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ZIUA CONSTRUCTORULUI Momente din lupta 
minerilor împotri-

La 21 iulie, peste 700 000 de oa
meni ai muncii de pe șantierele in
dustriale și de locuințe, din insti
tutele de proiectare și de cercetare 
din întreaga țară, sărbătoresc Ziua 
constructorului. Instituită cu trei ani 
în urmă de C.C. al partidului, a- 
ceasta sărbătoare constituie un semn 
de înaltă prețuire a muncii mește
rilor clăditori ai cetăților industria
le, ai lăcașurilor social-cullurale, ai 
atilor zeci de cămine pentru popu
lația orașelor. Să transformi ora
șele și satele, să prefaci natura, să 
deschizi făgașuri noi spre exploata
rea bogățiilor patriei înseamnă să-ți 
înscrii numele Ia Ioc de cinste în 
cartea istoriei acestei țări. Iată de 
ce esle o onoare pentru fiecare lu
crător din construcții să facă parte 
din această uriașă forță pe care 
partidul o mobilizează azi Ia înfăp
tuirea celor mai grandioase planuri.

Pe marele șantier al patriei so
cialiste harnicii constructori, pro- 
fectanții. lucrătorii din laboratoare 
muncesc cu entuziasm spre a asi
gura îndeplinirea integrală a planu
lui de stat pe 1968, al treilea an al 
cincinalului, în care este prevăzut 
un volum de investiții de 58 mili
arde lei. cu peste tl Ia sută m»’ 
mult decît in anul trecut.

Bilanțul realizărilor obținute de 
sectorul construcții-montaj în primul 
semestru al anului consemnează re
zultate remarcabile, incomparabil 
mai bune decît cele dobîndite în 
anii precedenți. EI indică executa
rea unui volum sporit de lucrări, 
reprezenlind 46.8 la sulă din valoa 
rea loială a investițiilor planificate 
pe acest an și 49,5 la sulă din va
loarea lucrărilor de construcții-mon- 
îaj. Față do aceeași perioadă din

1967. volumul investițiilor este mai 
mare cu 19,9 la sută la total și cu 
18,4 la sută Ia construcții-montaj- 
Aceste 
în 
de 
in 
rit
Se

introduse în circuitul e- 
naționale noi obiective 
să intre anul acesta în 
laminorul de 6 țoii de 
„Republica". Fabrica de

rezultate au fost obținute 
condițiile planificării unui volum 
investiții cu mult mai mare decît 
anii precedenți, prin efortul spo- 
depus de constructori și montori, 
conîirmă astfel încă o dată rea

lismul sarcinii trasate de partid pri
vind necesitatea asigurării unui ritm 
constant de lucru.

Au fost 
conomiei 
prevăzute 
funcțiune, 
la uzinele
tuburi din gresie de Ia Militari, linii 
tehnologice noi la Combinatul de 
cauciuc Jilava și la Fabrica de e- 
lemente pentru automatizare și alte 
obiective au completat forța econo
mică a Capitalei. Furnalul de 1 700 
mc de la Galați a elaborat primele 
șarje; lucrează din plin fabricile de 
împletitură din fibre din sticlă de 
Ia Berceni, de plăci din azbociment 
de Ia Tg. Jiu, de covoare de la Cis- 
nădie, în timp ce — tot în acest an 
— noi construcții social-culturale — 
cinematografe, case de cultură, spi
tale, școli, zeci de mii de aparta
mente — au fost puse la dispoziția 
populației. Se desfășoară în ritm in
tens construcția 
Dunăre, se află 
funcțiune uzina 
ieși în ctirînd 
românesc.

Pentru felul cum au lucrat în prî-

noului pod de peste 
în pragul intrării în 
pe poarla căreia va 

primul autoturism

GHEORGHE PREDA 
redactor la Agerpres

(Continuare în pag. a 3-a)
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I Se știe că, un factor important în lupta peti- 
j tui redarea sănătății suferinzilor îl constituie 
i spitalul. An de an, confortul unităților spilali- 
1 cești crește, iar înzestrarea lor cu aparatură mo- 
i deuiă litre pasul cu tehnica timpului. Zi de zi, 
i periecfionîudu-.și cunoștințele și aplicind l.t pulul 
i bolnavilor cuceririle științei, persanului medical 

de toate gradele ajută organismelor suferinde să 
i înfrîngă boala. Gala aricind să pună știința st 
i su'ietul în slu/bu semenilor, oamenii in hoațe 
' albe se bucură de unanim respect. Indicațiile 

meJicule sini urmate cu seriozitate de maiori- 
lateu, um putea saune chiar unanimitatea bolna-

citadin
vitor. Aceasta est?, <1 ■ utilei, garanția însănăto
șirii delinitive Și grabnice. Iută de ce produce 
amăiăciune atitudinea unor bolnavi, care prin 

