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de mare tonaj laminate
la noul laminor Biuming
de la C. S Hunedoara

a-

C,

Afluență de vizitatori

a a a

Peisaj în lunca Iscroniului,

adu- 
neul-

profflactl- 
îmbolnăvi-

aceste zile Muzeul mineritului din Petro- 
ctinoașle tot mai multi vizitatori. Numeroși

fata 
gru-

electronic cu care a fost 
laminorul. Aceasta repre- 
înalt grad de tehnicitate 
prelucrarea metalului, fapt

apartamente. Lupeniul în 
are de predat blocul G 1 

garsoniere — unul din cele 
ultimii

unitățile 
nefolosi- 
a unor 
aspectul 

sa-

sănătății locuitorilor Văii 
în evidentă

ocrotirii sănătății, 
asupra 
corda 
și mai 
ce de 
rilor.

Tovarășul Oțoi 
delegatul Utyunii 
sa iii ta re ’^apreciat

tnembru a! C.C al 
Cervencovici. triein- 
C.C. al P.C.R., Con- 
adjunct do șei de 

de activiști
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CENTENARUL

Verdeața arbori
lor pune și mal 
mult în valoare e- 
leganta construc
țiilor moderne 
orașului.

In
șani 
tineri de Ia Exploatarea minieră Lupeni, de la 
preparația cărbunelui, Fabrica „Viscoza", coope
rativa „Deservirea" și alte unități din oraș, or
ganizați în grupuri de cite 25—30 persoane, fac 
rînd pe rînd cunoștință cu trecutul Văii Jiului, 
cu începutul mineritului. Vizitarea muzeului este 
inițială de către Comitetul municipal Petroșani 
al U T.C. cu concursul organizațiilor U.T.C. din 
Lupeni.

După o zi 
de veselie

Sesizările unor cititori ai ziarului nostru ne- 
obligă să revenim încă o dală cu citeva notații 
pd marginea nedeii lulipanului sărbălorilă du
minică la Iscroni.

Relatasem deja că mulțimea adunată in lunca 
Jiului cu prilejul acestei tradiționale serbări 
populare specifice meleagurilor noastre a petre
cut o zi minunată. Cinlecul și jocul, buna dis
poziție au dominat de dimineața pină seara tîr- 
ziu platoul din jurul arborelui de lulipan. De 
dimineață autobuzele l.C.O aduceau lumea la 
Iscroni I Din toate colturile Văii Jiului se 
nau oameni dornici să petreacă o zi de...

Recent, a avut loc ia Casa 
de cultură din Petroșani con
sfătuirea personalului medico- 
sanitar din Valea Jiului. Con
sfătuirea a fost organizată de 
către Consiliul municipal al 
sindicatelor Petroșani cu sco
pul de a analiza activitatea 
de ocrotire a sănătății desfă
șurată de la începutul anului 
și pină în prezent și rezulta
tele controalelor făcute de bri
găzile de control obștesc în 
perioada 20 mai — 21—ionic 
a. c

La lucrătlle consfătuirii au 
participat tovarășii Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, pre
ședintele Consiliului municipal 
provizoriu, Otoi Gheorghe, de
legat al Uniunii sindicatelor 
sanitare București, Pîrva Tra
ian, activist al Consiliului sin
dical județean și Aitonenu 
Aurel, -delegat din partea Di
recției sanitare a județultr 
Hunedoara.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise do către tov. David 
Gavrilă, președintele Consiliu
lui municipal al sindicatelor 
din Petroșani. Din referatul 
prezentat de către tov. Dîrlea 
Gheorghe, membru al Consi
liului municipal al sindicate-

PE ȘOTII»

Semestru

Constructorii de obiective social- 
culturale din Valea Jiului au în
cheiat prima jumătate a anului cu 
însemnate succese: predarea peste 
sarcinile planului semestrial a 41 
apartamente, executarea unui însem
nat volum de finișaje exterioare, 
punerea în execuție a o seamă de 
obiective noi.

Semestrul II ridică însă în 
constructorilor de Ia șantierele
pului II probleme noi. Care sînt 
acestea și de ce e necesară atrage
rea atenției asupra lor ?

In cele trei luni ale trimestrului 
actual, respectiv din iulie , și pină la 
sfîrșitul lunii septembrie, construc
torii vor trebui să predea în folo
sință circa 400 apartamente noi. Ce 
perspective există în această direc
ție ?

Să le analizam pe rînd. Uricaniul 
de pildă, are de predat blocul D 8

și jumătate, cît au 
din trimestrul III. blocul 
terminat și predat ? 

asemănătoare se pot 
alte șantiere : Petrila 

blocurile 
la

de salvare in Petroșani. Și cei
lalți vorbitori ca tov. Aldica 
Nlcolae, Bălan loan, Drăgbict 
Gheorghe, Frătilă Ioan, R’du 
Ionel, au scos în evidentă un 
șir de realizări în domeniul 

au insistat
necesității de a se a- 

pe viitor o importanță 
mare muncii 
prevenire a

Miercuri dimineața a părăsit Ca- . 
pltala delegația Partidului Comunist 
din Canada, condusă, de tovarășul 
Tini Buck, președintele- partidului, 
care, la invitația Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită în tara 
noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii William Beeching, Mel Doing, 
Maurice Rush și John Boyd, membri 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Canada.

La plecare, pe aeroportul Bănoa
sa, delegația a fost salutată de to- 

. varășii Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gliizeta ■ Vass, 
P.C.R., Andrei 
bru supleant al 

. stantin Vasiliu,
• sectie la C.C. al P.C.R.,

. de partid,

lor au reieșit rezultatele bune 
obținute în munca de ocrotire 
a
Jiului. El a scos
însă și o serie de lipsuri care 
se mai mențin în 
medlco-sanitare ca : 
rea în mod rațional 
aparate și materiale,
necorespunzător al unor 
Ioane și mai ales al anexelor 
sociale, slaba preocupare a 
conducerilor unor spitale și a 
tmor medici de gar-dă- pentru . 
calitatea _ hranei bolnavilor și 
pentru servirea ei la
dîhd ca exemple spitalele din 
Vulcan, Lupeni și Petrila; mun
citorii care se angajează pen
tru munca în subteran nu sînt 
în toate cazurile examinați cu 
toată atenția; elevii nu sînt 
urmăriți în mod suficient în 
dezvoltarea lor; timpul de 
muncă nu este folosit în mod 
eficient la toate unitățile sa
nitare fapt care a dus la ne
mulțumiri și reclamatii.

Luînd cuvîntul Ia discuții, 
tov. dr. Eșanu Iosif, directorul 
Spitalului din Petroșani a 
tat grija pe care o poartă 
dicii din această unitate 
tru redarea sănătății celor 
navi. In 
înființarea

Gheorghe, 
sindicatelor 
munca des- 

Limp : . fășurată de cadrele medico-sa- 
Refe- 

ca pe 
să fie 
în e-

organiizărti

ară- 
me- 

pen- 
bol-

încheiere a propus 
unei stații centrale

nltare din Valea Jiului, 
rindu-se la necesitatea 
viitor asistenta medicală 
și mai eficientă, a scos 
videntă utilitatea
mai judicioase a serviciilor de 
urgență Ia domiciliu.

* In încheierea lucrărilor tov. 
Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului municipal de par
tid, președintele Consiliului 
municipal provizoriu a scos 
în evidentă realizările obți
nute de lucrătorii pe tărîmul 
ocrotirii sănătății celor ce 
muncesc indicînd luarea de 
măsuri urgente pentru reme
dierea lipsurilor semnalate de 
brigăzile de control obștesc.

P. M.

cu 20 
schimb, 
cu 176 
mai mari blocuri ridicate în
ani în bazinul nostru. Dar... la acest 
bloc, un corp întreg mai poartă pe 
el cofrajul glisant, in timp ce fini
sajul exterior nici nu este început. 
Ce garanții pot exista că în decurs 
de două luni 
mai rămas 
G 1 va fi

Situații 
răta și la
blocul B 4, Vulcan 
Petroșani — exteriorul la blocul 
B 1 c. Iată, deci, că se cere o în
cordare deosebită a forțelor șantie
relor, pentru a face fată sarcinilor 
ce trebuie îndeplinite.

Mai este însă ceva ; planul șan
tierelor nu se compune numai din 
blocuri. Iată de ce, pentru trimestrul 
III, constructorilor le revine sarci
na să termine o dată centralele ter
mice aflate în execuție căoi... vor 
veni toamna răcoroasă și iarna ge-

DEVA. — Noul laminor Blaming 
de 1 300 mm de la Combinatul si
derurgic Hunedoara, care se află în 
probe tehnologice, a laminat primele 
lingouri de otel de mare tonaj, 
prin sistemul automatizării. Incepînd 
de la intrarea pe cala cu role a lin- 
gourilor incandescente, toate opera
țiile de acționare a cajei și cilin
drilor de laminare, a răsturnătorului 
de blumuri etc. sînt conduse de cal
culatorul 
înzestrat 
zintă un 
folosit la
care situează blumingul hnnedorean 
în rîndul celor mai moderne agre
gate siderurgice de acest 
Europa.

Mihaî ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

O dalu rn aut.analizarea procesu
lui do producție, calculatorul elec
tronic asigură optimizarea regimu
lui de laminare în funcție do tem
peratura lingourilor și menține un 
ritm optim și productiv de folo
sire a utilajelor. Simultan, calcula
torul prelucrează datele tehnologice, 
Ie înregistrează și Ie transmite la 
posturile de comandă, unde se re
cepționează întregul proces de pro
ducție In scopul supravegherii în
tregului proces de .laminare, în lo
curile principale se instalează came
re de luat vederi pentru introduce
rea televiziunii industriale.

(Agerpresl
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In excursia

I 
I
I

de experiență

în 23,30. Am 
bălrini, multi 
care veneau 
catadicsit să
la ora 23,30

Din miile de oameni au mai 
citeva sule. Multi din Petrila, 
sati din alte localități. Dinlr-o 
a devenit acută pentru tați:

petrecut ca 
Voioșia n-a

in luncă 
Petroșani 
problemă 

plecăm acasă

Ceie
n-au
Abia
taximetru. Ceilalți

un autobuz I
Aninoasa

dogoritor, 
cu bere... tot caldă, 
la... nedeie. Totul a 
slăbit nici / după asfințit,

după ce a răsărit Luna. Ba mai mult: 
serii a făcut ca cei moleșiți de razele 

și vinul cald să se mai învioreze. Dar,

deși 
mul- 
iost

lut. Și deși soarele 
T A.P.L.-ul ne-a servit 
fimea a 
frumos, 
chiar și 
răcoarea 
soarelui
o dată cu lăsarea serii, cei mai multi au plecat 
spre casele lot. 
zăbovit 
l.onea, 
dală o 
„cu ce

Un cililor din Petrila ne relatează : „Incepînd 
de la ora 21,30 am așteptat pină 
fost cel nufin 150 de oameni; unii 
cu copii. Nici
dinspre Lupeni și 
se oprească în fala mulțimii, 
am reușii să „prindem" un 
cum au plecat acasă — nu știu. In orice caz a
fost ceva extrem de neplăcut, enervant ! Dacă 
nu pulul li introduse mașini care să ducă lu
mea la serbare, de ce nu a manifestat l C.O. 
aceeași răspundere fală de transportul oamenilor 
înapoi în localitățile lor? De ce citita lipsă de 
seriozitate iată de public

Repetăm și noi aceeași întrebare : De ce ?

PRIN ORAȘELE LUMII

BAGDAD

La mina Uricani a început săparea puțului de aeraj de la Sterminos care va 
contribui la îmbunătățirea aerajului general al minei. In prezent se execută gulerul 
puțului. Foto : Gh. Duman

limuzine de
lux si caravane de cămile

cînd cluburile de noapte ale orașu
lui nou își închid porțile și imamii 
cheamă de pe minarete credincioșii 
la prima rugăciune de dimineață, 
începe viata în orașul vechi. Comer
cianta ambulanți își laudă cu glas 
tare mărfurile. Măgari încărcați cu 
tot felul de mărfuri tropăie în di
recția bazarului. Cînd comerciantă șl 
meseriașii 
atelierele, 
re răzbat 
începe o
multă șiretenie 
tală, negustorii 
pe cumpărători, 
rioasă, aproape 
zarul aurului. In lumina palidă a 
flăcărilor de carbid, însoțită de su
netul melodios al micilor ferăstrale 
și pile, aurarii făuresc cele mai splen
dide podoabe. Neobositi, meseriașii

I

34 de 
între- 
mi na 

pleca cu autoca-
într-o excursie or- 
comitetul sindica- 
pe ruta Caban

In ziua de 19 iulie, 
fruntași și evidential în 
cerea socialistă de la 
Petrila vor 
rele O.N.T. 
ganizată de 
tulul minei
sebeș, Tr. Severin, Herculane. 
Minerii excursioniști vor vi
zita cu acest prilej șantierul 
hidrocentralei de la Porțile de 
Fier, insula Ada-Kaleh și sta
țiunea Herculane.

