordobes,
fluturat, conform tradiției, pălăria și 
a ucis taurul după care a încasat 
suma de 9 000 de lire sterline ce I 
se cuvenea.

Cel 
rival
clorul Miguelin, 
ani. EI 
călcase 
intrarea 
străine.

al cărui corp are

© CEL MAI MIC animal 
vertebrat este peștele Pandaca 
pigmeea,

ori mai repede decit își expri
mă gîndurile în cuvinte. Intr-o 
singură zi, el poate gindi 
2 400 000 cuvinte.

doar 0,8 cm lungime, iar cel
mai mare — balena albastră
care ajunge la 35 m lungime
și 150 tone greutate.

OMUI gindeșle de trei
care tulburase corrida era un 
al lui El Cordobes — mata- 

în vîrstă d<- 29 dc
a fost arestat pentru că . în- 
regulamenlul, caro interzice 

în arenă a persoanelor
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sesiunea sa care începe 
viitoare la Geneva, pre- 
alte organisme ale Națiu-

se arată 
discuțiile 
ca fiind 
activități

bandajeze, 
cu baioneta 

nenorocitul 
pe loc".

ale O.N.U. și membrii 
pentru programe și 
privire la : deceniul 

dezvoltare; dezvolta-

electrică, 
că nu o pot 
vedea negru 
minelor va

încheierea lucrărilor reuniunii
0JIJJL & b București

Ca pruncul la pieptul mamei

FOTBAL

nu let o noua ti Iha- 
sala pașilor pier du li.

av ut
tur-

co
tu

anga- 
Pelro

it fost

din cabină și iși conli- 
cotrobăielile. Fiind so- 
au relu7at să se predea.

La acest turneu-fulger 
să desemneze echipa 

județeană a liceelor, au 
tineri fotbaliști — elevicPosta redacției

Plecarea secretarului 
genera! ai 0J.ll.
U Thant

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, care 
a condus la București lucrările reu
niune mixte a Comitetului adminis
trativ de coordonare al O.N.U. și 
Comitetului pentru programe și co
ordonare al Consiliului economic și 
social al O.N.U.

La plecare, la aeroportul Băneasa. 
secretarul general al O.N.U. a fost 
condus de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, președintele 
cele' de-a XXIl-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.. Stefan Bălan 
și Nicolae Giosan, min'ștri, Mircea 
Malita. adjunct al ministrului aface
rilor externe, Gheorghe Diaconescu, 
ambasador, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., și alte per
soane 'oficiale.

La sfîrșilul lucrărilor, președintele 
Comitetului pentru programe și co
ordonare a dat citire unui comuni
cat de presă, aprobat de participant.

In comunicat se arată că lucrările 
reuniunii mixte au fost consacrate 
unui schimb de vederi între șefii e- 
xeculivi ai agențiilor specializate și 
alte organisme 
ai Comitetului 
coordonare, cu 
O.N.U. pentru
rea și utilizarea resurselor umane și 
chestiuni generale de coordonare.

Discuțiile au dus la clarificarea 
și la o mai bună înțelegere recipro
că asupra multor probleme ce ur
mează să fie luate în considerare 
de Consiliul economic si social

lîîharia de ia miezul nopții

procurarea materialelor iolo- 
sindu-se de banii clin incasări 
— lucru nepermisl Și „prun
cul", linul la pieptul „mamei" 
dc la cooperativă, a delapidat 
in două luni, cit a avut ges
tiunea in primire, peste 5 000 
lei.

f 
f 
♦ 
f 
f•
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PROGRAMUL I:O.N.U. în 
săptămîna 
cum și de 
nLlor Unite și agențiile specializate.
Atît Comitetul, administrativ de co
ordonare, cit și Comitetul pentru 
programe și coordonare — 
în comunicat — apreciază 
de la reuniunea lor mixtă 
prețioase pentru viitoarele
ale familiei Națiunilor Unite în do
meniul dezvoltării sociale și econo
mice.

In încheierea comunicatului 
menționează : „Participanții la reu
niunea mixtă și-au exprimat deose
bita lor apreciere pentru bunele 
condiții create de guvernul Republi
cii Socialiste România oare au fă
cut posibilă ținerea la București a 
acestei întîlniri folositoare".

Paznicul Marian Ștefan de 
la lotul Denujoni — Livezeni, 
al șantierului C.S.A. iși făcea 
rondul de noapte. Deodată, 
lingă o mașină a auzit un zgo
mot. Cineva spărsese un geam. 
Paznicul s-a apropiat, l-a sur
prins în flagrant delict pe 
Sloineanu Ștefan și Firulete 
Constantin. Hofii spărseseră 
geamul mașinii, furaseră o pă
tură 
nuau 
maji,

Firulete Constantin s-a făcut 
nevăzut. Dar fugind și-a pier
dut pantofii. In acest timp, 
lucrătorii de miliție „il ajută" 
să și-i găsească... împresurat, 
cel de-al doilea hof, Sloineanu 
Ștefan, Încearcă să scape. Nu 
mai are cum. Recurge la vio
lentă. In timp ce se lupta cu 
paznicul pentru a-i lua arma, 
l-a împușcat în mina stingă. 
Apoi a ajuns alături de Firu
lete. Dar 
rie. Ci în

„Sudurile 
lui Ștefan

a
t

i

VALEA ROȘ
muncitorii a incitat autoritățile, care 
uu luat suprema hotărire. Prefectul 
județului a fost ce) care a tras pri
mul foc de revolver în pieptul mun
citorului Viloș Gavrila, apoi a ur
ma! salva jandarmilor și grăniceri
lor Muncitorii au fost nevoifi să se 
tidăposlească in canalul cu apă 
fierbinte care trece pe lingă uzina 
electrică. Urmarea intervenției ar
mate n lost uciderea a 22 de munci
tori și rănirea altora.

Descriind cele petrecute in VA
LEA RO.Sff, Panail lstrali arăta : 
„Cind prefectul o somat muncitorii 
să părăsească Centrala 
muncitorii au declarat 
face irînă cind nu vor 
pe alb că Direcțiunea
respecta contractul colectiv".