I comportare regretabilă iși lac tău in primul tind 
I lor, năucind totodată și un afront muncii medi- 
[ cil >r. Gileva exemple: F. A. din Petroșani s-a 

internat Iu maternitate In 1 mai a. c. Prezenta 
o afecțiune care necesita un tratament susținut, 
de o anumită durată. După cileva zile, în po- 

■ firi t stalurilor directe, apropiate, a fugit din 
spital Atitudinea ci iresponsabilă s-u răzbunat 
curind. A lost adusă din nou, în slate foarte 
gravă: șoc hemoragie și inlecfios. A fost nevoie 
de elorlul contugal al unei întregi echipe de me
dici. singe, oxigen, antibiotice, tonice spre a o 
salva de la moarte. Asemenea gesturi nesoco
tite — părăsiri ale spitalului — pe motivul că 
se simt bine, au mai săvîrșil și C. M. din Pe- 

1 trila, S. E. din Petroșani și altele.
Se vede, deci, că unii bolnavi, din fericire 

putini la număr, nu vor să înțeleagă că o apre
ciere de însănătoșire definitivă, științifică, res
ponsabilă, bazată pe probe obiective, clinice și 
de laborator, o poate da numai medicul. Acesta 
esle investit cu un mandat social: el trebuie să 
prevină și să vindece bolile.

In același timp este necesar să se știe că toii 
suferinzii iși aparțin nu numai lor ci și societății. 
Iar aceasta nu tolerează asemenea acte îndrep
tate — în esență — împotriva eiI

Viorel MORARU 
medic

far .. .... ........... " r... , .................-=
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POSTOLACHE DUMITRU, 
zidar, șantierul Petrila

va fascismului și
a dictaturii regale

Sfîrșitul crizei economice a lăsat 
muncitorimea Văii Jiului într-o si
tuație disperată. Anul 1934 marchea
ză de fapt, sfîrșitul crizei, dar ex
ploatarea muncitorimii a continuat. 
Concomitent s-a dus și lupta orga
nizată a muncitorilor împotriva con
dițiilor inumane de muncă și viată. 
Minele închise în perioada crizei 
nu au mai fost redeschise, fapt 
pentru care șomajul a continuat să 
se mențină în Valea Jiului.

P.C.R. a organizat o serie de ac
țiuni pentru întărirea organizațiilor 
sale din Valea Jiului, a crescut nu
mărul de organizații ca și numărul 
comuniștilor; o vie propagandă de 
partid se desfășoară în rîndul mi
nerilor. Un raport al Politiei din 
Deva remarca : „In ce privește Va
lea Jiului, regionala comunistă ur
mărește crearea unui front unitar 
comun cu organizațiile muncitorești 
de nuanță social-deraocratică acțio- 
nînd hofărît pentru a crea în rîn
dul lor nuclee comuniste...".

In 9 martie 1936 a fost înființată 
în Valea Jiului o secție a Blocului 
democratic, iar la 1 iunie 1935 este

CĂRBUNELUI
denunțat de către mineri contractul 
colectiv încheiat cu societățile car
bonifere din Valea Jiului. Pentru

NEAGOE GHEORGHE, 
dulgher, șantierul Vulcan

Gindurile ni se-ndreaplă azi 
cu recunoștință și respect spre 
cei a căror hărnicie și pa
siune a devenit temeiul bu
curiilor, satisfacțiilor noastre 
de fiecare zi.

Străbatem Valea Jiului și 
răminem incintați de frumuse
țile pe care le înregistrează 
retina în fiecare așezare mi
nieră. Ce ne frapează mai 
mult ? Mai ales înălțimile, 
înălțimile create de om. De-a 
lungul a 50 de kilometri, pe 
firul Jiului. aceste înălțimi 
devin caracteristica dominantă 
a Văii, blazonul său. Peste 
tot ne intimpină somptuoase 
construcții, edificii moderne cu 
ziduri pastelate și vaste supra
fețe de sticlă ce cochetează cu 
razele soarelui.