Pe același traseu, încă două 
loturi de cîte 34 excursioniști 
petrileni vor pleca în 
de cîte două zile în 
21 și 23 iulie a. c.

renovare

excursii 
data de

R.

Pentru o cît mai bună de
servire a publicului 
clădirea stației C.F.R. 
a intrat în renovare, 
nouă compartimentare 
perilor, aici va fi creată 
plus o casă de bilete, care se 
adaugă celor două existente. 
De asemenea, peronul gării va 
fi extins cu aproximativ 100 
mp, iar în apropierea stației 
vor fi amenajate zone verzi.

Seară
a

călător, 
Lupeni 

După o 
a încă- 

în

ieri după-amiază, la mina Lupeni 
a avut loc un rodnic schimb de 
experiență pe tema punerii în va
loare a tuturor rezervelor exploa
tărilor miniere din Valea Jiului pen
tru a crea condiții optime realizării 
sarcinilor 
telor de 
lucru din 
chideri și

de plan și a angajamen- 
către fiecare formație de 
abataje și lucrările de des- 
pregătiri, organizat de că-

La schimbul de experiență au par
ticipat președinți ai comitetelor sin
dicatelor, ingineri șefi ai exploată
rilor și alte cadre tehnico-ingine» 
rești, precum și mineri șefi de bri
gadă. Au fost prezentate referate de 
către tov. Năstase Constantin, preșe
dintele sindicatului minei Lupeni șl 
Ur.su Virgil, șeful sectorului II de 
la E.M. Vulcan după care au urmat 
discuții.

tre Consiliul județean al sindicate-

I

I

I
I

a

Bagdad, o oaza m mijlocul unu, 
deșert, s-a transformat uimitor de 
repede într-un oraș cu peste un mi
lion de locuitori. Magazine moder
ne, bulevarde largi și nesfîrșite co
loane de automobile — iată imagi
nea orașului. In urmă cu circa 50 
de ani, Bagdadul mai era un loc în 
care se întîlneau caravane de că
mile. Dar vremurile s-au schimbat. 
Șeicfi s-au despărțit de focoșii lor

cu cele 
de lux. 

a făcut 
S-au ridicat
spitale, tio- 

Un

armăsari arabi, îniocuindu-i 
mai noi modele de limuzine

In ultimii ani, orașul 
progrese foarte mari, 
institute de învătămînt,
teluri, cinematografe și teatre, 
deosebit pitoresc îl conferă Bagda
dului nou, vechile sale moschei și 
construcțiile moderne care ie încon
joară ca niște fortărețe. Din cind în 
cînd, caravane de cinille cu încăr-

caturi 
fluxul 
jumăitat '
— semne 
locuiesc numele lor — 
ginea străzilor în fata 
pîine și așteaptă cumpărători.

In vechiul Bagdad, viața a rămas 
neschimbată căci bazărele si micile 
căsuțe din lemn din jurul mosche- 
elor nu au dispărut, in zorii zilei,

grele își mai fac apariția în 
circulației moderne. Femei pe 

voalate, cu fețele tatuate 
i de recunoaștere care în- 

stau la mar- 
coșuriLor cu

își deschid prăvăliile și 
cînd primele raze de soa- 
în întunecimea bazarului, 
zi nouă, obositoare. Cu 

și elocventă orien- 
încearcă să-i atragă 
O atmosferă rniste- 
solemna, umple ba- 

In

(Continuate în pag. a 3-a)
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pentru tineret
Sîmbătă 20

20, în sala 
din Petroșani va avea loc o 
frumoasă seară distractivă pen
tru tineret, organizată de ute- 
ciștii de la mai multe insti
tuții din Petroșani. In progra
mul serii sînt prevăzute con
cursuri și jocuri distractive 
dotate cu premii in cărți și, 
bineînțeles, dans. Vor cînta 
orchestra și soliștii vocali ai 
cunoscutei formații de muzică 
ușoară „Color".

iulie a. c., la ora 
Casei de cultură

f

Intr-un articol publicat în numă
rul din 4 iulie ai „Steagului roșu" 
a fost citat cazul magazionerului 
Clătinici Ioan de la U.R.U.M.P., e- 
lernent necinstit, pus pe căpătuială 
pe seama avutului obștesc. Acest 
atotputernic mintiilor de bunuri ma
teriale și-a desfășurat activitatea în 
condiții favorabile înstrăinării și 
jafului avutului obștesc create prin 
slăbiciuni de organizare și toieran 
ță inadmisibilă față de

Cariera gestionară a 
Ioan a avut la bază 
destul de îndelungată
în depozitele din incinta U.R.U.M.P., 
unde cu o oarecare agerime a reu
șit să cucerească încrederea superio
rilor săi. Treptat această încredere 
a mers pină acolo incit gestiona 
bunuri în numele gestionarilor de 
drept, pe așternutul comodității a- 
cestora. In ultima perioadă, provizo
ratul a fost definitivat, Clătinici 
Ioan iiind numit maqazioner in 
drut depozitului 
U.R.U.M.P. Avînd 
încredere deplină, 
ceput să iacă din
de activitate necinstită, o sursă de 
obținere a unor venituri ce trebu
iau să-i acopere cheltuieli ce depă
șeau cu muît posibilitățile materia
le pe care i Ie asigura salariul.

Semnificativ pentru modul în care 
își rotunjea veniturile pe seama a- 
vutnlui obștesc este cazul înstrăi
nării în folosii! propriu a unei can
tități de plasă de sîrmă — articol 
căutat de anumiți cetățeni. In aceas
tă afacere și-a găsit drept colabora
tor un salariat ai Competroluiui,

abuzuri.
Iul Clătinici 
o activitate 
de muncitor

ca- 
al 
Și 

în-

de materiale 
mină liberă
Clătinici a 

gestiune un cîmp

aportul 
concurat 

la această

să 
altor 

voluntar 
=»s«răi-

lucrăr’ ,ie 
cantitate de

de circa 1 000 kg
a

uzinei 
împle-

i o • 
al 
al

cileva

îi emu 
transfer 
intreaqa 
Intervin 

care
lui Clătinici

Cantitatea de 392 kg plasă de sîr
mă, în valoare de circa 9 000 lei, 
nu oglindește întreaga activitate 
iraudutoasă a acestui gestionar dar 
ne ajută să subliniem climatul. îm
prejurările în care a avut loc și 
scoatem în evidență 
persoane ce au 
sau involuntar 
nare.

Pentru unele 
era necesară o 
titură de sirmă
pentru care Ia sfirșilul lunii mii s 
întocmit de către biroul aprovizio
nării (șef birou Hirean Iuliiil
mandă către sectorul comercial 
C.C.V.J. In depozitul Varnita 
C.C.V.J. tocmai intrase cu
zile înainte cantitatea de 2 060 kg 
plasă de sîrmă. Deși uzinei 
deajuns 1 000 kg, nota de 
a fost întocmită pentru 
cantitate aflată în depozit,
unele elemente semnificative 
dezvăluie „interesul" 
pentru acest „transfer". După o pe
rioadă în care a fost în incapacitate 
temporară de muncă, Clătinici s-a 
prezentat Ia lucru pe dala de 1 iu
nie, iar pe ziua de 4 iunie s-a dus 
să ridice împletitura de sîrmă de Ia 
depozitul Varnița, singurul caz în 
care a ridicat personal un material 
de la 
a mai 
lucru 
către

acel depozit. In grabă nici nu 
cinlărit materialul, deși acest 

a lost solicitat insistent de 
gestionara predătoar» Alba

I. POP
i 

(Continuare in pag. a 3-a)
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Careurile de turism pentru tineret adresează tuturor utecîștilor

O INVITAȚIE LA DRUMEȚIE
„P .le deveni membru al cercu

lui de turism orice tînăr care cu
noaște și respectă legile nescrise ale 
drumeției. Care simte chemarea mun
ților. Care prețuiește frumusețile de 
nedescris alo naturii și are o pre
dilecție deosebită pentru călătoria 
<•■ nasul, pentru dormitul în cort 
și hrana pregătită ad-hor Care res
pectă viata în colectiv și e gata 
oricînd să acorde un prim ajutor în 
caz de nevoie colegilor săi". Proba
bil. așa va scrie în curînd în regu
lamentul cercurilor de turism pentru 
tineret. Recent înființate. acestea 
sini constituite din tineri care nu 
au avut timp să stabilească conven-

lii și statute. înființarea cercurilor 
s-a hotărît în multe cazuri după o 
excursie reușită.

Am participai, recent, Ia o ședin
ță de. lucru a cercurilor comisiei de 
turism pentru tineret de pe lîngă 
comitetul municipal Petrpșanl 
U.T.C. Di.n discuțiile purtate a 
că dezvoltarea turismului în 
tinerilor, așa după cum s-a 
nizat însăși prin înființarea 
lut de turism pentru tineret 
lîngă C.C. al U.T.C., este

FOTOAMATORI!

NU UITAȚI CÂ
VINERI 19 IUI1E

al 
reieșit 
rîndul 
preco- 
Biroii- 
de pe 
privită

cu mult interes de către uteciștii din 
Valea Jiului. La început, atraqerea 
tinerilor și închegarea cercurilor de 
turism a fost mai dificilă. Apoi, în 
ajutorul organizatorilor au venit 
mai convingătoare argumente: 
presiile de drumeție ale
mîlor temerari, impresiile
părtășile în urmi primelor
cursii organizate. De atunci
pînă astăzi, situația s-a

cele 
im- 
prl- 
îm- 
ex- 

și
schim-

bat în mod îmbucurător. In munici
piul Petroșani există în prezent 31 
de astfel de cercuri. La „Viscoza" 
Lupeni, cercul de turism numără nu 
14 membri, cîți au fost la început, 
ci 46, iar numărul lor crește în fle
care săptămînă. Unele cercuri și-au 
înființat jurnale de drumeție, din 
paginile cărora se revarsă o nease
muită frumusețe a gîndurilor scrise 
cu sfiiciunea inerentă începutului. 
S-au amenajat colturi turistice ca 
cel de la Lupeni. 
zarea activității 
sie de turism orășenească va 
o emblemă. Una din 
scrise în programul 
cipale va satisface o
la toamnă vor începe cursurile de 
ghizi turistici, cursuri la care vor 
fi atrași tinerii cei mai pas’onali 
cu cele mai vaste cunoștințe do is
torie, geografie etc.

nn frlm cu granulație 
îotograîierea în aer li- 
frumos, este nevoie de 

17 sau 18 DIN, care e 
rapid penlru a vă per

veci-

r
c cum se zvonise că nu 

gH început a se coace ali- 
nele, cîfiva holtei și 

porniseră la cules. Seara cind 
se întorceau de la munte Iară 
nici un fel de bagaj, dar ine- 
griți, mînjiji de aline,
nele, de cum îi vedeau, se a- 
nunțau una pe allu, din poar
tă, mai mult în șoaptă: s-au 
copt afinele, vecină 1

In curînd însă vestea avea 
să circule în toi cartierul. Și 
începeau, de cu seară, pregă
tirile penlru munte. Cu rucsa
cul gata pregătit, cu acul deș
teptătorului de la ceas fixat la 
ora 3 ne culcăm cu gîndul Ia 
drumul de a doua zi. Iar di- 
mineafa, pe cind se ivesc zo
rii zilei urcăm de pe Valea

LA CULES
DE AFINE

Halei Piscul Jiețului. Urcușul 
c anevoios, cărarea „ca pere
tele", dar nu ne dăm bătuți. 
In șir indian tăiem in serpen
tine dese „piscul".

N-ajungem încă in muntele 
numit Jicțul Vulcanului, cind, 
dinspre cabana Vulcan, se 
aud chiuilmi. Noi le răspun
dem prin : Uiu-iu I Uiu-iu I E- 
cotil chiuiturilor străbat mun
ții, din Straja, pină-n .lieț, 
din Jieț la Gura Călii. Ajun
gem la un izvor în Piraiele 
Străjii. Rece ca de la gheață 
și de limpezimea cristalului. 
Ne așezăm in cerc. Scoatem 
din ranițe mincarea, care 
ce-avem După ce plimbăm sti
cla cu rachiu din mină in mi
nă și-i gustăm conținutul de 
parcă am săruta-o în chip de 
mulțumire, ne urăm poftă bu
nă ți succes la cules. Apoi, 
după 
și ne 
izvor, 
nari 
cere
miriuiesc 
mai mare dexteritate, alții 
(ic im învață. Cind, cite 
își umple
Iul: chiuie, ne Întreabă 
moi facem Apoi il a iută 
cel ce a rămas în irmă 
culesul. Așa, rind pe tind,
ajutăm unii pe alții. Spre prînz, 
cind vasele sînt pline, chiui
turile se întețesc. Pornim obo
siți, dar satislăcuți sub pova
ra fructelor pădurii spre casă.