Pentru dovedirea măcelului care 
O urmai, scriitorul a ascultat măr

stătea lîn- 
impușcălu- 
ușor și ea 
Soldatul a 

ci împuns 
muncitor,

tori oculari: „O \ ăduvă, anume Gol- 
cea, s-a plîns că tocmai ducea min- 
carea bărbatului ei, care 
gă dînsa cind au început 
rile. Soful l-a fost rănit 
a mers să-l 
impins-o și 
în spate pe 
care a murit

Viz.itind pe cei internaji în spita
lul din Lupeni, Panail lstrali descrie 
felul în care au fost rănifi: „Primu
lui muncitor i-a fost amputat bra
țul drept și piciorul sting, mai sus 
de gleznă. Al doilea, două împuș
cături in plămini pe la spate; pe al 
treilea l-au lovit pe la spate cu pa
tul armei în cap, așa că i-a pleznit 
craniul și și-a pierdut graiul...".

Cu toată teroarea dezlănțuită, gre
va a continuat și in zilele următoa
re. Abia la 9 august muncitorimea 
decide reluarea lucrului, ca urmare 
a lipsurilor materiale si foametei.

Greva muncitorilor de la Lupeni 
a avut un larg ecou in Iară și străi
nătate. In coloanele multor ziare au 
fost înserate materiale care demas- 
cau crima de la Lupeni. Proletariatul 
din întreaga lume și-a manifestat so
lidaritatea. organizând manifestații și 
acțiuni de sprijinire a urmașilor vic
timelor de la Lupeni.

Inmormintarea celor uciși la 6 
august la Lupeni, s-a transformat in
tr-o mare manifestație de protest a 
maselor muncitoare. Ziarul „Adevă
rul" din 9 august 1929 iși începe 
articolul cu litere mari: „Inmormin
tarea victimelor — cortegiu printre 
baionete. Muncitorimea din Lupeni 
și celelalte localități din Valea Jiu
lui a /inul să aducă un ultim oma
giu celor care au murit pentru o 
cauză dreaptă. Inmormintarea a fost 
transformată într-o manifestație de 
condamnare a teroarei, de holărire 
pentru continuarea luptei pînă la e- 
liberarea socială".

Birlida Gheorghe era 
jat al cooperativei Jiul 
șani. In ultima vreme 
numit șef al secției moto. Vi
cepreședintele Nego/iu losif 
(în prezent președinte Ia 
operativa Deservirea din 
peni) a avut încredere în el. 
Birlida Gheorghe prezenta „ga-

ranfie" pentru un astfel de 
post... 5 condamnări, pe care 
le arc la activ. Așa că, în 
scurt timp, „șeful" il simțea 
pe vicepreședinte așa de a- 
proape, cum simte pruncul si
nul mamei.

Avind consimțământul „vice- 
lui", Birlida se „Îngrijea

Laszlo Ștefan este sudor la 
lunicularele IV și 
Lupeni. Dar prea 
Josește de arcul 
nu este așa de 
serviciu cum este 
leșie și trupește", dc bufetul 
din cartierul Ștefan. Cum ia 
salariul, aici se oprește. Cit 
tine serviciul, Șleiânică, după 
ce bea cîteva fuicl, se „lipeș
te" de scaun. Doar cind i sc 
termină „șutul" 
felul. Se duce să 
dica, pînă nu-i 
mg dală s-a dus 
el, dar nu

»

0

V rie io
pufin se /o-
electric. El
„sudat" dc

„legal sufle-

părăsește bu- 
semneze con- 
ridicală. Ulti- 
de-a ridicat-o

condica, sancțiu
nea : a lost retrogradat. Iar in 
continuare dacă nu se va lăsa 
de „sudurile" de la bulei... 
Dar să nu anticipăm.

P. BREBEN

SPORT
Liceenii în întrecere
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6,00 Buletin de știri; 6,05 De la 
munte la mare — muzică ușoară; 
7,00 Ora salului; 8,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei. Buletin meteo-rutier; 
8,15 Ilustrate muzicale; 9,00 Radio- 
magazinul femeilor; 9,30 Cîntoc șl 
joc — muzică populară; 9.50 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; I0,15 
Corul rfe copii al Radiotelevz/unii; 
10.40 Avanpremiera estradei noctur
ne; 11,00 Buletin de știri; 11,07 Noi 
înregistrări do muzică populară; 11,25 
valsuri celebre; 12,00 De toate pen
tru toți; 12,55 Cinci minute cu poe
zia. Poezia populară românească; 
13,00 Estrada duminicală; 14,00 Ra
du jurnal. Buletin meteorologic; ’5,00 
Concurs cu public. Anul revoluțio
nar 1848 în Țările Române (partea 
a 11-a); 16,00 Buletin de știri? 17,HO 
Varietăți muzicale; 18,00 IvfeToHîi 
populare; 18,15 Muzică din operele; 
18,40 Matineu dansa.nl; 19,30 Muzică 
populară; 20,00 Radiojurnal. Sport; 
20,10 Cînlă orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii. Soliști : Roxana 
Mate! și Jean Păunescu; 20,25 Din 
repertoriul Angelei Moldovan; 20,40 
Teatru radiofonic : „Trandafirii roșii" 
de Zaharia Bîrsan; 21,40 Melodii li
rice de Gherase Dendrino; 22.00 Ra
diojurnal. Buletin meteoroloaic. Snort; 
22.20 Un nume nou : Cristian Scha- 
frik — muzică ușoară; 22,30 Moment 
poetic; 22,40 Tarantella pentru or
chestră de coarde; 23,06 In ritm de 
dans;
5,00 
știri 
2,00

24,00 Buletin do știri; 0,05— 
Estrada nocturnă. Buletine de 
și meteo-ruliere la orele 1,00, 
și 4,00.

PROGRAMUL II:

STOIAN GHEORGHE, Petro
șani. In privința cauciucurilor depo
zitate în apropierea serei de flori, 
din cartierul Livezeni, de la l.C.O. 
Petroșani ni se face cunoscut că a- 
ecsle cauciucri au fost cedate ÎL. L. 
Petroșani, pentru a fi folosite la ex- 
pe; imenlarea sistemului de ardere 
combinată - la una din centralele 
termice.