Sintem mineri sau energeli- 
cieni. strungari sau intelec
tuali; după ce ne-am făcut 
datoria în posturile ce le o- 
cupăm în angrenajul social, 
ne întoarcem zi de zi spre 
„noi înșine" in cadrul intim 
al căminului, al familiei. Aici 
ne revedem copiii si părinții, 
soțiile sau iubitele noastre, 
aici ne țesem destinele, aici 
se maturizează urmașii noștri, 
generația viitorului. Fierul și 
betonul apartamentelor trăiesc 
în simbioză cu bucuriile, vi
surile si satisfa'-tiile noastre. 
Deci, să recunoaștem : viața 
noastră e strîns legată, e de 
neconceput chiar, fără roadele 
în care se materializează pri
ceperea, pasiunea și bărbăția 
oamenilor de pe schele. Zidari, 
dulgheri, betoniști, montori — 
sînt oamenii care cu tenacita
te și cutezanță biruie arșița și 
gerul care cuceresc înălțimile 
și făuresc bucurii pentru oa
menii prezentului și viitoru
lui. Și dacă tristețea coloni
ilor vechi din fosta Vale a 
Plîngerii a primii in acești ani 
ai marilor întemeieri o repli
că demnă, transformatoare, din 
partea prezentului socialist

Vulcanul de azi 
intimpină pe vizi
tator cu zeci de 
blocuri ce rivali
zează între ele ca 
frumușele și con
fort. Toate sînt o- 
pera harnicilor și 
priceputilor con
structori.

de

RADULESCU MARIN, 
zidar, șantierul Petroșani

GHEORGHE ANGHEL, 
maistru principal instalații, 

șantieml Petroșani

SANDU TUDOR, 
zidar, șef de brigadă pe șan
tierul din Lupeni, apreciat pen

tru calitatea lucrărilor

zitia i®r
prin construcțiile somptuoase, 
omniprezente în Vale, aceasta 
e în mare parte rodul brațe
lor, minților și inimilor gene
rației de constructori care s-au 
împămînlenit aici dăruindu-se 
cu abnegație operei de înti
nerire a Văii Jiului. Blocuri 
cu 17 000 de apartamente, 
școli, case de cultură, ci
nematografe, complexe comer
ciale și de deservire — iată 
bilanțul întemeierilor, iată ro
dul constructorilor Văii Jiu
lui. Dintre sutele de construc
tori care și-au pus o parte 
din căldura inimilor lor Ia te
melia noilor edificii pot fi ci
tați cu zecile. Zidarii Sandu 
Tudor, Ban Ștefan, Smaranda 
loan și Postolache Dumitru,

dulgherii Vulpeanu Nicolae și 
Jenei Alexandru, instalatorii 
Andraș Ștefan și Sachelarie 
loan, zugravul Dragu Marin, 
fierar-betonistul Horvath Lu
dovic, caloriferistul Dușan Ar- 
bazanovici și maiștrii Gheorghe 
Anghel, Vasian Cornel sau 
Sasu Nicolae, șef de șantier, 
sînt doar cîteva din figurile 
proeminente ale veteranilor 
șantierelor din Valea noastră. 
Către ei, către toți combatanții 
cutezători și inimoși ai sche
lelor care săvîrșesc marea 
metamorfoză pe harta urbanis
tică a Văii Jiului, către ei se 
îndreaptă gindurile noastre pli
ne de recunoștință.

I. DUBEK

0 nouă combină 
la E. M. Vulcan

Acum cîteva zile, dotarea tehni
că a minei Vulcan a fost întregită 
cu un nou utilaj de înaltă produc
tivitate. E vorba de combina 2 K-52 
introdusă în abatajul frontal din blo
cul doi, straiul 15, din. sectorul II, 
în care lucrează brigada minerului 
Costache Gheorghe. înzestrat cu 
combina, armat cu stîlpi SGS-2, a- 
batajul frontal respectiv va obține 
o mai mare productivitate. Primele 
două fîșii tăiate cu această combină 
confirmă acest lucru.