Iar duminica viitoare, dacă 
va ploua intre timp, din nou 
Ia drum, după ciuperci.

ce ne stimixuăm setea 
răcorim cu ana rece din 
ne împrăsfiem crin afi- 

ln cea mai deplină tă- 
incepem culesul.

pieptenele su
Unii ( 
cea | 

abia 
unui P

găleata, dă semrc- A 
ce 1 
pe V 
cu L 
ne 0

P. B.

inerentă
colturi turistice

Pentru populari
lor, fiecare comi- 

avea 
inițiativele în- 
comlsiei muni- 
veche dorință :

încă o dală len- 
de căprioară și 
indicate).
evitați fofogra-

fotograliați cu viteze 
obiectivul mult deschis, 
nu trebuie să lipsească 
fotografului amator. Ele

’’ROGRAMUI I

domină verdele sînt recoman- 
filmele Isochrom. Acestea pot 
în nuanțe de cenușiu și dife-

...O imagine de calitate poate ti 
obținută cu 
fină. Pentru 
ber pe timp 
un film de 
suficient de
mile să folosiți un timp de expunere 
de asemenea rapid (1/100 secunde 
și chiar mai rapid). Filmul de 17 
sau 18 DIN asigură și măriri de ca
litate.

...Pentru fotografierea peisajelor în 
care 
dale 
reda
rentele de Ion ale acestei culori 
înainte de a verifica dacă pe len
tila obiectivului nu se găsesc urme 
de praf sau de degete, obiectivul 
trebuie permanent protejat și cură
țat. Penlru curățire se poate folosi 
o bucățică de vată cu care veți șter-

ge o singură dată lentila după ce 
suflați în prealabil pentru a o șter
ge de praf. Apoi cu altă bucățică 
de vată veți șterge 
lila (batista, pielea 
alte soluții nu sînt

...In timpul verii
fierea intre orele II—15 cînd lumi
na fiind prea puternică dă contraste 
pre mari. In această parte a zilei, 
lumina vine de sus și accentuează 
umbre în jurul ochilor și a gurii, 
determinind efecte nereușite, in a- 
îara arestor ore, cântați ea fețele 
persoanelor 
fie eit asai 
parte.

...Alegeți
pe care veți plasa persoanele pe 
care vreți să Ie foîograîiați. Căutațî 
să proiectați persoanele pe un lend 
uniform : cer, nn pereîe alb sau pe

ce le veți fotografia să 
bine luminate dinîr-o

en multă grijă iendul

trusa
redarea mar nuanțată a pei- 
Sensibilitaîea peliculei îolo- 
nn are aceeași sensibilitate 
a ochilor (culoarea gaibenă

o umbră puternică. Da<ă acest fond 
vă lipsește 
mari și cu

...Filfrele 
din
ajută la 
sajului. 
grafice 
cu cea
este redată ca o culoare închisă, iar 
culoarea albastră — deși pentru ochi 
are nn ton închis — va ii redată 
de peliculă toarfe deschisă, aproape 
de alb). Peistrn a înlătura aceste in
conveniente filtrele galben galbcn- 
verde, portocaliu, asigură o '-orecție 
a tenurilor. Nu uitați insă că în a- 
celași timp ele aduc o pierdere de 
lumină și trebuie să schimbați tim
pul de expunere in funcție de inten
sificarea culorii filtrului.

PROGRAM 
DE EXCURSII 
PENTRU 
TINERET

„Penlru arest sezon —7 aflăm de 
5a tovarășul Toma șeful co
misiei de turism pentru tineret de 
pe lingă comitetul municipal al 
U.T.C. Petroșani — ne vom strădui 
să atragem cit mai multi tineri ca
re să participe la excursiile ce le 
vom organiza. Aceste excursii voir 
contribui din plin la reconfortarea 
tinerilor și bineînțeles Ia cunoaște
rea frumuseților naturale și a tra
dițiilor istorice din patria noastră". 
Programul de excursii cupiinde vi
zitarea tradiționalului tîrg de fele 
de pe Muntele Găina (20—21 Iulie 
a. c.) vizitarea cetății dacice de la 
Sarmizegetusa (tot în 21 iulie), o 
excursie la Geoagiu (28 iulie), o ex
cursie cu serbare cîmpenească la 
Peșlera Bolii Ia care vor participa 
peste 1 000 de țineri și tinere (4 au
gust) și alte excursii.

5,00 Buietin de știri; 5,05 — 6.00 
Program muzical de dimineață ; 5.3Q 
Buletin de .știri; 5,50 Jurnal agraț; 
6,00 8,25 Muzică și aclualit.iți ; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Matineu l'terar;
10,00 Ansambluri arlistice școlare; 
10,10 Muzică de balet; 10,30 Prelu
crări din folclor; 11,00 Buletin de 

11,25 Arii din operete;
medicului ; 12,00 l

12.30 Intîlnire cu 
si Interpretul ;

Sport.
I Soliști 

ușoară; 
populare ; 

(emisiune

Parîngul Marc - Curmătura 6ru4 
lung - Stîna Roșiile îlacul

11,45 
Mclod ii... 

melodia 
preferat; 

Buletin.
or-

14,00 
’4,15 
pen-

. Știri ;
Sfatul

’ melodii;
* populară
> 1.3,00 Radiojurnal.
. meteorologic ;

cheslre de 
r Cîntece și
* Dumbrava 
) Iru copii);
f 15,00 Buletin de șliri. Buletin me

teo-rutier; 15,05 Piese pentru chl* 
tară; 15,35 Melodii cunoscute, com-

* pozitorl îndrăgiți ; 16,00 Radiojui-»
> nai. Sport. Buletin meteorologic ; 
, 16,20 Rapsozi ai cîntecului nostru

popular: Gbeorghi.ța Ristea; 16,80
Corespondentă specială ; Amintiri

1 despre Mihaf Tican Romano de Val
> Tebeică ; 17,15 Pentru patrie; 18,00 
, Buletin de știri ;

nornică ;
teca de folclor; 18,45 Pagini

* opere; 19,00 Radlogazeta de seară;
> 19,30 O melodie pe adresa dumnea- 
, voastră; 20,00 Buletin de știri) 
. 20,05 Actualitatea în revistele lite

rare ; 20,20 Cîntece populare; 20,40
1 Melodii do Nicolae Kirculescu;
> 20,55 Noapte bună, copii; 21.00 Me- 
, lodli mai puțin cunoscute cu Ma

nuela ; 21,05 Oameni de seamă —> 
Avram Iancu. Evocare de Georga

I Mirea ; 21,30 De Ia un cîntec Ia al
tul ; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22.20 Muzică u- 
șoară olandeză ; 22,30 Moment poe
tic; 22,35 Valsuri celebre; 23,00

*■ Muzică ușoară ; 24.00 Buletin de
> știri ; 0,05—3,55 Estrada nocturnă. 
; Buletine de știri și meteo-rutiere la

orele 1,00, 2,00 și .3,50.

13,20
muzică 

jocuri | 
minunată
14.50 Jocuri de perechi; 

de știri. Buletin 
15,05 Piese pentru

18,02 Revista eco-
18,20 Piese alese din fono- 

din

In vf. Parîngul Mare întîlnim tra
seul cabana Paring — cabana Obîr- 
șia Lotrului, marcat cu bandă roșie. 
Coborîm din dreptul balizei spre 
răsărit, pe marcaj, cca. 150—200 m 
(în lungime), pînă pe un umăr de 
munte (cca. 2510 m alt.).

De la cota 2510 m pornim pe po
teca marcată cu bandă roșie, cobo- 
rînd pînă în șaua Gruiul (porțiune 
comună cu traseu] nr. 3). Aici în șa 
se formează înspre căldarea nor
dică două hornuri unul la vest mat 
greu accesibil Ia coborîre, iar ce
lălalt la est, pe care ne vom con
tinua și noi traseul. Coborîm din 
șa spre nord cam în punctul in 
care creasta începe să se înalțe 
spre vîrful Gruiul. Intrăm în hornul 
destul de înclinat (30—40°), traver- 
sînd la început un grohotiș mărunt, 
întrerupt de insule do iarbă. In 
zig-zag depășim partea superioară 
mai dificilă pierzînd astfel cca. 30 
m diferență de nivel.

Porțiunea inferioară a hornului 
se lătește și numeroase brîneaguri 
brăzdează panta, din ce în ce mal 
dulce. Coborîrea devine mai lesni
cioasă. Lacul Mîndra, situat într-o 
căldare înaltă și stîncoasă, plină de 
lespezi și blocuri de piatră, este 
primul di.n salba iezerelor înlănțuite 
în circul Roșiilor. Ca mărime și frumu
sețe, el concurează cu cele mai fru
moase circuri glaciare din Carpați, 
Pe toată lărgimea circului în care 
se află acest lac, o singură „oază" 
cu iarbă verde, primitoare, ocupă 
un loc restrîns la răsărit.

Lăsăm lacul în stingă și pășim pe 
platoul cu iarbă, o insulă odihni
toare pe marea de bolovani, unde 
ne orientăm în timpul unui scurt 
popas. Ne strecurăm printre lespe- 
z.i, luînd direcția ușor către dreapta, 
aproape de pereții de nord ai Gru-

iului. După 200 metri de mers pe 
fundul căldării ajungem într-o strun
gă extraordinară : printre două
stînei despicate, sub panta care se 
apleacă abrupt, zărim în afund lacul 
mare al Roșiilor. Este un bun reper 
al traseului nostru. De aici desco
perim ,,jumătate la stingă" pe o te
rasă intermediară, Lacul Lung, unde 
trebuie să ajungem curînd. Cobo
rîm prin treptele naturale prin 
strungă și ne îndreptăm la stingă, 
pe o brînă lată, cu iarbă, de la 
baza peretelui care formează bordul 
căldării. Cpborîm pășind prin iarba 
grasă, fiotirid spre nord (dreapta). 
Traversăm peste bolovani cîțiva me
tri, la dreapta, depărtî'ndu-ne de 
perete, apoi coborîm ultima porțiu
ne peste lespezi și printre pilcuri 
și jnepeni, ajungînd la ’ac. Pe țărmul 
Lacului Lung terminăm porțiunea 
cea mai dificilă a traseului nr. 14, 
mai ales din punct de vedere al a- 
tenliei și orientării. Parcurgem țăr
mul lacului spre nord de malul es
tic pînă la capătul lui nordic. La 
dreapta, mult mai aproape își, o-

gllndește apele de smarald, in mij
locul unui Infernal hao.s de bolo
vani, unul din cele mai mari lacuri 
din Paring : Roșiile (Jietul).

Coborîm bordul terasei a doua și 
intrăm pe poteca ciobănească ce 
străbate întinse tăpșane cu Iarbă. 
Trecem prin dreptul „Punctului Ro
șu", abruptul de nord al piciorului 
Parîngului Mare ; la baza lui se o- 
glindește lacul Zănoaga Stînei, cu 
o formă circulară. Se pare că pe
retele roșcat al abruptului de Ia 
Punctul Roșu a dăruit numele Iul 
întregului circ glaciar al Roșiilor.

Coborîm în continuare spre nord, 
în direcția stînei Roșiilor care se 
vede acum dincolo de pîrîul Zănoa
ga Roșiilor; stîna se află pe un 
dîmb. deasupra zonei .mlăștinoase 
de sub Lacul Rotund, la poalele 
Sliveiului. La stînă putem ajunge 
fie pe lingă lacul Zănoaga Stînei, 
apoi pe malul stînei, pe sub coastă, 
fie pe la confluenta pîrîului Zănoa- 
gei cu pîrîul Roșiilor. AVi vom 
traversa bogatul pîrîu pe o punte 
de piatră. încă de sus din tăpșanele

coborîtoarc am fi tentați sa țintim 
direct stîna, dar vom evita acest 
lucru, pentru a ocoli mlaștinile, 
care inundă platoul din aval de la
cul Zănoaga Stînei.

Ajungînd la Stîna Roșiilor (1950 
m) locul ales -de popas pentru 
noapte, singura așezare omenească 
diin imensul circ al Roșiilor (vf. Pa- 
rînqiil Mare stîna Roșiile : 1 — 
11 4 ora). Poziția centrală a stînei, 
altitudinea sa, pădurea nu prea în
depărtată și apa îndestulătoare sînt 
argumente suficiente penlru a-I da 
importanta cuvenită din punct de 
vedere turistic. Turiștii care au cort 
pot înnopta în spațiul din vecinăta
te, în condiții bune de teren. De la 
stîna Roșiilor, avînd avantajul am
plasării și altitudinii, putem să fa
cem trasee turistice importante spre 
culmea Sliveiului, Lacul Verde și 
Cîrja, spre Dereșul și Coasta lui 
Rus, abruptul nordic al Geniului și 
lacurile glac’are vecine.