< ION B1R1Ș, Lupeni. Ne-ați scris 
despre 
vut cu 
Inii a 
litalea
nti reiese totuși că

fi încălcat regulile comerțului. Așa
Că...

♦
găm 
este

❖

ați plecat nemulțumit din magazinul 
Pîinc-lactate nr. 7. Eventual puteți 
să ne furnizați amănunte.

<?> ROȘU SABIN, Urioanf. Scrisoa
rea ce ne-ați adresat-o privind fap
tele cetățeanului Nirac Pavel și ale 

' elevilor Felvenți Alexandru și Săn- 
dulaclie Marin ;— au găsit bani pe 
care i-au înapoiat păgubașilor — o 
reținem pentru documentare.

urma, a 
loc, pe stadionul din Deva, un 
neu de fotbal rezervat echipelor re
prezentative ale liceelor din județul 
Hunedoara, 
care urma 
campioană 
luat parte
din Petroșani, Hunedoara, Hațeg și 
Deva. Meciurile au fost, în general,

destul de echilibrate, remareîndu-se, 
printr-o bună tehnică și perspective 
de creștere, o serie de jucători ca 
Manea, Kelemberger, Sîrbu, Haidu 
și alții.

Titlul de campioană a județului a 
fost cîștigat de reprezentativa Li
ceului Hunedoara.

Nicu SBUCHEA

HANDBAL

fi,00 Zi de odihnă cu voie bună — 
emisiune de folclor; 6,30 Buletin de 
știri; 7,00 Muzică din operetele Iu! 
Slolz; 7,15 In excursie — muzică 
ușoară; 7,45 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier ; 3,00 Melo
dii populare; 3,15 Teatru radiofo
nic pentru copii : „S.O.S. ! S-a pier
dut o sirenă !"; 9,00 Muzică popu
lară; 9,30 Buletin do știri; 9,48 Pre
lucrări corale; 10,00 Noi înregistrări. 
Duete din opera „No " ' " '
lin1.; 10,25 Parada inii 
succeselor de muzică 
A 7-a artă; 11.00 Corn 
perelor; 12,27 Gintă 
12,36 Cîntăreti români 
lumii : Jean Atanasiii;
jurnal. Buletin meteorologic; lS,l# 
Cînfă orchestra de muzică ponuțară 
a Radioteleviziunii; 13,35 Concert de 
prînz; 14,30 Unda veselă; 15,00 Gîn- 
tece inedite cu Dario Moreno; 15,15 
Din repertoriul clarinetistului lliuță 
Rudăreanti; 15,30 Caleidoscop muzi
cal; 16,00 Pagini clasice în interpre
tări' moderne; 16,30 La horă-n 
17,00 Buletin de știri; 17,05. la 
pa.nella de 
Noutăți cu 
sa; 17,30

nf'r

un conflict pe care l-ați a- 
o lucrătoare de la secția bău- 
magazinului nr. 77 din loca- 
dv. Din cele relatate de dv.

vînzătoarea ar

D. POPESCU, Vulcan. Vă ru
să treceți pe la redacție (dacă 
posibil, pînă la 11 Iulie a. c.). 
ANDREI FLOREA, Uricani. Se

sizarea dv. privind lipsa de apă. este 
întemeiată. Lucrătorii secției apă de 
la l.C.O. Petroșani au efectuat mă
surători din care rezultă că debitul 
este nesatisfăcător. In prezent se 
execută săpături în scopul verifică
rii conductei de aducțiune.

P1RVU 1OAM. Petroșani. Ori- 
cîtă bunăvoință ăm avea, dar tot nu 
înțelegem, din sesizarea dv., de ce

IN ATENȚIA CORESPON
DENȚILOR ZIARULUI NOS
TRU. Sini rugați să treacă pe 
la redacție, în cursul săptă- 
mînii 8—13 iulie, de preferin
ță între orele 9—15, corespon
denții ziarului „Steagul roșu". 
Sînt invitați și acei cititori ca
re doresc să devină corespon
denți.

In atelierul de mobilă al I.I.L. Pe-

gadă Eva Petru lucrează la monta

rea canapelelor tip „Diham”.

FOTOCRITICA
DINCOLO DE VITRINE

I.a magazinul tero-metal din 
Vulcan găsești de toate. Măr
imile sînt aranjate cu gust 
Iar vînzătorii sînt comercianți 
sadea. Ce mai încolo și-n coa 
ce, cumpărătorii de cele mai 
multe ori sînt mulțumiți. Dar

dincolo de vitrine și raliuri 
în curtea magazinului, se dez
văluie vederii alte aspecte pe 
care cumpărătorul nu Ie poa
te vedea decît așa în treacăt. 
Priviți aceste dărăpănături și 
grămezi de moloz din clișeul

de mai jos. Ce reprezintă ? O 
față mai puțin cunoscută a spi
ritului gospodăresc ce-t mani
festă responsabilul magazinu
lui. Pe cînd acțiunea de înfru
musețare a orașului va conta
mina și pe lucrătorii magazi- 

?nului fero-nielal din Vulcan
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19,30
19,50
20,00
21,00

21,10
22,00
22,45
23,15
23,30

județeană a campionatului
asociaților sportive „Voința"

Regent, timp de două zile, la Deva 
s-a desfășurat faza județeană a cam
pionatului asociațiilor sportive „Vo
ința" la handbal în 7 masculin.

Iată rezultatele înregistrate : Voin-

rn PAGINA SPORT A ZIA
RULUI NOSTRU DE LUNI :

ța Deva — Voința Petroșani 29-9; 
Voința Deva — Voința Ltipeni 26 — 
11; Voința Lupeni — Voința Petro
șani 12 —10. In urma disputării me
ciurilor, pe primul loc s-a clasat e- 
chfipa Voința Deva, urmată de Vo
ința Lupeni și, pe ultimul loc, Vo
ința Petroșani.

pe
13.00

Ni.ccolo Paganini;

® Pentru toți iubitorii fot
balului : PROGRAMUL COM
PLET AL TURULUI DIVIZIEI 
A, ediția 1968—1969. MICA
noul 
lui.