Magazin în extindere
Pentru continua îmbunătățire a 

aprovizionării cu bunuri de larg con
sum a oamenilor muncii din Vulcan, 
conducerea O.C.L. produse indus
triale Petroșani preconizează extin
derea actualului magazin de produ
se metalo-chimice din acest oraș. 
Spatiile aflate la etaj vor fi trans
formate în noi raioane ale magazi
nului. La parter se vor desface pro
dusele cu volum mare, iar la etaj 
articole de uz casnic, aparataj elec
tric și piese de schimb.

Lucrările de extindere a magazi
nului vor fi executate de I.L.L. Pe
troșani.

Excursie la muntele 
Găina

Tradiționalul Tirg de fete de pe 
muntele Găina atrage în fiecare an 
mii de turiști din tară și de peste 
hotare. Duminică, e din nou... Tîrg 
de fete. Venind în întîmpinarea' ti
nerilor dornici să participe la a- 
ceastă sărbătoare, comitetul U.T.C. 
al orașului Vulcan organizează o 
excursie la muntele Găina. Va fi o 
excursie frumoasă, veselă și plină 
de inedit.

ITINERAR
la sfîrșit de săptămînă

.CULTURAL

Azi, incepind cu ora 18, formațiile de 
muzică ușoară și populară și dansatorii 
de la Casa de cultură a sindicatelor din 
Petroșani vor prezenta, cu prilejul Zilei 
construclorului, un frumos spectacol dedi
cat celor care prin munca și hărnicia lor 
au schimbat înfățișarea localităților Văii 
Jiului. Seara distractivă și de dans ce va 
avea loc lot la Casa de cultură va întregi 
programul.

ÎN AER LIBER
Tot pentru constructorii din Petroșani, 

se organizează, duminică, de la ora 16, o 
chermeză în aer liber la Gambrinus. Pro
gramul muzical și de dans va li susținui 
tot de formațiile de artiști amatori ai Ca
sei de cultură din Petroșani.

Chermeza pentru constructorii din Pe- 
trila — Lonea are loc la Lunca Florii. Ser
barea cimpeneaspă a constructorilor din 
Vulcan — pe Valea Mori.șoarei, iar cei

din Uricani iși vor petrece de ziua lor la 
Valea de Pești.

Spectacolele de Ziua construclorului vor 
li prezentate de formațiile de artiști ama
tori de la cluburile din Valea Jiului.

SPORTIV
@ In cadrul manifestai iilor sportive or

ganizate de Ziua constructorului, arena de 
popice Utilajul din Petroșani va găzdui 
sîmbătă, ora 16, îiitîlnirea dintre echipele 
T.C.M.M. și Grupul I! de construcții.

Duminică, la ora 10, va avea loc un 
meci de fotbal intre T.C.M.M. și Grupul 
II de construcții. La aceeași oră, pe poli
gonul din Petroșani, au loc întreceri de tir.

@ Campionatul municipal de fotbal re
zervat copiilor cuprinde meciurile din e- 
tapa a llf-a. Incepind cu ora 10, se înlil- 
ncsc echipele: Minerul Aninoasa — Pa- 
ringul Lonea; Minerul Vulcan — Minerul 
Lupeni II; Minerul Lupeni I — Preparatia 
Petrila-, Jiul I — Jiul II.

P. MUNTEANU
I. POPOROGU

(Continuate în pag. a 2-a)

In scopul îmbunătățirii continue a 
asistenței medicale Ministerul Sănă
tății a introdus sistemul de rotație 
în activitatea medicilor din spitale, 
și unități ambulatorii. Astfel, în ca
drul spitalelor unificate de pe teri
toriul țării, activitatea medicilor di» 
secțiile cu paturi, cît și a celor d'« 
cabinetele de consultații din poli
clinici se va desfășura prin rotație, 
în mod succesiv, îneît fiecare me
dic de policlinică să lucreze perio
dic 3-(i luni în spital și invers.

Este prevăzut, de asemenea, ca în 
localitățile unde cabinetele din poli
clinici nu au cadre suficiente, asis
tența medicală să fie asigurată prin 
rotație de medicii din secțiile de 
specialitate ale spitalelor. In spita
lele clinice din centrele universitare 
vor fi Incluse în sistemul de rotație 
și cadrele didactice din specialită
țile clinice de bază.