(din „Călăuza turistului" 
munții Paring)

EFLEC
sezon estival. Un- 

cum ne or- 
slîrșitul de săptămînă î 

(îleva din întrebările foarte 
uzitate în această perioadă, cu 
mai mult cu cît împrejurimile 
Jiului olcră unele din cele mai

Sîntem în plin 
do plecăm în concediu, 
ganizăm 
Iată 
de 
alîl 
Văii
frumoase peisaje montane . dim itine
rarele turistice ale tării. Socotesc 
că în acest sens este suficient să 
amintim ră marea majoritate a Iu
bitorilor frumuseților naturale ale 
patriei își înscriu în repertoriul es
tival dogii obiective de rară frumu
seți’ Paring))! și Retezatul.

Cum î.și petrec llmpul liber locui
torii Văii Jiului în perioada de 
vară — devine, așadar, subiect de 
reflecții dacă ținem cont de 
țiile oferite de natură și fie 
tia ne caro ne-o adresează
țiile chemate să îndeplinească rolul 
d<’ nazdă în cadrul cabanelor și 
telurilor turistice.

Pentru spulberarea 
gtjmcnte" trebuie să 
capul locului, chiar 
probe, ră locuitorilor
absoluta lor majoritate, Ic place na
tura, le plac munții 
joară si înainte de toate 
să-și st'muleze tonusul în 
montană.

)nlr-una din duminicale 
veri toride aproape o mie
(ori ai Lupeniului au „invadat" de-a 
dreptul Valea Grafitului. Cu întreg 
inventarul familial și cu o doză de 
voioșie rar înlîlmilii au petrecut o

în
să

condi- 
invita- 
Institu-

ho-

oricăror 
precizăm 

pe bază.
Văii Jiului, în

care-i încon- 
le place 
ambianța

aeestei 
de looui-

pîrîu-
mare 

de la

poteci

duminică reconfortantă suta la sută. 
N-au lipsit grătarele pregătite ia 
jăratec de brad, mingea de fotbal 
și. bineînțeles, niscai lăzi de bere 
lăcorite în apa cristalină a 
lui. De remarcat că cea mal 
parte din cei prezenti erau 
mina Lupeni.

Cu alt prilej, druniețind pe
de munte, am întîlnit locuitori de 
pe Valea noastră care își petreceau 
concediul cutreierînd masivii mun- 
loși din împrejurimi. Se poale tra
ge concluzia, deci, că nu toti sala- 
riatii își 
tiunile d 
poale de 
munte sa 
lunci, ac, 
licitat bi 
lain. 
Bufa, 
can : 
sînt pustii. Cite 
turiști 
la vreo 
slanța. Cluj sau Timișoara își sem
nalează trecerea pe aici, senlnînd în 

evidentă a cabanelor 
mai schim- 

vÎT.slnici în- 
pe; sajului 

asalt crestele de granit 
mult prea „comercia- 

unor 
aceste

— de confort și 
locui munților cu 
bă pusă Intr-un punct cu un ncmai-

sta-
se 
la 
a-

concediile în
5 (adevăr ce 
și statistic) de 
Cum își petrec,
cei care nu au so- 
odihnă ? Să-i cău- 

ln cursul săptămînii cabanele 
, Cîmpu lui Neag, Straja, Vul- 
și cea de pe coasta Iui Rusu 

un grup răzleț de 
sau un colectiv de elevi de 

școală din București, Con-

registrul de 
amintite. Duminicile se 
bă situația. Tineri și 
drăgostiți de frumusețea 
jian iau' cu 
și atitudinile 
lizate" ale 
ronfundă

cabanieri, care 
caze — cabanele 
civilizație în mij- 
cine știe ce tara-

co- 
a- 
se 
în 
în 

ve-

pomenit vad comercial. Cred că este 
locul cel mai potrivit aici, 
Ioanele cotidianului nostru, 
mințim celor în drept că uneori
constată lipsă de dlscernămînt 
alegerea acelora care sînt puși 
poarta cabanelor să spună „Bun 
nit" turiștilor.

Așadar se pune în mod firesc 
problema rentabilizării cabanelor. 
Nimic mai firesc și mai salutar în 
activitatea I.R.B.C. Petroșani. Pînă la 
aflarea rezultatelor acestor încer
cări, ne permitem să cităm cîteva 
inițiative, care cu ani în urmă au 
marcat o adevărată epocă de aur în 
activitatea unor cabane din Valea 
Jiului.

No este vie încă în memorie at
mosfera plină de optimism care pre
ceda plecarea în concediu a mineri
lor de la Lupeni la... cabana Straja. 
Din inițiativa comitetului sindicatu
lui de la mină un mare număr de 
mineri își petreceau concediul ani 
de-a rîndul la această cabană. Ceea 
ce privește efectele terapeutice ale 
acestui mod de a petrece concediul, 
Invit pe această cale un conde’ din 
rîndul personalului medical să-și 
spună părerea. Cei care au vizitat 
în aceî ani cabana Straja precum 
și fotografiile realizate atunci, a- 
testă deopotrivă o perioadă pros
peră a cabanei. Minerii care-și pe
treceau aici concediul au amenajat 
un minunat parc în curtea cabanei, 
au instalat o baie cu apă caldă, au 
construit și lărgii drumuri în jurul

Pe plaiurile înecate în verdeață de la poalele Parîngului, amatorii de drumeție întilnese adevă
rate comori de frumusețe.

cu 
mineri allati pe malul Grafi
ei și-au exprimat părerea că 
intenție de reeditare a siste- 
de a inlezni petrecerea co.n-

cabanei și, spre delectarea tuturor, 
au săpat o galerie autentică în 
curtea acesteia.

Discutînd în acea duminică 
oîțiva 
tului, 
orice 
inului
cediului în grup, alături de ortacii 
din brigadă sau sector, la 
cabană, s-ar bucura de < 
unanime. Rămîne de văzut 
facă primul pas în direcția

Prin grija partidului si 
nostru rețeaua cabanelor de 
lea Jiului se dezvoltă continuu. In 
viitorul apropiat vor fi construite 
noi obiective turistice în masivii 
Paring și Retezat.

In preajma barajului de la Valea 
de Pești va fi dat în folosință un 
modern complex turistic.

Fată de baza materială 
fală de perspectivele ce 
văd, valorificînd la scara 
t(*lui experiența pozitivă 
precedent, se cere abordată între
barea ; Pe cînd bilete de odihnă (In
diferent de cine emise) la cabanele 
din Valea Jiului ?

cite o 
aprecieri 
cine să 
aceasta, 
statului 

■ pe Va-

existentă, 
se între- 

prezen- 
din anii

Tiberiu KARPATIAN

REZERVAȚII NATURALE
A

■n iudetul Hunedoara9
PREZINTĂ INTERES .-

9

c

a

Tecuri 
la Valea

orbiioline

Părerii național Relezai — bolaniră 
Pădurea Bejan 
Peștera de Ia
Calcarele de
Mare
Calcarele cu
de la Valea Cerbului
Calcarele de Ia Ampoița
Iezerul Șurian
Iezerul Ighieluhii
Șura Mare de la Ohaba 
Ponorului 
Rîpa Roșie
Muntele Vulcan
Locul fosilier Lăpugiul 
de sus
Piatra Corbului

botanică 
speologie

— geologie

— geologie
— geologie
— geologie
— geologie

— speoloqie
— geologie
— geologie

— geologie
— geologie

SU
și

șt

zoologie 
fotesfieră

botanică

PROGRAMUL II

■ 7,00 Banatule. mindră floare — 
emisiune de folclor; 7,30 Buletin de 
știri ; 7,39 Muzică ; 7,45i Muzică
pentru fanfară ; 8.00 Cîntă cobza 
cea bătrînă; 8,10 Tot înainte; 8,30 
Buletin de știri ; 9,00 Pagini din o- 
pera Don Giovanni" de Mozart; 
10.00 Buletin do șliri ; 10.05 Două 
melodii interpretate la orgă electro
nică; 10,10 Teatru radiofonic; „Șe
ful sectorului suflete". Comedie de 
AL Mirodan ; 11,20 Muzică ușoară;
11.45 Dansuri din operete; 12,00
Buletin de știri. Buletin meteorolo
gic; 12,07 Din folclorul muzical al 
popoarelor ; 12,30 Soliști șli orches
tre do estradă; 13,00 Suita simfonică 
„Munții Apuseni" de Marțian Ne
grea ; 13,30 Revista revistelor ști
ințifice ; 14,00 Radiojurnal. Buletin
meteo-rutier ; 14,08 Concert de
prînz; 15.00 Soliști de muzică ușoa
ră; Rika Zarai și Constantin Dră- 
ghici ; 15,30 Tineri interpret! ai
muzicii noastre populare; 16,15 
Muzică; 16,20 Pe teme medicale;
16.45 Muzică ușoară de Mișu lăncii
și Sergiu Malagamba ; 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 17,15 
Din pîlnia gramofonului : cimpoierul 
Ion Papuc din Beciu-Buzău ; 17,35
Cîntă Ana I.ărătușii ; 17,45 Muzi
cieni români de azi despre muzi
cieni români de ieri; 18,10 Orches
tra Ray Coniff; 18,30 Antologie de 
literatură universală. Scriitori al se
colului XX; Paul Claudel; 18,50 
Potpuriu de muziică ușoară; 18,55 
Buletin de știri ; 19,00 C.întece șl 
jocuri populare ; 19.18 Seară de o- 
peră — „Madame Buterflv" de Puc
cini; 21,Off Buletin de știri; 21,05 
Seară de operă (continuare); 21,30 
Studioul de poezie; 21,50 Muzică 
populară; 22,10 Piese instrumentale; 
23,00 Radio jurnal ; 2.3,07 Antologia
discului ; 23,54 Intîlnire cu jazz.ui ; 
0,55—1,00 Bulletin «le știri. Buletin 
meteo-rutier.

— ®----

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Ba
lul de sîmhătă seara ; Republica : 
Pasărea Empurie ; PF.TRILA : S'întul 
la pîndii ; LONEA Minerul : Top- 
ka.pi; 7 Noiembrie: Compart men
tal ucigașilor: ANINOASA Cap- 
cana ; VULCAN : O lume nebună, 
nebună, nebuna ; LUPENI — Mun
citoresc : Agonie și extaz. ; Cultu
ral : -Hocus-pocus; URICANI : El 
Greco.

ÎN EDITURA DIDACTICĂ
ȘI PEDAGOGICA

A APĂRUT:

«w

In Editura didactică și pedagogic^ 
a apărut „Mic atlas de plante dirt 
flora Republicii Socialiste Ron)ânia"( 
semnat de prof. dr. docent I. Todor. 
Conceput și elaborat în scopuri dl* 
daclice, el servește elevilor, student* 
Iilor,
ce îndrăgesc natura, 
peste 800 de specii, 
proape întreaga floră 
fre.

Atlasul este bogat 
de planșe în culori.

profesorilor și tuturor celoj 
Sînt prezentate 
reprezcntînd a« 
a patriei noas-'

ilustrat cu 175

(Agerpresj
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Noi construcții in finisaj.

Pe urmele articolului ÎNSEMNĂRI PE

/

(Urmare din pag. J)

încărcarea 
în antoca-

să Iă-
Para
Sur- 

în di-

neregulile devin 
contabili vizează 
luînd în brațe 
factori creează

„Cu cît ar putea satisface

un magazin mai din plin cerin
BS S S

if

TEMA RESPEC
TARII N. T. S

La două luni după promisiuni
In urmă cu două luai, relatam în 

ziarul nostru despre greutățile pe 
care le întimpină noua unitate de 
prezentare și desfacere a produse
lor a I.A.S. din cauza spațiului in
suficient. Am redat cu acest prilej 
nemulțumirile responsabilului unită
ții, precum și asigurările acestuia că 
în condițiile unui spațiu 
magazinul va desface 
mărfuri mult mai multe 
sortiment mai bogat.

In răspunsul trimis la
critice ale ziarului, Consiliul popu
lar municipal ne informează că în 
ultimul timp au fost puse la dispo
ziția unității mai multe spații, mai 
precis două încăperi în str. Mihai 
Viteazu pentru desfacerea băuturi
lor, iar în 
zarzavaturi 
întrebarea 
răspunsul
— și pe bună dreptate — unde sînt 
produsele promise de responsabilul 
magazinului Gostat în urmă cu două 
luni ?