TITUS OZON — este 
antrenor principal al Jiu- PUBLICITATE

orașului București" la ciclism. Transmisiu
ni velodromul „Dinamo".
e dulce și frumoasă". Emisiune de limbă

„Cupa 
ne de
„Mult
română.
Pentru tinerel. Concertul laurea/ilor festivaluri
lor internaționale ale tineretului și studenților. 
Transmisiune dc Ia Sofia.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Tele-enciclopedie.
Vom reveni... peste 6 lunii Transporturile în co
mun în București.
Film serial: „Campionii".
Intermezzo — emisiune muzical-coregrafică.
Romantism... la alegere.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

1 o T O

Cronici sportive și repor- 
de la întrecerile Festiva- 
tineretului hunedorean și 

..Clipei Minerul”.

® 
taje 
luliti 
din cadrul

FILME

SCHIMB APARTAMENT cu 
2 camere, bucătărie, antreu și 
baie în cartierul Aeroport sir. 
Păcii nr. 20 etaj I, ap. 20, cu 
locuință două camere, bucătă
rie, cămară — nesituată în 
bloc.

Informații între orele 18—20.

sat;
cam-
17,15 

Digno Garcia și formația
Revisla literară ,-adio;

18.30 Muzică ușoara de Temistocle 
Popa; 18,40 Vechi melodii populare; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Mela
nom ,'68 (reluare); 20,30 Invitație Ha 
dans;i 21,00 Radiojurnal. Sport; 2l|l0 
Interferențe lirice; 22,10 Romanțe;
22.30 Muzică de dans; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Festivalul muzical i 
ternațional „Zilele de primăvară <i 
Russe — 1968”; 23,47 Concert în 
minor pentru flaut și orchestră de 
Michele Blavet; 0,02 Dans in miez 
de noapte; 0,30 Jazz; 0,55—1,00 Bu
letin de știri. Bu!ct:n meteo-rutier.

in- 
iin 
la
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La tragerea Loto din 5 
următoarele numere :

11 5 15 82 46 55 9 16 37
Fond de premii : 891 622

1968 au fost extrase

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Oscar; Republica : Angelica și 
regele; PETRILA: Răzbunarea 
haiducilor; LONEA -- Mine
rul : Eddie Chapmann, agent 
secret; ANINOASA ; Ampren
ta; PAROȘENI : Surcouff, ti
grul celor 7 mări; VULCAN: 
Sînt și eu numai o femeie; 
LUPENI — Muncitoresc: Suc
ces Charlie!; Cultural: Am 
întilnit țigani fericiți; URI
CANI : Blestemul rubinului

DE MINE
P a r o ș

28 19 
lei.

60. negru.

o îndatorire cetățenească
împlinirea vîrstei de 14 ani ©sie 

marcată de un eveniment deosebit 
— înmînarea buletinului de Identi
tate. O dală cu primirea lui, cetă
țeanul are obligația de a-1 pășire 
în bune condițiuni dovedind prin 
aceasta conștiință cetățenească. Pe 
Coperta interioară a buletinului sînt 
redate principalele îndatoriri pe oa
re le au posesorii acestui act. Cu 
foaie acestea unii locuitori ai muni
cipiului Petroșani manifestă o negli
jență condamnabilă în ce privește 
păstrarea buletinului.

De la începutul anului și pînă in 
prezent, un număr de 154 de cetă
țeni și-au pierdut acest important 
act. Printre ei se numără F. L„ str. 
Aleea Treptelor nr. 1, T. T., str. 
Independentei nr. 25, M. L, str. In
dependentei nr. 5/15, M. L., Cartie
rul Constructorul, bloc A/6, toți din

Petroșani și C. E. din Aninoasa, str. 
Gh, Doja ,nr. 43.

Justificările aduse de acești cetă
țeni, oa de altfel și de ceilalți pe 
care nu i-am numit mai sus, sînt 
de cele mai multe ori neîntemeiate. 
Majoritatea motivează pierderea bu
letinului în „împrejurări necunos
cute". Ei contravin în acest fel dis
pozițiilor scrise chiar pe coperta bu
letinului, la punctul 6, care preci
zează : „Posesorul buletinului de 
Identitate este obligat a păstra bu
letinul de identitate în permanență 
asupra sa, în cele mai bune condi- 
țiuni, pentru a nu fi-expus pierderii 
sau deteriorării".

Nerespecterea acestor indicații a- 
trage după sine amendarea persoa
nei în cauză cu o taxă de 50 lei, la 
oare se adaugă și timpul cheltuit de

posesor și de lucrătorii de miliție 
pentru întocmirea unui alt buletin.

Altă categorie o reprezintă pose
sorii de buletine ale căror termene 
de valabilitate expiră și nu se pre
zintă pentru schimbarea lor în ter
men. Organele de miliție fac o in
vitație, tuturor cetățenilor de pe ra
za municipiului Petroșani, de a-și 
verifica buletinele. Cînd constată că 
termenul lor de valabilitate a ex
pirat sau urmează să expire, să se 
prezinte pentru obținerea unul nou 
buletin. Schimbarea se poale face șt 
cu 45 de zile înainte de expirarea 
valabilității.

Sînt obligații cetățenești care nu 
trebuiesc neglijate.

CpL I. DURECI
adjunct șef Serviciu al miliției 

Municipiului Petroșani

I. R E. H. DEVA
SECȚIA REȚELE

„VALEA JIULUI"

PETROȘANI

anunță întreprinderile, instituțiile și populația din orașul 

Petrila că duminică 7 iulie, între orele 7 și 16 se va între

rupe curentul în tot orașul Petrila pentru executarea unor 

lucrări de reparații la rețeaua electrică.

e n î

angajează pentru mina Livezeni

• mineri
® ajutori minieri
• vagonetari
• muncitori Recalificați suprafață
• mecanici mașină de extracție
• lăcătuși și electricieni de mină
• forjori și sudori

Audiențele pentru angajare se țin în zilele de luni și
joi Ia mina Paroșeni, iar miercuri între orele 9—11 la puțul 
de aeraj Livezeni.