Timpul do muncă al medicilor din 
policlinici este de 7 ore zilnic. La 
stabilirea programului de muncă se 
va urmări asigurarea asistenței de 
specialitate în tot cursul zilei și mai 
ales în perioadele de maximă soli
citare, ținîndu-se seama și de pro
gramul întreprinderilor, de consul
tațiile la domiciliu etc. In localitățile 
mici programul de lucru se va fixa 
în funcție de solicitările populației.

Noua reglementaro prezintă o im
portanță- deosebită pentru creșterea 
necontenită a calității asistentei me
dicale ambulatorii, pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale ale 
specialiștilor, ea răspunzând unor 
necesități ale ocrotirii sănătății în 
etapa actuală.

(Agerpres)

la K!®inctral 111-112 
al magistralei ac pe fii

Dimineață de vară, însori
tă, dar cu vini rece și ame
nințări de înnorare totală...

Jur-imprejur, cît vezi cu 
ochii, munții — aproape că-ti 
vine să crezi că jos, pămîn- 
tul nu există decît pentru a-l 
naște, că Jiul tulbure nu 
curge deci! spre a le potoli 
oarecum învălmășirea și că, 
acolo sus, cerul iși schimbă 
de-alîlea ori chipul numai și 
numai să le lie 
lor pe plac.

Dincolo de Li
vezeni, după 
cî/iva kilometri 
de șosea as
faltată lece.nL.. 
I.M.S.-ul înghi
te cu dificultate o porjiunc de 
drum denivelat a cărui îngus
time esle accentuată de gră- 
menzilc de stîncă fărimifală și 
de utilajele în lucru. încă pu
țin și zărim, pe malul drept, 
între perefii munților, o clă
dire de piatră, etajată. Pe o 
placă de lemn, vopsită-n al
bastru, prinsă între cei doi 
stîlpi înalfi ai porții, un bri
gadier cocofal pe o scaiă 
meșterește litere drepte și lu
minoase :

„ȘANTIERUL NAȚIONAL AL 
TINERETULUI BUMBEȘTI — 

LIVEZENI"

Cunoaștem, in prealabil, că 
înfăptuirea magistralei rutiere 
pe kilometrul 111—112 este 
garantată, în această perioa
dă, de brigada de muncă vo- 
luntar-patriolică a „celor 100",

Scrisoare de pe 
Șantierul național 
Bumbești-Livezeni

compusă din student! petro- 
șăneni (4 echipe) și craioveni 
(2 echipe)

Descindem în dreptul .echi
pei aflată ciorchine pe versan
tul unui deal slincos pe\ cor
nișa căruia, fixat de-un trunchi 
sub/ire de mesteacăn, flutură 
drapelul de fruntășie... Țolul 
freamătă. Acaparate de bra/e 
vin joase, uneltele s-au supus, 
cu bucurie nestăvilită, ritmu

lui vulcanic al 
trupurilor \ tine
rești.

Ne intimpină 
Oprea Mihai, 
unul dini cei 
peste 30 000 ve

terani ai șantierului — '■ erou 
Bumbeșli — Livezeni 1948:

„Sînt mindru că am prile
jul să împărtășesc din expe
riența acumulată de-a lungul 
încercărilor vieții, acestor ti
neri harnici, ambițioși, entu
ziaști — ca să spun așa j— de 
la A la 7,1 Răspundem de 
plămădirea și educarea lor. Sc 
știe, prin ei corespondăm cu 
viitorul".

11 secondează likjndea Gheor
ghe din partea Comitetului Ju
dețean U.T.C. — Gorj și. Ma
tei Ioan, asistent la Institutul 
de Mine — Petroșani.

Nevoit să-și îngăduie un 
moment de răgaz, luăm con
tact cu brigadierul Paicu Ni
colae, student, secretarul U.T.C.

Traian MULLER

/Continuare în pag. a 3-a)

PIRINEII NELINIȘTIT!
DIN COMENTARIILE

PRESEI STRĂINE
Barcelona, cel mai mare poll al 

Spaniei, a fost paralizat în urmă cu 
cîteva zile de greva docherilor. 65 
de nave au fost imobilizate, I 000 
de greviști au fost concediați de 
administrație. Forțele polițienești au 
fost puse în stare de alarmă.