întrebarea o repetăm și not. Mai 
ales că pe 
din partea 
tov. Florea 
chidă și o
cadrul halelor. Boxa doar în acest 
scop a fost asigurată ! Unde e mă
celăria ? Pe strada Mihai Viteazu 
unitatea dispune de încăperi spă

vinurifer. 
vinuri aș- 
se desfac 
de vinuri, 

la acestea, 
Mih-oc

mai

adecvat, 
populației 
și într-un

semnalările

îi va ii adus pînă Ia o anu- 
dată — fapt ce nu s-a 
Curios rărnîne însă ră
nu a fost comandat,

înfîm- 
mate- 

cu rlea 
arhi-

personale. Există funcționari care 
dau semnături pentru acoperirea lip
surilor din gestiuni. Diverși misiți 
mijlocesc obținerea de acte justifi
cative atunci cînd 
evidente. Anumiți 
acte neconlrolate 
răufăcători. Acești
climatul nociv al necinstei, al dau
nelor din avutul statului. Se impu
ne ca în toate unitățile să fie întă
rită exigența față de orice portiță 
prin care se pot strecura diverși 
profitori și paraziți ai societății, 
certați cu normele de conduită 
cială, obișnuiți să huzurească 
seama altora, să sfideze munca 
tregului nostru popor.

so- 
pe 
în

plată o încăpere pentru 
și o boxă pentru carne, 

pe care o ridică însă în 
trimis. Consiliul popular

baza asigurărilor primite 
responsabilului unității, 
Virgil, trebuia să se des- 
secție de măcelărie în

direct de 
nu ne-an 
— ne-a 
fine, ric 

sorti

pe faptul că dispunem 
de la Sîntamaria Or- 

tone de mînzat. Avem 
întreprinderea nu 

tăiere,
a refuzat să-i taie, 

tratative și în momentul 
și Sperăm 

soluționa problema.

d'ș- 
iar 

Du
de 
ră

Graba strică treaba
15 iulie 1968. Schimbul I al bri

găzii minerului Moldovan Constantin 
muncea de zor. Pe galeria de la cir
cuitul puțului orb nr. 4, orizontul 
440 mare forfotă și înghesuială. îm
preună cu șeful sectorului de inves
tiții al minei Dîlja ne apropiem de 
front. Aici, artificierul Ungureanu 
Ion, încărca cu exploziv cîleva găuri 
de profilare. Contra prevederilor 
N.T.S., alături de el asistau doi mun
citori. I a vreo 10 metri de front, 
inginerul Voicu Gheorghe, topogra
fii! sectorului, verificau direcția ga
leriei ajutat de figuran-ti... și în 
front se manipula dinamită.

I n treba I 
de pază, 
n-a știut 
mat ceva
al brigăzii a fost pus la pază, 
cesla însă tăcea de pază în front, 
păzindu-1 probabil pe arliiicier. In
ginerul topograf Voin Octavian nu 
știa că atunci cînd se încarcă gău
rile cu exploziv între frontul de lu
cru 
este 
mul 
ceea

fală cum, din lipsă de conștiincio
zitate, se încalcă grosolan N.T.S.-uI, 
cum factorii de răspundere rămin 
nepăsători la aceste încălcări.

Este de datoria organelor in 
drept să Ie amintească celor vino- 
vați că respectarea normetor de si
guranță în subteran e strict obliga
torie pentru toți 
reni de 
grăbesc

fiind unde-i sînt punctele 
artificierul Ungureanu Ion 
ce să răspundă. A îngăî- 
că Dîrlea Ion un membru

A-

tăioase pentru desfacerea 
Urtde-s sortimentele de 
teptate ? La ora actuală 
aici doar două sortimente

Pentru a primă răspuns
ne-am adresat tovarășului 
Amos, șeful secției de magazine Go
stat — Deva

— Intîi o precizare: încăperile 
pentru desfacerea vinurilor de pe 
strada Miihai Viteaza le-am obținut 
noi, după mani insistențe, 
la proprietarul imobilului și 
„fost puse la dispoziție" 
răspuns Interlocutorul. In
ce nu avem vinuri într-un 
mont mai bogat ? Actualmente dis
punem de 2 500 de litri de vin văr
sat; e adevărat doar două sortimen
te. Alit am primit. Desfacerea vinu
lui e dirijată pe plan central. Noi 
gm desfăcut în Petroșani începînd 
de la deschiderea magazinului, 34 500 
litri de 
văzută 
județul, 
coperit

avem o altă repartiție de 20 000 
din oare jumătate o vom des- 
tot în Petroșani,
ceea ce privește mezelurile, zar-

vin, întreaga cantitate pre- 
pentru trimestrul II pe tot
Restul județului a fost a- 
d;n suplimentări. In orice

șl vom avea și în conti- 
perioada la care ne refe- 
desfăcut 18 000 kg roșii, 
castraveți, 1 200 kg varză.

din luna august. Nu primim mai de
vreme repartiții; recolta de pește 
va începe doar din luna viitoare. 
La păsări, de asemenea, sper că în 
luna august vom putea desface cile 
1 ©60—F 500 kg pe săptămînă.

— O altă promisiune s-a referii 
la deschiderea unei măcelării...

— Intr-adevăr. Promisiunea,
bine zis, hotărîrca noastră de a des
face și carne în cadrul unității noas
tre s-a bazat 
la crescătoria 
lea de 40 de 
și porci. Dar
pune de posibilități de 
I.R.I.C.-ul 
cem 
fală pe plan județean 
vom

— Reci. în orice caz. a fost o pro 
misiune făcută cn 
pentru siitor ce i

— Că și în viitor 
Petro șan iu lut se va 
regim preferențial, 
cam 60 la sută a 
zarzavaturi — roșii, 
fructe a fost desfăcută în Petroșani, 
\ om îmbunătăți și mai mult apro
vizionarea unriății. Zarzavaturi, fruc
te, telemea, mezeluri vom avea în 
continuu. Am pus în vînzare și 
cîleva specialități noi de cașcaval

In ortco caz, 
cerințele reale la Petroșani 
vom strădui să le satisfacem.

acest sens 
depozit 

a ov:ta

i ușurință. Totuși 
ne puteți spune ? 

aprovizionarea 
bucura de un 

Și pînă acum, 
repartițiilor de 
castraveți, ouă,

vom

și punctul de pază, staționarea 
interzisă. Dîrlea- Gheorqhe, „o- 

de pază" era complot străin de 
ce trebuia să facă.

In- 
lor

în 
ide 

Clă-

FOTOCRITICA

Dilemă pentru pești și broaște...

caz, 
litri 
face

In
zavaturile și fructele aru vîndut în 
continuu 
nuare. In 
rlm am 
7 000 kg
1800 tone' fructe, 16000 kg cartofi. 
De asemenea, am avut o repartiție 
de 1 500 păsări. Am primit asigurări 
că nu vom fi în situația de a avea 
goluri în desfacerea zarzavaturilor. 
Referitor la păsări și pește aceste 
produse Ie vom putea desface abia 
în trimestru] III, mai ales începînd
......

măsură în 
chiclem și un 
șani ponlrti 
de la Deva.

...Să sperăm
partea
că se va infirma proverbul care cir
culă azi.
ră
și anume că... ,Ja pomul lăudat să 
nu

în
noi de 

nc-am dat seama de 
și ne
Ca n 

vrem să des- 
aici în Potro-

I ran sporturile

că noile
..Gostatului" se

asigurări din 
vor adeveri.

în orașul nostru în legătu- 
cu această unitate comercială.

te duci cil sacul...".
I. DUBEK I

a 
trecut cu vederea 
acest act părea sus- 
să verifice realitatea 
Oficiului juridic din

lucrătorii, indife- 
funcție, indiferent dacă se 

ori nu.
R. S.

JJ avut noroc..."
Eug.cn. mecanic de locomo-

accidentat în 
Cum ?
Ce-a făcut ? 
convoiul de 
abatajul nr.

principal I onea I.

ziua 
Încâlcind 

In 
va- 
312 

în

Maria. Clătinici a dispus 
sulurilor de împletituri 
(niennl condus de șoferul Arcz A- 
Jexandni și a plecat cu el spre 
U.R.U.M.P. In drum însă a descăr
cat o parte din acest material în 
curtea Compefroluluî unde aștepta 
un salariat al acestei unități. In a- 
cest moment a fost prins asupra 
faptului de către organele de mili
ție.

A doua zi după aceste fapte, Clă- 
tinici „se retrage" din nou în con
eedin de boală, cum se află și în 
prezent, deși anumile interese I au 
mai purtat pe la gestiunea 
sală în grija manipiilantului 
Iiislinian coi delegație scrisă, 
prinzător apare însă faptul că
mîneața zilei de 5 iunie la ușa de 
Intrare a depozitului de materiale 
•le la UJR.U.M.P. s-an găsit cîleva 
suluri de împletituri de sîrmă aduse 
peste noapte. Nu se știe de către 
rine și cum. Cum a fost efectuat a- 
resi transport de vreme ce intrările 
în curtea uzinei sînt păzite ? Firele 
afacerilor necurate nu se extind ? 
Dacă se introduc alîf de ușor și 
neobservat materiale, nu același 
«■re se înrimp’ă si la scoaterea 
«il'> uzină ?

Încolții de iapfe și verificat 
gestiunea »mnletitiiiîî de sîrmă 
ce nu în întreaqa gestiune. ?).
liniei simte că se clatină ceva în sî- 
lua’ia sa si >ncepe să pună în miș
care posibilitățile de a profita dc 
slăbiciunile si încrederea superiori
lor săi. In urma inventarierii a re- 
ziHlat o lipsă de 392 Ikg plasă 
shină 
1> e'e 
drept 
243 5 
de către gestionar cantitatea 
148.5 kg. Pe bună dreptate, 
șl legal, printr-o scrisoare datată pe 
19 iunie a.c. semnală de ing. Cră
ciun Dumitru și contabilul set To
nins Nicolae, uzina a solicitat con
stituirea drept parte civilă pentru 
întreaga cantitate de plasă lipsă și 
a cerut ca numitul să fie 
penal pentru fapta sa Dar slăbiciu
nea unora și-a dat în petec. Au în
ceput încercări de tot felul pentru 
a-1 scoate pe gestionarul incorect cu 
basma curată. S-a încercat să se a- 
tribuie lipsa respectivă furnizorului 
— o cooperativă din 
marfa a circulat prin 
fără să fie semnalată 
A fost ideea șefului 
vizionării Mirean luliu, 
Și de alți salariați cn munci de răs
pundere din uzină, făcîndu-se în a 
cest sens intervenție Ia sectorul co 
mercial al C.C.V.J.

Văzînd că încercarea nu dă re 
zuliate, gestionarul incorect a plăs 
muif un act oficial caro să-l pună la 
adăpost de răspundere. A întocmit 
o notă de transfer cu nr. 100 cu da
ta de 22 iunie 1968 (fiind în con
cert u de boală| a obținut pe acest 
act viza de control preventiv a con
tabilei Deheleanu Gbizeta (cum a 
controlat ea preventiv ?), Ia pus pe 
înanipiilanlul Para 
neze de predare 
de 150 kilograme 
(dosi nn a predat

de
Din această cantitate orga- 

miliției au restituit uzinei — 
corp delict — cantitatea de 
ăg. Mai răminea de justificat 

către gesticsnar cantitatea de 
corect

<i r măr it

Teiuș — deși 
două gestiuni 
această lipsă, 

biroului apro- 
îmbrățișată

Justinian să sem- 
pentru cantitatea 
împletitură sîrmă 

nimic) și a pornit

la drum în căutarea unui binevoitor 
care să semneze de primire pentru 
materiale care nu mai existau. Pe 
drum a întîlnit însă un vechi coleg 
și prieten care s-a oferit să-l aju
te. in persoana manipulantnlui de 
materiale de Ia depozitul de piese 
de schimb Danciu loan. Acesta, Ia 
rindul său, avea un prieten Ia de
pozitul de materiale al E. M. Lonea 
pe nume Coțan Vasile spre care au 
pornit cu autocamionul condus de 
Arcz Alexandru. Cit ai zice pește, 
semnătura de primire s-a așternut 
pe actul de transfer sub justificarea 
garantată de Danciu Ioan că mate
rialul 
mită 
plat.
rialul
depozitului E.M. Lonea fiind 
plină de împletitură de sîrmă. Co
țan Vasile a semnat de primire pen
tru nn material pe care nici nu-I 
văzuse, iar cei chemați să-l tragă Ia 
răspundere pentru fapta sa i-an gă
sit justificări.

Actul astfel redactat și semnat a 
iosf prezentat de gestionar conta
bilului șef al uzinei, Tomuș. Acesta 
a uitat că doar cu trei zile înainte 
ceruse pedepsirea coniorm legii 
vinovatului, a 
peste faptul că 
pect, și în loc 
lui. a înaintat
C.C.V.J. o scrisoare prin care roma
nica „justificarea" de către gestio
nar a diferenței rămase de 148.5 kg 
cu nota de transfer întocmită așa 
cum s-a arătat mai sus. Scrisoarea 
respectivă a fost semnată și de in- 
oinernl șef al uzinei angajind astfel 
răspunderea conducerii U.R.LLM.P.