dansa.nl
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STEAGUL ROȘU

Sărbătoarea
a Algeriei

a-

ALGER. —- Corespondentul Ager- 
prefi, C. Benga, transmite: Poporul 
atgerian.a sărbătorit la 5 iulie 1968 
cea de-a șasea aniversare a procla
mării Independenței naționale. Ce
remoniile oficiale organizate cu
ceasta ocazie au început încă de 
joi seara, printr-un mesaj radiotele
vizat adresat națiunii de către pre
ședintele Houari Boumediene. Vor
bind despre succesele obținute în 
opera de construcție a țării, preșe
dintele a arătat că au fost înregis
trate importante progrese pe planul 
reorganizării structurilor de stat și 
au fost puse bazele dezvoltării a- 
gricultrit. Au fost depuse 
depun în continuare eforturi 
bite în direcția dotării țării 
industrie care să răspundă
tăților sale în domeniul construcției. 
Am continuat acțiunea de valorifi- 

tuturor bogățiilor materiale 
resurselor financiare ale ță- 
vederea armonizării și fruc- 
lor în cadrul planului na-

miaza aceleiași zile, pe stadionul 
din Alger, președintele Boumediene 
a deschis oficial jocurile universita
re maghrebiene care se desfășoară 
în acest an sub semnul prieteniei 
tineretului din cele patru țări ale 
Maghrebului : Algeria, Tunisia, Ma
rocul și Libia.

și se 
deose- 
cu o 

necesi-

care a 
și ale 
rii, în 
tiiicărlii
țional de dezvoltare. Toate acestea, 
a subliniat președintele Boumediene, 
au fost făcute în scopul de a ne 
elibera de orice tutelă, de orice pre
siuni, pentru a garanta independen
ta noastră economică și 
dezvoltarea armonioasă a 
tățenilor țării noastre.

In cursul dimineții de 
prezența președintelui 
a membrilor Consiliului
a guvernului, a unui numeros public 
a fost dezvelită la Alger statuia 
eroului național al poporului algeri- 
an, emirul Abdelkader. In după-a-

financiară, 
tuturor ce-

vineri, în 
Boumediene, 

Revoluționar,

San Salvador
SAN SALVADOR. — Președintele 

S.U.A., Lyndon Johnson, se întîlneș- 
te astăzi, (sîmbălă) în capitala Re
publicii Salvador cu președinții a 
cinci țări din America Centrală: 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Salvador. Participant^ 
Ta întrunire, care va dura probabil 
trei zile, vor examina dificultățile 
întîmpinate de Piața comună a Ame- 
ricii Centrale, precum și diferite as-' 
pecie ale relațiilor economice dintre 
statele din această zonă și S.U.A.

feafestafe

Lucrările Congresului extraordinar 
al Partidului Comunist din S. U. A

NEW YORK. — La New 
dinar al Partidului Comunist 
cipă peste 300 de delegați reprezentanți 
partid din mai multe state americane.

York s-a deschis Congresul extraor- 
din S.U.A. ța lucrările căruia parti

al organizațiilor de

Convorbiri
între conducătorii sovietici 
șl președintele K» A, IL

Pe ordinea de zi a lucrărilor sînt 
înscrise cîteva puncte, printre care 

; rolul partidului în crearea unității 
politice a forțelor păcii la alegerile 
prezidențiale din toamna acestui nn, 
participarea comuniștilor la campa
nia electorală, precum și elaborarea

noului program al panti-

tuația politică din tară și stabilește 
perspectivele luptei comuniștilor a- 
mericăni. Secretarul general al par
tidului. comunist american a subli
niat rolul deosebit pe care clasa 
muncitoare îl are în transformările 
revoluționare.

Lucrările Congresului au continuat 
pe comisii, care au dezbătut dife
rite capitole ale proiectului de pro
gram, precum și raportul prezentat 
de Gus Hali.

MOSCOVA. — La Kremlin au avut 
loc convorbiri între conducătorii so
vietici și Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
președintele Uniunii Socialiste Ara
be. care se află în vizită în U.R.S.S.

Din partea sovietică, la convorbiri 
au luat parte Leonid Brejnev, Ni
colai Podgomîi. Alexei Kosîghin. 
precum și Boris Ponomariov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe, 
mareșalul Andrei Greciko, ministrul 
apărării, și alții.

Din partea R.A.U., în afară da 
președintele Nasser, la convorbiri 
au participat Anwar Sadat, președin
tele Adunării 
Riad,
general 
statului

In cursul 
un schimb 
dezvoltarea 
două țări,
propiat, precum și alto 
lernatio.naln actual

Naționale, Mahmud 
afacerilor externe, 

Monoim Riad șeful
ministrul

Abdel 
major.

convorbirilor 
de păreri 

relațiilor 
situația din

proiectului 
dului.

Secretarul general al P.C. din 
S.U.A., Gus Hali, a prezentat rapor
tul cu privire la proiectul de pro
gram, care va fl supus dezbaterii și 
aprobării Congresului ordinar al 
partidului ce va avea loc în primă
vara anului 1969. Hali a arătat că 
trăsătura principală' a contempora
neității este lupta împotriva agresi
unii americane în Vietnam, 
satisfacerea revendicărilor 
ce, pentru democrație, 
tă, a spus el,
politică prin care 
inul.

Referindu-se la 
gram Gus Hall a
reflectă transformările revoluționare 
petrecute în lume, caracterizează si-

a rviil loc 
cu privire la 

dintre cele 
Orientul A- 
probleme in-

îicit afrcsaincsajoi lai r. v 
copreședinților Coiiteriald 
<c la ticncia pentru Laos

XIENG KUANG. - Agenția Khao- 
san Patliet Lao transmite că Fumi 
Vongvicit, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, ministru al informațiilor 
și propagandei în guvernul laoțian 
și membru al Comisiei naționale 
pentru aplicarea acordurilor de la 
Geneva din 1962 cu privire la Laos, 
a trimis un mesaj copreședinților 
Conferinței de la Geneva pentru 
Laos în oare denunță atacurile re
petate ale bombardierelor america
ne asupra zonei 
saj se arată că 
bombardamentele 
pierderi umane 
lației civile din

Sam Neua. In me- 
în ultima vreme 
au provocat grele 

materiale popu- 
această regiune.