In capitala Portugaliei, Lisabona, 
politia a fost mobilizată în vede
rea înăbușirii grevei lucrătorilor 
din transportul orășenesc.

Aceste informații reprezintă două 
fapte din viața și lupta oamenilor 
muncii din Spania și Portugalia. 
Două simptome ale crizei cronice a 
regimurilor dictatoriale franchist și 
sălazarist care se află sub loviturile 
mișcărilor prolestatare de masă.

Docherii din Barcelona și lucrăto
rii din transporturi din Lisabona, au 
formulat revendicări economice — 
sporirea salariilor etc. Ei își apără 
interesele lor vitale. Dar aceste ac
țiuni, care au loc în condițiile in
terzicerii grevelor, în condițiile în 
care domnește teroarea și violența 
crîncenă, reprezintă o provocare fă
țișă la adresa regimurilor poliție
nești existente.

In ultimele luni, din Madrid au 
parvenit informații privind degion- 
strațiile, grevele, ciocnirile cu poli
tia Ia care au participat și participă 
muncitori, studenți, intelectuali. 
Amintim că, în ciuda Interzicerilor 
și persecuțiilor, în 1967 în Spania 
au avut loc 402 greve. Aceasta este 
o expresie a proceselor sociale pro
funde care au loc în regiune-a Piri- 
neilor, a nemulțumirilor față de o-

lindiuiiie antidemocratice, a crește
rii hotărîrii maselor populare de a 
intensifica lupta pentru drepturilor 
lor. Acțiunile separate se contopesc 
într-o opoziție populară de masă 
împotriva dictaturii fasciste, opozi
ție care nu poate fi înfrîntă pr.u 
i epresiuri.

Grevele oamenilor muncii di» 
Barcelona și Lisabona constituie a 
verigă în lanțul luptei popoarelor 
spaniol și portughez împotriva re
gimurilor dictatoriale. Această luptă 
a fost încununată de marile acțiuni 
care au avut loc în Spania în luna 
mat sub lozinca „Jos franchism-ul I". 
Atît în Spania cît și în Portugalia, 
în avangarda mișcării maselor popu
lare care iau amploare tot mai 
mare, se află clasa muncitoare, par
tidele comuniste din aceste țări, care 
exprimă cel mai consecvent nu mi
ma! interesele de clasă ale munci
torilor, ci și cerințele democratice 
ale celor mai largi pături ale popu
lației.

In cursul luptelor de clasă din 
Pirinei este demascată falsitatea în
cercărilor regimurilor fasciste reac
ționare de a demonstra aoarenta 
„liberalizării lor".

Aparatul polițienesc încearcă rl -i 
nou său reglementeze viața politică 
a țării. El este ca și pînă acum for
ța motrică a uzatului aparat al regi
murilor dictatoriale. Dar el nu esle 
în stare să oprească mișcarea pu
ternică a maselor populare care cor 
dreptate socială și respectarea drep
turilor elementare ale omului.

lece.nL
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Iui se exercitau do către autoritățile 
militare. întrunirile erau Interzise 
iar presa era cenzurstă, autoritățile 
militare putînd opri apariția 
lor și publicațiilor. A fost 
pedeapsa cu închisoare de 
20 de ani pentru simplul 
asocierii, indiferent de 
membrilor. Tot cu aceeași | 
se sancționa și intenția de 
zare.

La 31 martie 1938 au fost dizol
vate toate asociațiile, grupările și 
partidele politice. Aceste măsuri au 
pregătit terenul pentru ocuparea 
țării de către Germania fascistă.

Datorită măsurilor teroriste ce au 
fost luate și în Valea Jiului, con
ducerile societăților au reușit să 
impună o majorare a producție; de 
cărbune, de la 1 292312 tone în 1937 
la 1 329 602 lone in anul 1938. Ma
jorarea producției, nu s-a făcut însă 
prin angajarea de noi muncitori și 
redeschiderea minelor închise în 
timpul crizei economice, ci prin in
tensificarea muncii si mărirea dura
tei zilei de muncă la 10—12 ore. 
Cei care încercau să se opună erau 
considerați contravenienți la legile 
militare si condamnați la ani grei 
de închisoare.