Verificările întreprinse au stabilit 
ilegalitatea acestui act de transfer 
fals, anulindu-l. Cum rămîne însă 

intenția celor ce I-au întocmit, 
semnat și aprobat ? Este tocmai 
ceea ce creează climatul furturilor 
din avutul obștesc, este aerul și 
apa celor înclinați să huzurească pe 
seama veniturilor frauduloase. De 
altfel un vecin al gestionarului seni 
nalează redacției printr-o scrisoare 
că deși acesta are un salariu mo
dest, atît Clătinici loan cît și fami
lia sa fac cheltuieli peste posibili
tățile unui cîșlig cinstit. Și-ati cum
părat într-un timp scurt mobilă 
scumpă, covoare, patru ceasuri de 
mînă frigider mare, aragaz, mașină 
de spălat rufe ele. Și aceasta în timp 
ce domnul Clătinici lua masa de 
prînz numai Ia restaurant si iăcea 
cheltuieli mari la botezuri, plus che
furile frecvente care se încheiau cu 
bătăi. Pe bună dreptate se întreabă 
vecinul său : cum este posibil ca un 
asemenea element să fie menținut 
m funcția de gestionar ? Legat de 
această întrebare se mai pun și al
tele : oare atunci cînd conducerea 
uzinei t-a găsit pe Clătinici loan în 
circiumă, beat în timpul serviciului, 
pe lingă sancțiunea disciplinară ce 
i-a aplicat-o nu cumva era cazul să 
cerceteze șî sursa de nnde 
banii pe care-i cheltuiește 
pe băutură ?

Cazul Iui Clătinici scoate 
dență o serie de lacune in 
gestionară. Unii gestionari 
nuri materiale își creează 
pe rare apoi le valorifică în

In jurul unui obiect ciudat 
s-au adunai mai multe viețui
toare acvatice.

UN PESTE: Ce-o mai fi și 
drăcovenia asta ?

O BROASCĂ :
Nu simtifi că 
smoală ?

ALT PESTE : De
Că nu știm ce-i asta ?

ALTĂ BROASCĂ : Dacă nu 
mai ieșifi și voi pe uscat... Eu 
am ieșit la mal și am văzul 
cum a ajuns ciudatul obiect 
aici... Acesla-i lin tambur

Fricoșilor I
miroase a

ce fricoși ?

cablu înfășurat pe el. pe care 
oamenii, mai precis cei de la 
sec|ici re/ele Petroșani de la 
I.J.E.H. l-au obligai să facă 
baie aici la Peștera Bolii. Căni 
era prea bine uns. Nu-1 ve
deți : a început să ruginească I

UN PESTE: Cine plătește 
paguba ?

O BROASCĂ : Pe apa slm- 
betei s-au scurs multi bani. 
Oamenii de la I.J.E.H. or fi 
poale abonați la apa aceasta... 
Mai știi ? I

Premiile concursului

de dramaturgie
In vederea stimulării dramaturgiei 

originale pentru îmbogățirea reper
toriului teatrelor dramatice 
păpuși, Comitetul de Stal 
Cultură și Artă a organizat 
oada 1967—1968 un concurs

au fost pre- 
dramatice de 
genuri și sti- 
C.S.C.A., for-

și de 
pentru 

în peri- 
de dra-

provin 
frecvent

in evi- 
matcrie 
de bu- 
plusuri 
scopuri

Semestru nou
probleme n®i
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toasă I Așadar, în trimestrul trei 
vor trebui terminate și predate în 
folosință noile centrale termice din 
Petroșani, Lupeni, Uricani, dezvoltă
rile de capacități de la centralele 
nr. 1 și nr. 2 Petrlla etc. Inii -ade
văr, constructorii trebuie să se gîn- 
dească Ia faptul că locatarii noilor 
blocuri au nevoie și de apă caldă — 
per-lru baie — iar din luna 
brie se ridică și problema 
tului...

In aceeași ordine de iidei, 
arătată și o altă problemă

oclom- 
încălzi-

trebuie 
pe care 

o aduce semestrul II pentru con
structori : învățînd din experiența 
anilor trecuți — încă de pe acum 
conducerile de șantiere au datoria 
să alcătuiască planuri și să ia mă-

suri în 
pe timp

Măsuri ? Da, dai in cadru) unei 
acțiunii mai largi. Nu este vorba 
doar de pus nn acoperiș la o maga- 
zioară, sau zidirea unui coș de bu
cătărie ci — privind în ansamblu 
problemele — să se caute rezolvări 
peni,ni întrebări ca: Ce vor lucra 
șantierele în trimestru) IV ?; Există 
front de lucru pentru trimestrul I 
1969 ?; Se fac suficiente atacări de 
fundații — de pe acum încă — ast- 
5el ca (după predarea celor circa 400 
de aparlamenle pe trimestrul III) să 
îie de lucra în lunile reci atît pen- 
Iru zidari cît și pentru instalatori, 
zugravi, vopsitori, parchetari, mozai
cari ? Doabia atunci, constructorii 
vor avea asigurată continuitatea lu
crului pe întreaga perioadă a semes
trului II.

vederea pregătirii lucrului 
de iarnă !

18,00
18,30
19,00

10,00
10.30
17.30

21,30

maturgie. La concurs 
zentate 727 de lucrări 
o mare diversitate de 
luri. Juriul Instituit do

TELEVIZIUNE

mal din dramaturgi, critici, regizori 
și actori, sub președinția artistului 
poporului Radu Beligan, a bo-tărît să 
acorde următoarele premii și men
țiuni :

Pentru pie.->e în mai multe acte : 
Premiul special al juriului a fost a- 
tribui't lucrării „Croitorii cei mari 
din Valahia" 
iar Premiul 
na" de Tina 
„Manevrele" 
Deak Tamas, 
pentru copii 
„PoveSte 
povici.
mit mențiuni piesele 
liber" de Ionel Hristea, „Avionul 
de Cluj", de Alexandru Mitru și 
Constantin Maleescu, „Cronica per
sonală a lui Laonic", de Paul Cor
nel Chitic și „Basarabii", de Dan 
Tărchilă.

de Alexandru Popescu, 
III lucrarilor : „Alizu- 
lonescu Dcmetrian și 

(A. Hadgyakorlal) de 
Premiul dramaturgiei 

a fost acordat piesei
neterminată" de Alecu Po

lii același domeniu au pri- 
„Un loc rămas 

I Iristea,
Alexandru

emisiunii de dimineață, 
elevi. Consultații la 
se pregătesc pentru

fizică (în ajutorul 
examenul de ba-

specialiști.

19,30
19,50 
20,00 
20,26
20,45
21,00
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Telecronica economică (reluare), 
închiderea
Tv. pentru 
celor care 
calaureat).
Tv. pentru
Curs de limba rusă (lecția 1). 
Studioul pionierilor. Expediție 
Turnu Roșu.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Film serial „Vikingii". 
Arta plastică. Delacroix. 
Varietăți pe peliculă, 
întrebări Ia care s-a răspuns...
nu s-a răspuns încă. Emisiune de știință. 
Teleglob — emisiune de călătorii 
rașe poloneze.
Ecran literar — revista Tv.
Mari interpreți. Violonistul Isaac
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii programului

de vacanță Ia

întrebări la care

geografice. O-

Slern (II).

I.

SPORT Cîștigători

Căci, numai ridi- 
a blocurilor A 6 
e — Petroșani, a 
la blocul B 5 - 

nu vor 
lucru I 

prezent,

Probleme multiple, cate trebuie să 
stea în atenția conducerii șantiere
lor de construcții, 
carea prin glisare 
— Lupeni și B 1 
înălțării zidăriilor
Petrlla, la cele din Vulcan, 
crea suficiente fronturi de 
Toate acestea sînt însă, în 
doar Ia... primele fundații! Nu merg
oare lucrurile la ele prea încet 1 
Timpul trece, implacabil!

Semestrul II pune sarcini noi în 
fata constructorilor. Este necesar ca 
ele să fie privite cu toată seriozita
tea, rezolvarea lor să țină cont de 
ansamblul, interdependenta dintre ele, 
pentru a evita multe greșeli ce s-au 
manifestat în această direcție în anii 
trecuți: front de lucru insuficient, 
centrale termice încă neîncheiate la 
începerea anotimpului rece, pregă
tiri de iarnă slab organizate, restan
te însemnate în executarea lucrări
lor de sistematizare pe verticală etc.

Sarcina majoră în perioada ac
tuală, pentru constructorii Văii Jiu
lui, este realizarea ritmică a planu
lui și pregătirea fronturilor de lu
cru corespunzătoare planului din tri
mestrul IV.

Bravo
Rivalitatea fotbalistică dintre Pe

troșani și Lupeni a avut mai dău- 
năzi un nou episod. Cele patru pro
tagoniste, ale campionatului munici
pal de fotbal rezervat copiilor, au 
susținut două mari confruntări. Di
mineața, pe stadionul din Petroșani, 
Jiul II a întîlnit pe Minerul I Lu
peni. Deci a doua garnitură a gaz
delor primea replica primei echipe 
de copii de la Lupeni. Spectatorii, 
destul de multi, au plecat de Ia sta
dion îneîntați de frumosul „recital" 
fotbalistic oferit de ambele echipe. 
Cei care au absentat au ce 
A fost 
într-un 
tehnice 
pentru
de serviciu în fotbal. Echipa a doua 
a copiilor din Petroșani 
repriză cu brio primei 
penene. Scorul de 1—1 
încheiat prima parte 
flectă de altfel acest 
pauză, superioritatea 
spus însă cuvlntul. 
trei goluri, ei au obți 
scorul de 4—1.

După-iamiază, pe stadionul din Lu
peni s-au schimb'at atît interpreți! 
cît și rolurile. Minerul II a primit 
replica echipei Jiul I. Spectatorii 
au avut prilejul să vadă un joc deo-

regreta, 
disputat 
execuți! 
chiar și

un meci antrenant, 
ritm vioi, cu multe 
demne de invidiat 

unii jucători cu vechi state

a

a rezistat o 
garnituri bl
eu care s-a 
întîlnirii re-

Iucru. După 
oaspeților și-a 
înscriind încă 

nut victoria cu

spectatorii.
copiilor!

seb't de frumos cu faze de poartă 
numeroase și goluri mult aplaudate, 

garnitură jrullstă a jucat 
obținînd o victorie catego- 
scorul de 5—2. Cumulînd 
ambelor întîlniri, rezulta- 
egal: 6—6. Cîștigători au

Prima 
splendid 
rLcă cu 
scorurile 
tul este
fost însă spectatorii de pe ambele 
stadioane, care au văzut două me
ciuri plăcute, de un bun nivel teh
nic, desfășurate în limitele unei de
pline sportivități. Pentru toate a- 
cestea, bravo copiilor clin toate cele 
patru echipe I

★
Disputele dintre cele patru echipe 

de copii ale celor mai puilermice sec
ții de fotbal din Valea Jiului ne-au 
prilejuit cîteva constatări îmbucură
toare. In primul rlnd, trebuie relie
fată atenția și seriozitatea cu care 
se duce munca de depistare și creș
tere a tinerelor talente de fotbaliști, 
î.n aceste două asociații sportive. 
Materializarea străduinței depusă de 
antrenorii echipeloT de fotbal copii, 
este pregnant vădită In tehnica a- 
vansată a micilor jucători ; Con
stantin, Magyari și Munteanu de 
la Jiul Petroșani, Gonstantinescu șț 
Marin de la Minerul Lupeni despra 
care se va mai vorbi în curînd.

D. C.

B
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Szabo
livă la sectorul I al minei I onea, se 
află încă in concediu de boală. Cu 
ce suferă ? S-a 
de 27 mai 1968.
prescripțiile N.T.S. 
I'inp ce conducea 
gonete pline de la 
către puțul
dreptul transversalei 311 a observat 
cum 4 vagonete goale rulează pe 
galeria transversală către locomoti
va pe care o conducea. In loc să 
oprească locomotiva, respectiv, con
voiul de vagonete pline și să aș
tepte ca cete patru vagonete goale 
să fie oprite, a scos mina din loco
motiva care mergea și-a încercat să 
oprească vagonelele cu pricina. Ce-a 
urmat ? Locomotiva a deraiat, au de
raiat șf vagonelele goale. Mina Iul 
Szabo Euqen care a ieșit nechemată 
afară, a fost prinsă și fracturată în
tre cabina locomotivei și unul din 
cele patru yagonele goale

I ocomoliva și vagonelele 
au fost urcate iar pe linie, 
rtează și în prezent, iar el 
încălcat grosolan N.T.S.-uI 
in concediu medical. Prilej
flecții pentru toți acei ce ignorează 
regulile de proiecție a muncii. Nu-i, 
deci, destul să mizezi pe „noroc" In 
timpul lucrului ori s-o faci pe „vi
teazul". Trebuie să respecți și pre
scripțiile de protecție a muncii.

din față 
funcțio- 
care a 

sc> află 
de re-

ZSBCX

D A D

1)

limuzine de lux
Și
de

cînd soarele se

stau uneori cile 14 
de muncă.

In lunile de vară, 
abate necruțător și temperaturile e-
ting în unele zile 50° C, activitatea 
între zidurile metropolei se oprește 
parțial. Arșița devine insuportabilă. 
Monsumul, vîntul deșertului, aduce 
nori de praf în oraș. Cerul devine 
cenușiu, soarele abia se mai vede 
și oamenii se grăbesc să ajungă la 
locuințele lor. Circulația slăbește și, 
dintr-c dată, pe străzi, viața parcă 
amuțește. „Oaza" Bagdadului doar
me.