Și

ViefnamuS de sisd

Astfel, se menționează că în a doua 
jumătate a lunii iunie avioane ame
ricane au bombardat mai multe re
giuni, printre care Houiba, Phu Lau 
Muong Liet și Lang Hong. Aceste 
acțiuni, se arată în mesajul lui Fumi 
Vongvicit, demonstrează că S.U.A. 
nesocotesc acordurile de la Geneva 
din 1962 și încalcă, în același timp, 
suveranitatea și 
rială a Laosului.

In numele Neo 
Vongviiclt a cerut 
condamne aceste
ale Statelor Unite și să la măsuri 
eficiente pentru 
a acordurilor de 
vire la Laos.

integritatea terito-

Lao Haksat, Fumi 
copreședinților să 
acțiuni inumane

aplicarea întocmai 
ta Geneva cu pri-

pentru 
economi-

Această lup- 
demonstrează criza

trece iinperialis-

proiectul de pro- 
arătat că acesta

® MADRID. — Portul Bar
celona continuă să fie parali
zat de greva declanșată la în
ceputul săptămânii de docheri. 
Mai multe vase au primit in
strucțiuni de a părăsi acest 
port pentru a încerca să-și 
descarce mărfurile la Valen
cia, Tar.ragone sau Marsilia.

âtacwi fe Iwțoire 
mtiate de umtătile F. N. E.

trupelor
bază Klie

națio- 
United 
că pe 
de co-
regiu-

SAIGON — Retragerea 
americane de la marea 
Sanh din regiunea septentrională a 
Vietnamului de sud este mult îngre
unată în urma atacurilor de hărțuire 
inițiate de unitățile Frontului 
nai de eliberare. Agenția 
Press Internațional relatează 
șoseaua nr. 9, principala cale 
municație între Khe Sanh și
nile de coastă sud-vietnameze pen
tru trupele de infanteriști ameri
cani, forțe ale F.N.E. au atacat vi
neri pentru a doua oară consecutiv. 
O companie de infanteriști marini 
a suferit mari pierderi. Un purtător 
de cuvînt al comandamentului mi
litar al S.U.A. a declarat că, numai 
la. 5 km de Khe Sanh, o poziție de
ținută pe o colină de americani a 
fost atacată cu grenade de mînă și

de militari ameri- 
sau răniți.

de
Intr-o 

trupele 
au a-

pro- 
de-

a 
au 
asupra

arme automate. 31 
câni au fost uciși 
altă luptă angajată 
S.U.A. în retragere, acestea 
vut 53 morți și răniți.

In extremitatea de răsărit 
vinciei Qua.ng Tri, patrioții 
etanșat un tir de mortlere
unor poziții saigoneze, situate în a- 
propierea unei importante baze ae
riene americane. In regiunea capi
talei sud-vietnameze, trei poziții ale 
militarilor de la Saigon au fost a- 
tacate cu focuri de mortiere și ra
chete. relatează 
Presse.

Pe de altă parte, 
S.U.A. continuă să
uni de luptă giganticele 
B-52 pentru a „lichida" concentrările 
de patrioți.

agenția France

comandamentul 
trimită în misl- 

avioane

antramencMă

3

CANBERRA. — O puternică 
nifestație antiamericană a avut loc 
joi în orașul Melbourne, al doilea 
centru urban australian. Peste 1 500 
de demonstranți, în mare majoritate 
studenți, s-au îndreptat spre sediul 
consulatului american din localitate 
pentru a înmîna o declarație de pro
test față de politica S.U.A. în Viet
nam Poliția a intervenit, dispersînd 
coloana manlfestanților. In urma in
cidentelor care au avut loc pe stră
zile orașului, 60 de studenți au foșt 
arestați.

9-

@ SANAA. — Potrivit unui 
comunicat dat publicității Ia 
Sanaa după o reuniune a înal
telor autorități ale Republicii 
Arabe Yemen. Abdel Rahman 
Iriani, va 
în funcția 
Consiliului 
bllcan.

continua să rămînă 
de președinte al 
prezidențial repu-

ANGELES. — Stați-
au

© LOS
ile seismologice americane 
înregistrat în cursul nopții de 
joi spre vineri șase cutremu
re de pămint care s-au produs 
în regiunea orașului I.os An
geles. Intensitatea seismelor a 
fost medie.. Nu s-an semnalat 
victime omenești sau pagube 
materiale importante

hidrocentralei

R.A.U. : Clădirea

Otrăviți cu arsenic care au decedat, al/i 30 prezintă com
plicații serioase din cauza arsenicu
lui.

la Assuan.

transmis prin

VIETNAMUL DE SUD: Ca urmare a puternicelor atacuri declan
șate de forțele patriotice asupra Saigonului, capitala sud-vietnameză a 
fost în bună parte distrusă.

IN CLIȘEU: Arondismentul 8 din Saigon. Refugiații se întorc La 
domiciliile lor distruse în timpul luptelor.

@ HAGA. — Un avion cu 
reacție de tipul „F-84-î" apar- 
ținind forțelor aeriene milita
re olandeze s-a prăbușit joi pe 
o plajă din Insula Terschelling, 
în timpul unui exercițiu de 
luptă. Pilotul, care nu a mai 
avut timp să folosească scau
nul său ejectabil și-a pierdut 
viața.

AVIV. — Bishara 
asasinului sena- 
Kennedy, a de- 

inlenționează să 
și pe cei patru

® TEL
Sirhan, tatăl 
torului Robert 
clarat joi că 
recheme soția
iii din Statele Unite întrucît 
aceștia nu se mai ailă in si
guranță pe teritoriul S.U.A

© RIO DE JANEIRO. — Co
respondentul Agerpres, V. O- 
ros, transmite : 1
Republicii Chile a 
mesaj Congresului 
care s-a ocupat de 
bleme politice și 
ale țării.

SANTIAGO DE CHILE. — Un 
decător din portul chilian Antofa
gasta, a ordonat deschiderea unei 
acțiuni judiciare împotriva unor ofi
cialități locale, după ce 20 
pii au decedat otrăviți cu 
transmis prin apa potabilă, 
lorii orașului au organizat 
gadă de apărare" și au cerut preșe
dintelui tării Eduardo Erei să aloce 
fonduri pentru descoperirea sursei 
prin care arsenicul pătrunde în apa 
de băut. Guvernul a mai ,,studiat" 
această problemă și Ministerul 
nătătii declarase că apa potabilă 
Antofagasta „este foarte bună", 
judecătorul Orlando Morales j 
vinuit oficialitățile locale de „omu
cidere neintenționată" pentru lelul 
fn care este purificată apa consuma
tă de cei 150 000 de locuitori ai o- 
rașului. In afara celor 20 de copil

/u-

de co- 
arsenic 
Locui- 

o „bri-

VEGAS.LAS
Hamilton Morris a 
vieze spre Mexic 
„Boelng-727"

iȘRHHîțBțuHislsti iiii-iL

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNAȚIONALE

consacră atitudinea de forță pe 
caro președintele Pacheco a adoptat-o 
în ultimele săptămîni fată de opo
ziția care se manifestă cu tot mai 
multă putere împotriva politicii sale. 
După o serie de dispute Intense 
conflictul dintre președinte și o parte 
a propriului său partid — „Colora
do" — în diferite aspecte ale poli
ticii interne și externe a guvernului 
a apărut Ia lumina. zilei, violent și 
ireductibil, și s-a extins în: întreaga 
țară. Președintele a făcut o cotitură 
pronunțată spre dreapta, i-a eliminat 
pe miniștrii care i-au stat în cale și 
acum tinde să se sprijine pe o coa
liție a cercurilor industriale, politi
cienilor de dreapta și marilor lati
fundiari recrutați din toate partide
le. Această evoluție politică se pe
trece într-nn moment de mari difi
cultăți economice, de devalorizări 
în lanț a monedei, de creștere verti
ginoasă a costului vieții și de șomaj. 
In încercarea de a găsi paleative 
pentru această situație, președintele 
Pacheco a încheiat acorduri care în 
ultimă instanță accentuează aservi
rea tării față de S.U.A. Or, tocmai

această aservire se află în mare 
măsură la temelia dificultăților eco
nomice și a nemulțumirii populare. 
Greva generală cu care au ripostat 
muncitorii și funcționarii din Uru
guay constituie dovada că cercurile 
conducătoare uruguayene se află în 
fala unei opoziții de proporții, față 
de care folosirea armatei nu este 
neapărat eficientă. Poate că cercu
rile amintite au sesizat acest adevăr 
atunci cînd au recurs și la spectrul 
unei intervenții străine, aliindu-se 
cu regimul generalului Ongania din 
Argentina.

Piața comună 
europeană...

a trecut de clipa supremă în care 
frontierele vamale dintre „cei șase" 
au dispărut. Dar, nu festivitățile so
lemne au marcat această clipă. Deși 
taxele vamale au fost eliminate în 
schimbul do mărfuri între membrii 
Pieței comune, circulația liberă a 
bunurilor nu este nici pe departe 
un scop atins. Intrarea în vigoare 
a desființării barierelor vamale a 
fost precedată de măsurile protec- 
ționiste adoptate de guvernul fran

cez in vederea apărării economiei 
Franței slăbite de pe urma grevelor 
din lunile mai și iunie. Contigen- 
tarea unor importuri și subvenționa
rea anumitor exporturi nu este, cert, 
de natură să favorizeze circulația 
nestingherită a mărfurilor în interio
rul Pieței comune. Reacția partene
rilor Franței a fost de altfel dură, 
și reuniunile și consultările ce vor 
urma vor arăta dacă nu cumva C.E.E. 
se află din nou în fața unei crize, 
tocmai în momentul în care Tratatul 
de la Roma se încununează deplin. 
Oricum, chiar și-fără măsurile Pari
sului, unirea deplină a celor 180 
milioane de consumatori din țările 
respective într-o piață unică este 
serios handicapată de menținerea 
unor sisteme fiscale diferite, care 
au ca efect practic înlocuirea taxe
lor vamale cu impozite și a vameși
lor cu perceptori, a unor regula
mente deosebite în domeniul con
trolului igienic al mărfurilor, de e- 
xistența unor capacități și competi
tivități industriale neechivalente. In 
fine, pentru produsele agricole, ba
rierele nu au dispărut deloc, 
rarea lor fiind stabilită abia 
29 iulie.

în lăt ri
pen tru

N. RATEȘ

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii as. 90. TeL 1662, 269 (O.G.V.J.)

Să
ri in 
Dar
in-

Președintele 
adresat un 
național în 

■ unele pro- 
economice

@ FREETOWN. — Guvernul 
statului Sierra Leone a hotă- 
rît suspendarea tuturor zboru
rilor interne pe teritoriul ță
rii după ce primul ministru 
Siaka Stevens făcuse cunos
cut la posturile de radio des
coperirea unei tentative 
cenarilor străini de a 
Sierra Leone.

a mer- 
invada

regiu-® NICOSIA. — In 
nile din sud-estul Ciprului se 
desfășoară manevre ale trupe
lor britanice staționate în 
insulă în baza acordurilor de 
la Zurich. Presa cipriotă cri
tică comandamentul britanic 
pentru organizarea acestor ma
nevre, declarind că au un „ca
racter provocator".

@ SANTO DOMINGO - 
guvernul dominican a ordonat 
închiderea postului de radio 
aparținînd Partidului revoluțio
nar dominican — principalul 
partid de opoziție. Această 
măsură represivă a fost „mo
tivată" prin faptul că emisiu
nile postului de radio al opo
ziției' contraveneau „legilor" 
impuse de guvernul Balaguer.

® ' WASHINGTON. — Mi
nisterul comerțului al S.U.A. a 
arătat că India a devenit una 
dintre cele mai mari piețe de 
desfacere pentru produsele a- 
mericane, S.U.A. devenind 
principalul ei partener comer
cial, luînd locul Angliei. Ba
lanța comercială a Indiei con
tinuă însă, să fie deficitară.

SURI

Deținutul John 
încercat să de
ruta avionului 

aparținînd companiei
„Trans World Airlines", cu care era 
transportat spre localitatea Albii 
queruque

Profltînd de 
tenție, Morris 
servația 
însoțeau 
dese că 
dinamită 
în care piloții nu se vor supune or
dinelor sale. Pentru a cîștiga timp, 
pilotul a schițat că se supune ordi
nelor acestuia, dar imediat polițiștii 
au pus mina pe el descoperind că nu 
era înarmat.