Deși Bagdadul este situat în mij
locul deșertului, oamenii au totuși 
o posibilitate de a păstra peștele 
proaspăt. Pe căldura toridă desigur

caravane
cămile

că pistele nu pci.le li adus la piață. 
Dar pescarii de pe fluviul Tigru au

1 o modalitate. In bărci con- 
iie de ei, pescarii se îndreaptă 
la miezul nopții în sus pe flu- 

departe de oraș, unde își a- 
(ă năvoadele. In zorii zilei, cînd 

la viață, bărcile
ele năvoadele pline 
mal unde le așteap- 

pescarilor. Selectarea 
imediat. Peștii vii 
coșuri cu împleti-

fixale pe prăjini den

guși 
stru 
pe 
viu, 
run 
orașul se trezește 
trugîmț, după 
se înapoinză ia 
tă familiile 
peștelui începe 
sînl împlirțiți In 
tură groasă, 
bambus și ținute sub apă cu ajuto
rul unor mici ancore. In timp ce 
pescarii își întind din nou năvoa
dele la uscat, familiile lor scot peș
tele la vînzare, care găsește repede 
cumpărători.

CALENDARUL ZILEI
JOI 18 IULIE

@ 1864 — A luat ființă Universifafea din București.

1914 — A avut 
Ia care muncitorii din 
războiului 'mpeiialist

@ 1915 — A avut 
socialistă interbalcanică.

loc marea întrunire din sala „Dacia" 
București au manifestat împotriva

loc la București a Il-a Consfătuire

® 1882 — S-a născut Glieorghi Dimitrov, conducător al 
Partidului Comunist Bulgar, militant al mișcării comuniste 
internaționale (m. 2 VII 1949).

@ 1936 — A început lupta poporului spaniol împotriva 
agresiunii fasciste, pentru libertate și democrație.
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STEAGUL ROȘU

LOVITURA DE STAT t

au format un „Consiliu® Autorii loviturii
o

® Condamnarea unor practici ale vechii
administrată!

De ase- 
membrii

acuză re-
Rahman 

pregătirea

au dat dispoziții 
tuturor aeropor- 

guvern amen

a
acționeze 

în direcția 
sociale în 
reformei și

al comandamentului! revoluției**

i

Expunerea prezenfată 
la Plenara CC. al U.C.I.

.BAGDAD. — Potrivit postului de 
radio Bagdad, în noaptea de 16 
spre 17 iulie a avut loc o lovitură 
de stat în Irak. Autorii loviturii au 
format un „Consiliu al comanda
mentului revoluției", care a preluat 
funcțiile prcșdintelui republicii și 
comandamentului suprem al forțelor 
armate. Generalul Abdel Rahman 
Aref, președintele republicii, a fost 
destituit din toate funcțiile, 
menea, au fost destituiri
guvernului irakian prezidat de ge
neralul Yehia. precum și generalul 
Ibrahim Feisal Al Ansari, șeful sta
tului major al armatei.

Lovitura de stat, se precizează în
tr-un comunicat al Consiliului Co
mandamentului revoluției, s-a des
fășurat fără a întîmpvna vreo rezis
tență. Postul de radio Bagdad a 
anunțai totodată că președintele 
Aref „a fost trimis în străinătate cu 
un avion special pentru a fi alături 
de
ca! destinația.

„Consiliul comandamentului revo
luției" a cerut tuturor unităților mi
litare și oficialităților civile să păs
treze calmul 
noii mișcări, 
menționat că 
printre care 
s-au raliat

autorități militare 
pentru închiderea 
turilor și instituțiilor 
tale, precum și interzicerea circula
ției timp de 24 de ore în întreaga 
țară.

Autorii loviturii de stat 
girnul generalului Abdel 
Aref de „neglijență în
forțelor armate, considerată ca unul 
din factorii care au dus la înfrînge- 
rea in evenimentele din iunie 1967".

Totodată, postul de radio Bagdad 
a anunțat că „Consiliul comanda
mentului revoluției" va respecta 
toate acordurile și tratatele interna
ționale semnate de Irak.

familia sa", dar nu s-a specifi-

o politică 
exploatării 
condiții ca 
petrol din

și să acorde sprijin 
Postul de radio citat a 
unele unități militare, 
qarda prezidențială, 

„Consiliului comanda
mentului revoluției". Comandantul 
suprem al forțelor irakiene stațio
nate în Iordania, luînd cuvîntul la 
postul de radio Bagdad, a anunțat 
sprijinul său față de noile autorități. 
Pe de altă parte, postul de radio 
Bandad a anunțat că „Consiliul co- 
m-ndamentului revoluției" va for
ma o comisie pentru examinarea 
cazurilor prizonierilor politici și e- 
'xflaților irakieni. S-a anunțat toto
dată că „Consiliul comandamentului 
revoluției" va guverna tara pînă la 
organizarea unor noi alegeri. Noile

BAGDAD. — Postul de radio Bag
dad transmite :

In proclamația dată publicității de 
Consiliul Comandamentului revolu
ției se condamnă u'nele practici ale 
vechii administrații, pe care le con
sideră drept „moșteniri ale imperia
lismului". In problema exploatării 
rezervelor interne ale tării se arată : 
„Vom pune în aplicare 
națională în domeniul 
petrolului". Vom asigura 
Compania națională de
Irak să creeze un sector petrolier 
independent care „să poată respinge 
orice presiuni din afară". Vom înce
pe exploatarea rezervelor naturale 
ale Irakului de către Irakienii înșiși.

In problema minorității kurde, se 
arată într-o altă declarație, noua 
conducere „va căuta să o soluțio
neze în interesul Irakului, stabilită
ții și unității sale".

In proclamație se afirmă atașamen
tul Irakului la Liga Arabă, mențio- 
nîndu-se, totodată, intenția noilor 
autorități de a extinde colaborarea 
cu toate statele.

In ultimele săptămini opinia 
publică din Statele Unite ale 
America și-a manifestat prin 
puternice demonstrații protes
tul fufă de existenta barelor 
militare americane pe diferite 
meridiane ale globului.

In clișeu: Un marș al parti
zanilor păcii reprimat cu bru
talitate de polițiști la Washing
ton.

Prețul aurului
continuă să scadă
pe piețele occidentale

GREVA GENERALA
ÎN URUGUAY

MONTEVIDEO. - In ciuda „mă
surilor de securitate", decretate de 
președintele Areco, Convenția na
țională a muncitorilor din Uruguay 
a declarat o grevă generală de 24 
de ore. Aceasta este a doua grevă 
generală de la decretarea „măsurilor

de securitate", prima declanșînd în 
întreaga tară o adevărată criză po
litică. Greviștii protestează împotri
va măsurilor de austeritate luate de 
guvernul Uruguayan cu scopul de a 
face fată puternicei inflații și situa
ției economice precare prin care tre
ce tara. In primele 
nului, preturile au 
Ia sută, cifră (ără 
toria țării.

PARIS. — Tendința de scădere a 
prețului aurului se accentuează pe 
principalele piețe occidentale. La 
Londra, unde luni seara cota meta
lului prețios fusese de 39,15 dolari 
uncia, marți dimineața aurul se vin
dea la 38,90 dolari uncia pentru ca 
în cursul aceleiași zile acesta să a- 
jungă la 38,50 dolari. La Paris, unde 
vinerea trecută uncia de aur se ne- 
gooia la 43,60 dolari, marți dimi
neața prețul ei era de 42,70 dolari.

Referindu-se la motivele care au 
determinat
France Presse menționa, printre al
tele, noile 
lor de aur ale S.U.A., precum și po
sibilitatea
pe piața liberă.

această scădere, agenția

S. U. A

0 rezoluție a Prezidiului

comitetului raional Praga

2 al P.C. din Cehoslovacia

PRAGA. — Intr-o rezoluție adop
tată în cadrul ședinței extraordina
re a Prezidiului comitetului raional 
Praga 2 al P.C. din Cehoslovacia se 
subliniază că pregătirea Congresului 
extraordinar șl P.C.C. continuă cu 
succes, cu toată situația internațio
nală actuală a R.S. Cehoslovace.

Rezoluția sprijină pe deplin pozi
ția Prezidiului C.C. al P.C. ca pînă 
la Congresul al XIV-lea al P.C.C., 
cu partidele frățești să aibă Ioc nu
mai convorbiri bilaterale pe terito
riul R.S. Cehoslovace.

„Prezidiul C.C. al P.C.C. conduce 
în mod concret procesul de demo
cratizare, se află în fruntea lui, ac
ționează pe deplin în spiritul plena
relor din ianuarie, aprilie și mai 
ale Comitetului Contrai și se stră
duiește să traducă în viată progra
mul de acțiune .al P.C.C.", se subli
niază în .rezoluție,

„In cazul cînd seriozitatea situa
ției ar necesita o hotărîre principia
lă pe care Prezidiul C.C. al P.G.G. 
nu ar putea să o înfăptuiască sin
gur, recomandăm să se convoace 
delegați dintre cei aleși la Congre-

sul al XIV-lea extraordinar, care se 
bucură de încrederea deplină a mem
brilor de partid și a opiniei publice".

Rezoluția cere ca Prezidiul C.C. 
al P.C.C. ,,să nu admită ca unii 
membri sau grupuri ale viitorului 
C.C. al P.C.C. să ducă singuri con
vorbiri cu instituțiile reprezentative 
ale celorlalte țări socialiste, deoa
rece ei ar putea furniza informații 
greșite, denaturînd în felul acesta 
conținutul evenimentelor politice 
actuale din Cehoslovacia".

BELGRAD. — In expunerea pre
zentată la Plenara C.C. al U.C.L, 
Mialko Todorovici, secretar al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.L, 
a trecut în revistă actuala situație 
politică și socială din țară. El a 
arătat că în prezent, ca rezultat al 
acțiunii reformei și al maturizării 
conștiinței sociale a oamenilor mun- 

se constată o activizare politi- 
și socială a muncitorilor, țăra

nilor, tineretului și intelectualității.
Vorbitorul a subliniat că Uniunea 

Comuniștilor se află în .prezent în
tr-un moment hotărîtor al bătăliei 
pentru înfăptuirea telurilor esenția
le ale reformei.

După ce a trecut în revistă rezul
tatele obținute, M. Todorovici 
spus : U.C.L trebuie să 
mai hotărât ca oricînd 
unirii tuturor forțelor 
lupta pentru înfăptuirea 
împotriva devierilor.

Todorovici a abordat 
are unele probleme privind rolul 
U.C.L ca avangardă revoluționară a 
societății. Mișcarea de reînnoire a 
Uniunii comuniștilor, a spus el, este 
incompatibilă cu fenomenul existen
tei în rîndurile sale a unor oameni 
care și-au pierdut reflexul politic șl 
curajul, oameni caracterizați de con
formism și incapacitate de a se 0- 
pune deschis și public tuturor con
cepțiilor și atitudinilor care vin în 
contradicție cu principalele valori 
alo autoconducerii societății și cu 
rolul nou ai Uniunii Comuniștilor.

In încheiere, vorbitorul s-a refe
rit la poziția U.C.L față de eveni
mentele din Cehoslovacia.

„Dorind să asigure dezvoltarea 
continuă a socialismului în tara lor, 
Partidul comunist și clasa muncitoa
re din Cehoslovacia au pornit 
pentru profunde transformări

liste democratice", a arătat el. „Ati
tudinea față de transformările din 
Cehoslovacia poate fi definită în 
mod corect numai dacă se pornește 
de la încrederea în forța socialis
mului și a ideilor socialiste, de la 
încrederea în forțele progresiste, 
conștiente, în partidul comunist, în 
clasa muncitoare din Cehoslovacia, 
P.C. din Cehoslovacia și clasa mun
citoare cunosc cel mai bine condi
țiile, cerințele și posibilitățile din 
tara lor. Noi avem convingerea fer
mă că ele au suficientă forță pentru 
a răspunde obligației lor față do 
propriul popor și de socialism și că, 
prin rezolvarea problemelor interne 
din țara lor, deschid posibilități noi 
pentru afirmarea socialismului".

El a arătat apoi că „presiunile și 
amestecul din afară in orocesul 
transformărilor din Cehoslovacia pot . 
da lovituri grele dezvoltării 
lismului din această țară, 
Iul socialismului în lume,
tizării relațiilor dintre țările 
liste și mișcării 
naționale". „U.C.L
cialistă au acordat 
continuare sprijin 
siste în frunte cu
slovacia și conducerii sale actuale", 
a subliniat în încheiere Mialko To
dorovici.
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Arme grele livrate Iordaniei
anunla 
a fost 
impor-

AMMAN. — După cum 
agenția France Presse, marți 
descărcată în portul Akaba o 
tantă cantitate de arme grele ame
ricane, i.ncluzînd tancuri „M-2" și 
„M-4" Patton și un număr de alte 
vehicule militare.

lupla 
socia-

Unite 
echipa-

Conform unui acord, Statele 
urmau să livreze Iordaniei 
mont și armament militar în valoa
re de 100 milioane de dolari, însă 
în timpul conflictului din Orientul 
Apropiat, aceste livrări fost a- 
mînate.