Evoluția stării 
pacienților cu 
grefată

Starea celor șapte pacienți care 
au supraviețuit pînă .astăzi grefei de 
inimă — șase bărbați și o femeie 
•— evoluează satisfăcător. Ei se află 
în prezent în spitale împrăștiate pe 
întregul glob, în camere sterile, izo
lați de orice contact cu lumea din 
afară. Philip Blaiberg, de la a cărui 
operație au trecut șase luni, reține 
cel mai mare interes din punct de 
vedere medical. După ce a petrecut 
două luni în sînul familiei, el a fost 
din nou internat, în luna mai, din 
cauza unei afecțiuni a ficatului, dar 
a depășit cu bine această criză și se 
află în convalescență în spitalul 
Groote Schuur din Capetown. După 
aproape do-uă luni, Damien Boulogne 
duce o viață normală 
sterilizată din spitalul 
Paris, continuînd însă, 
de lumea din afară. El 
flecare zi,

în camera sa 
Broussais din 
să fie izolat 
se plimbă în

citește cărți și ziare și

ATENA

Din acuzați...
<9

ATENA. — In. cadr.ul procesului 
care se desfășoară la Tribunalul mi
litar din Atena împotriva unui grup 
de persoane învinuite de „subver
siune, sabotaj și conspirație pentru 
răsturnarea guvernului", au 
diați doi dintre cei 21 de 
Haralainbos Protopapas și 
mos Notaras. Confirmînd
membri ai organizației „Apărarea 
Democratică", ei s-au declarat împo
triva juntei militare și pentru resta
bilirea ordinii constituționale în 
Grecia. Ei au descris totodată tortu-

fost au- 
acuzați, 

Gherasi- 
că sînt

localitatea 
în statul Nevada.

un moment de nea- 
a scăpat de sub oti

celor doi polițiști, care-l 
pentru a-i spune unei stuar- 
are asupra lui un pistol și 
și ca le va folosi în cazul

— Poliția t prestai pe 
internațional din Boston 

femeie de naționalitate franceză 
bagajele căreia a fost descoperita 
cantitate de heroină în valoate 
4 milioane dotați. Cele 5.850 kg 
heroină se aflau ascunse îotr-o 

cu fund dublu. Esțe a patra 
antități de 

făcută anul acesth pe acro- 
din Boston și în flecare caz 

Franța, a

de siopefiasaie
BOSTON, 

aeroportul 
o 
în 
o 
de 
de
valiză 
descoperire a unei mari rț 
heroină 
portul 
stupefiantele veneau din 
declarat un purtător de cuvînt al po
liției.

*
ROMA — Poliția italiană a arestat 

joi la Roma trei persoane străine 
asupra cărora s-a descoperit o im
portantă cantitate de hașiș. S-a stabi
lit că trafioanții de stupefiante au 
debarcat recent la Neapole venind 
de Ia Beirut.

sănătății 
inima.

curent cu toate amănuntele 
starea celorlalți pacienți șl

este la 
privind 
cu toate operațiile de transplantare 
din lume. La spitalul St. Luke din 
Houston (S.U.A.) se află trei pacienți 
de „vîrste" diferite. Inimi noi bat, 
începînd din luna mal, în Everett 
Thomas și Louis Fierro, a căror stare 
este „foarte bună". George de Bord, 
ai 25-lea și cel mai recent pacient 
cu inimă grefată, a împlinit trei zile 
de la efectuarea operației și evo
luează la rrndul său satisfăcător. 
Singura femele supraviețuitoare, tî- 
năra croitoreasă Maria Elena Pena
loza. se află la Valparaiso (Chile), 
unde a fost operată cu o săptămână 
în urmă, și se simte „mai bine ca

Paris, căruia 
grefată vinerea 
vorbește la te- 
zece ori pe zi, 
un ajutor prin

și se simte 
orrcînd". far Gaelan 
noua inimă i-a fost < 
trecută la Montreal, ’ 
lefon cu soția sa de 
se plimbă fără nici i 
cameră și mănîncă tot ce dorește.

acuzatori
rile la care au lost supuși pe o na
vă pe care au fost îmbarcați pentru 
a fi Izolați de opinia publică. Pro- 
topapas a arătat că a fost bătut cu 
vergi pe tălpile picioarelor și lăsat 
fără apă zile întregi, fiind forțat să-și 
potolească setea cu picăturile de 
apă rămase după spălarea dușume
lelor. Alte metode de acest gen au 
fost descrise de Notaras, care a pre
cizat că o declarație anterioară i-a 
fost smulsă în urma torturilor, în 
timpul interogărilor de pe distrugă
torul „Elli".

© WASHINGTON. — Atlmi ; 
nistrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cerce 
tarea spațiului cosmic (NASA) 
a lansat joi de la baza aeria 
nă Vandemberg (California) sa 
telitul astronomic „Explorer n’ 
destinat captării semnalelor ra 
dio cu frecvență joasă. Vehi 
cuiul spațial este înzestrat cu 
4 antene avînd o lungime do | 
38 de metri fiecare.

FRAGA. — Joi a fost dat în folo
sință noul aeroport internațional din 
Praga. In ziua inaugurării, pe p.sla 
aeroportului au decolat sau atmiz it 
avioane aparținînd uniri număi de 
25 d" companii aeriene din diferita 
țări. Aeroportul are o ' capacitate -i- 
nuală de aproximativ 4 milioărfo pa
sageri. Pe pista de decolare pot >ta 
unul lingă altul simultan I? avioa
ne de tip „IL-18". Se prevede ca 
anul ace-sta pe aeroportul din Praga 
să aterizeze sau să decoleze circa 
500 000 avioane.
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„Cosmos-23(i“
MOSCOVA. — Agenția TASS a- 

nunță că în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit din scria 
Cosmos —• „Cosmos-230". Aparatu
ra aflată la bordul satelitului func
ționează normal, furniz.înd informa
ții centrului de coordonare și cal- 
cui, precizează agenția.
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