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
deschis sesiunea Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. Sesiunea examinează 
raportul Ministerului Industriei U- 
șoare cu privire la îndeplinirea pla
nului pe 1968, proiectul del lege a- 
supra sovietelor sătești de deputați 
ăi oamenilor muncii, proiectul de 
hotărîre cu privire la comisiile per
manente ale Sovietului Suprem și va 
aproba decretele Prezidiulu Sovie
tului Suprem.

La lucrările sesiunii participă Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîgbin, Ni
kolai Podgornîi și alți conducători 
sovietici.
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RIO DE JANEIRO. — Președintele 
Braziliei, Costa e Sylva, 
marii o nouă șpdință a 
Securității Naționale, în 
reia s-a discutat situația

demonstrațiilor

a convocat
Consiliului 
cursul 

actuală

Edward Kennedy va reintra 
pe scena politică

un ln- 
rezolu- 

din no- 
opinia

că
diți 

stu-

reuniunii, el a decla
ră va menține inter- 
oricăror manifestații 

va adopta măsuri ,ex-

țară în urma 
den iești.

i a sfîrșitul 
ral 'iariștilor 
dir t ia asupra 
studențești și
cepționale pentru a împiedica „orice 
încercare de revenire la un climat 
de agitație".

NEW YORK. — Senatorul Edward 
Kennedy, care după asasinarea la 5 
iunie a fratelui său Robert Kennedy 
a încetat practic orice activitate pu
blică și parlamentară, își va face 
reintrarea pe scena politică la con
venția Partidului democrat, care se 
va întruni la Chicago la 26 august, 
pentru a desemna candidatul parti
dului la președinție. Edward Kennedy 
a fost desemnat în unanimitate în 
cursul unei reuniuni a partidului său

ținută la Newton drept conducător 
al delegației democrate a statului 
Massachusetts, care va participa la 
convenția de Ia Chicago.

Participarea lui Edward Kennedy 
la convenția democrată pune capăt 
știrilor contradictorii care circulă de 
cîtva timp: în legătură cu proiectele 
senatorului, despre care unii au afir
mat că ar intenționa să se retragă 
din viața politică.

CAIRO. - Ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U., Mahmud Riad, a a- 
cordat televiziunii egiptene 
terviu în care subliniază că 
ția Consiliului de Securitate 
iembrie 1967 reprezintă, în
guvernului sau, singurul plan care 
poate duce ;la .reglementarea crizei 
din Orientul Apropiat. EI a preci
zat că Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al secretarului general 
al O.N.U., U Thant, este unica per
soană în măsură să prezinte un pro
gram pentru aplicarea acestei rezo
luții. „In cazul în oare o soluție po
litică a crizei nu va putea fi găsită, 
a relevat Mahmud Riad, nouă ne 
revine responsabilitatea de a elibera 
prin forță teritoriile ocupate".

TOKIO. — Ploile torențiale care 
s-au abătut în ultimele trei zile a- 
supra teritoriului japonez au prici
nuit mari pagube materiale popu
lației din 12 prefecturi. Marile Inun
dații provocate de aceste ploi au 
distrus numeroase poduri și locuin
țe. Peste 3 000 de clădiri au fost

inundale sau distruse la Osaka, lat 
peste 1 000 la Nara. Atît la Osaka 
cit și în alte prefecturi din sudul 
Japoniei, circulația feroviară și ru
tieră a fost paralizată. Autoritățile 
au lansat o campanie de înlăturare 
a urmărilor inundațiilor și de aju
torare a celor sinistrațl.

Descoperirea unei bande de traficanți
de stupefiante Ia Paris

BUENOS AIRES. — Cinoi membri 
ai unei brigăzi de pompieri volun
tari dintr-o suburbie a orașului 
Buenos Aires au fost condamnați la 
închisoare pentru provocare delibe
rată a unor incendii.

In timpul procesului ei au recu
noscut că au incendiat diverse imo
bile, pentru a ft primii care ajung 
la locul incendiului și pentru a fl 
astfel înaintați în grad.

PARIS. — Recent, la Paris a fost 
descoperită o bandă de traficanți de 
stupefiante. Timp de aproape trei 
luni, membrii acesteia au transpor
tat din Franța în S.U.A. o cantitate

de aproximativ 10 kg heroină. Ur
mărirea contrabandiștilor a început 
pe aeroportul din Boston. Venind de 
la Paris, Erika Krigers, unul dintre 
membrii grupului de traficanți, a 
fost reținută de politia locală. In 
valiza acesteia cu dublu fund a fost 
descoperită o cantitate de 5 kg he
roină.

Vnl de căldură
în Grecia

im noy quvern
este

EVEN
pe care noii conducători de la Bag
dad intenționează să o ducă.

cinci miniștri nu 
vreodată din nu- 
carc s-au succe- 
statului francez, 
guvernului nu 
mărunt. Plecarea

•a cărui caracteristică principală 
continuitatea. S-ar putea spune că 
Franța are un noii prim-ministru, 
mai < urînd decît un nou guvern. 
Intr-adevăr, cea mai mare parte a 
membrilor precedentului cabinet ră- 
mine în guvernul prezidat de Couve 
de Murville. Doar 
au mai tăcut parte 
meroasele guverne 
dat la conducerea 
Schimbarea șefului 
este totuși un fapt
lui Georges Pompidou este interpre
tată de observatori ca un indiciu că 
ei este personalitatea pe care miș
carea gaullistă dorește să o păstre
ze în rezervă pentru eventualitatea 
în care funcția de președinte al 
republicii ar rămîne vacantă. Deo
camdată însă conducătorii Franței 
au numeroase alte preocupări, mult 
mai stringente și prima dintre ele 
constă în abordarea problemelor e- 
conomice și sociale pe care eveni
mentele din mai și iunie le-au ridi
cat. Noul cabinet dispune în Adu
narea Națională de o amplă majo
ritate, care îi va permite să -acțio-

.■liliuultavi pai lamentai ? 
chiar și fără dificultăți dintre cele 
mai mici, cum ar fi cele ce ar pro
veni din partea republicanilor inde
pendenți, aliații gaulliștilor „orto
docși". Poale că în dorința de a e- 
vita orice cenzurări sau condițio
nări rezidă hotărîrea gaulliștilor 
„ortodocși" de a nu mai sprijini re
înnoirea mandatului de președinte al 
comisiei economice și financiare, 
deținut în trecut de liderul republi
canilor independenți, Giscard d’Es- 
taing. O asemenea hotărîre 
fi fost desigur posibilă 
nea Democratică pentru 
V-a Republică nu ar fi 
singură majoritatea în
Națională, nefiind obligată să ape
leze Ia sprijinul parlamentar al a- 
liaților lor.

e- 
în 

diplomații americani tergi- 
convorbirile de la Paris, 

continuă acțiunea lor dis- 
și pregătesc noi planuri de 

la 
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Problema 
vietnameză...

nu ar 
dacă Uniu- 
cea de-a 
deținut ea 

Adunarea

rătnîne în impas. Convorbirile ofi
ciale de la Paris nu au înregistrat 
nici un progres în cele două luai de 
cînd au debutat. Reprezentanții gu
vernului american au abordat nenu
mărate subiecte, dar au evitat tot 
timpul să se refere la încetarea ne-

undiționatu a bombardamentelor ș> 
tuturor actelor de război împotriva
R. D. Vietnam, subiectul prim și 
sential al convorbirilor. Așa că 
timp ce 
versează 
militarii 
tructivă
extindere a agresiunii. Vizita 
Saigon a ministrului apărării
S. U.A., Clark Clifford, este un mo
ment important în manevrele S.U.A. 
Ministrul nu a făcut nici un secret 
din faptul că prezenta sa în Viet
namul de sud nu este de loc menită 
să favorizeze un progres pe calea 
restabilirii păcii, ci, dimpotrivă, are 
drept scop examinarea modalităților 
de lărgire și intensificare a înarmă
rii trupelor saigoneze. Cu o aseme
nea pregătire, se poate închipui cu 
ușurință ce va fi apropiata întîlni- 
re a președintelui Johnson cu șeful 
regimului de la Saigon, generalul 
Tbieu.

>»g

reia ciclul inlernal al 
violente de regim care 
zat istoria irakului în

schimbărilor 
a caracteri- 
ultimii zece

ani. Cu exact un deceniu în urmă, 
revoluția populară răsturna regimul 
monarhic aservit imperialismului și 
instaura republica și un regim care 
părea promițător. Dar guvernarea 
generalului Kassem a degenerat în 
decurs de cinci ani, datorită tendin
țelor autoritare și unei politici im
precise și subiective, oferind unei 
coaliții a baasiștilgr și elementelor 
conservatoare prilejul de a lua pu
terea printr-o lovitură de stat sîn- 
geroasă.; După o perioadă de teroa
re, garda națională baasistă era li
chidată de partizanii generalului 
Abdel Salam Aref care prelua 
controlul, deplin al puterii. In 1966, 
generalul piere si el într-un straniu 
accident de elicopter, lăsînt preșe
dinția fratelui său, Abdel Rahman 
Aref, 
tură.
niști 
ti Ii că 
de reproșuri adresate vechii guver
nări, multe dintre ele, probabil, în
temeiate. Programul său este bogat 
în promisiuni, deși ele sînt formu
late în termeni foarte generali și 
vagi. Va trebui să treacă un timp 
pentru a înțelege resorturile reale 
ale loviturii de miercuri șl politica

nigerian...

pentru 
reuniunea 
invitația 
deoarece

Nigeria, 
sa de 

este un 
pînă în

Comisia nu 
consulte neo- 
biafrezi, con- 
are decît să
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Accident feroviar
TOKIO. — Iritr-o gară a orașului 

Tokio s-a produs o ciocnire între 
două trenuri de pasageri. Potrivit 
datelor primite din capitala Japo
niei, 207 persoane au fost rănite.

ATENA. — De peste o săptămînă 
Grecia se afla sub influenta unui 
val de căldură care a făcut ca ter
mometrul să se ridice pînă la plus 40 
de grade la umbră. Datorită tem
peraturii ridicate mii de atenieni au 
ieșit din casele lor stabilindu-se pe 
malurile Mării Egee și Ionice sau 
în pădurile de conifere din Golful 
Saronis.

<
ARESTĂRI LA ISTANBUL

ISTANBUL. — Politia din Istanbul 
a arestat la 16 iulie un număr 
29 de persoane, printre oare 21 
studenți, care au participat la o 
monstrație de protest împotriva

de 
de 

de- 
so-

sirii în portul acestui oraș a unor 
unități aparținînd flotei a VI-a ame
ricane. Numeroși alți studenți au ce
rut eliberarea celor arestați. Au a- 
vut Ioc noi ciocniri cu politia.

său, Abdel
înlăturat acum de noua lovi- 
Noul ..regim, ai cărui protago- 
nu sîn.t cunoscuti încă, își jus- 

actiunea printr-o sumedenie

pare să fi depășit o etapă prin ac
ceptarea de către Biafra a invitației 
ce i-a fost adresată de comisia con
sultativă a O.U.A. 
de a participa la 
la Niamey. însăși 
element interesant,
prezent O.U.A. a evitat să facă vre
un gest care ar putea fi interpretat 
drept o recunoaștere, fie și de facto, 
a guvernului biafrez. 
dorise nici măcar să 
ficial pe reprezentanții 
siderînd că Biafra nu
îndeplinească hotărîrile adoptate. A- 
ceastă nouă abordare pe care o de
notă invitația nu va întîrzia, pro
babil, să dea unele roade. Faptul că 
reprezentanți de frunte ai Biafrei își 
vor prezenta într-un cadru oficial 
poziția, poate chiar în prezența ge
neralului Gowon, șeful guvernului 
federal nigerian, va fi neîndoielnic 
un eveniment important în evoluția 
conflictului. Nu este exclus ca la 
Niamey să se stabilească contacte 
directe și la nivel ridicat între Bia
fra 
în
O

și guvernul federal, contacte 
măsură să deschidă calea spre 

reglementare a conflictului.

N. RATEȘ

Atentate la Ciudad de Panama
PANAMA. — 

au fost săvir-

unor ,>er- 
fa[ă de 

Marco 
noaptea 
în faja

CIUDAD DE 
Patru atentate 
șite luni și mărfi la Ciudad de 
Panama împotriva 
soane care se opun
guvernul președintelui 
Aurelio Robles. Luni 
s-au produs explozii 
reședinței unui magistrat al
tribunalului electoral și în fala 
unui restaurant deținui de un 
membru al juriului national e- 
lectoral, juriu care a confir-

mat victoria în recentele ale
geri prezidențiale a candida
tului opoziției, Arnulfo Arias. 
Marti noaptea au fost (rase 
rafale de mitralieră în direc
ția locuinței unui ziarist, a- 
dept al lui Arias, iar o bom
bă a explodat in 
meniului fratelui 
ales

Arnulfo Arias
fie instalat la 1 <

fața aparla- 
președintelui

urmează să 
octombrie.
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