Singurele asociații admise erau 
breslele — organe înființate de că
tre autorități, dar în scurt timp în 
jurul lor se formează nuclee comu
niste, care vor conduce lupta mun
citorimii și în această perioadă, [n 
darea do seamă pe luna Iunie 1940 
a Chesturii de politie Deva se ra
porta : „Prin descoperirea organiza
țiilor comuniste din Lupeni acțiunea 
disociantă a comuniștilor în sînul 
breslelor muncitorești a fost parali
zată complet". Mai jos darea de 
seamă menționează : „Intrucît mem
brii organizației de la Vulcan nu au 
putut 11 încă descopcriti, perseve
răm înfr-o strictă și serioasă: supra
veghere. Deocamdată atenția comu
niștilor este indreplală împotriva 
conducerii breslelor cu scopul de a 
Ie înlocui și introduce in 
numai persoane devotate 
lor".

Anii care rnmează, anii 
lui, vor aduce noi măsuri menite să 
mărească profiturile societăților car
bonifere și să paralizeze tatii luola 
clasei muncitoare. Dar clasa mun
citoare a strîns rîndurile în jurul 
Partidului Comunist, conțin ;

intensitate lupta

r ăzboi ti-
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mai ..agitat".
de știință presupun 
acestei dependente

Deplasa- 
șine nxe-

folosit în 
tehnice. In cursul unei în- 
un model navă cu o greu- 
110 kgf a fost ridicat la su
in 8 minute.

O varietate
iese în pădurile Australiei își prind 
victimele aruneînd după ele firul pe

1

ȘTIAȚI CA

Ia care s-a 
comitete de 
fost formulate și 

la

m.,
2,44 m.

e uimirea
că temperatura corpului 

este într-adevăr cu 14° mai ri- 
decît a mediului în care tră-

cald decît apa în 
După cum se știe, 
este rece, de aceea 
considerate ca ne-

Meduza „viespe 
trăiește în apele 
coasta Australiei, 
plnelor, este considerată 
din cei
Deși nu este mai 
unui om, meduza este însă 
otrăvitoare. Ea are vreo 40 de ten
tacule, acoperite cu celule urzică
toare. La cea

In R. P. Ungară s-a elaborat

conduceri
din comuniști și so-a 

de ma- 
această 
au de-

„Sînt gata să facă grevă

să fie creat cel mai veci: 
purtat pe șine cunoscut în 
tehnicii. Realizat în jurul

zoologilor s-a

■

@ OAMENII de știință aus
tralieni se pregătesc să încea
pă o mare campanie de ex
terminare a iepurilor cu aju
torul puricilor (importați spe
cial în acest scop din Anglia) 
și infectați cu virus de mixo- 
maloză. boală mortală pentru 
iepuri.

La poalele Parîngului, 
intre copaci și covorul ierbii, 
in așteptarea cosașilor.

Folo : V. RĂDOI

@ OMUL de știință suedez 
A Strahlfors a descoperit 
orice carie dentară poate 
tratată cir succes cu catechi- 
nă, substanță conținută 
cantități miri în vanilie 
cacao,

LA UN recent 
a! oceanografilor. 
C’ark (S.U.A.) a comunicat că 
rechinii se sperie grozav 
culoarea galbenă. Ei nu 
drăznesc să se apropie 
măcar de o bucată de carne 
crudă proaspătă, însinqerată, 
dacă alături de ea se ailă un 
obiect galben.

@ LA CEA de a 2-a C011- 
''rință internațională a femei- 
lor-ingineri, organizată anul 
trecut Ia Combrige (Anglia), 
s-a făcut o statistică a femei- 
lor-ingineri din diferile țări. 
S-a constatat că în U.R.S.S. re
vine o femeie inginer la 
I ărbați-ingineri, în Filipine 
fa 40, în Franța — la 50, 
Suedia — la 60, în S.U.A. 
Ia 130 în Anglia — la 300. 
Japonia — la 400, în India 
la 500, în Canada — la 500, 
ir- Africa de sud la 1000.

® IN 
TICĂ a i 
logice o 
de aer . 
se ridică 
pra apei, 
120 k m h 
pasageri.

@ CONFORM prevederilor 
U N.E.S.C.O., în cursul anului 
1970 va începe o campanie de 

apelor 
pro-

UNIUNEA SOVIE- 
întrat în probe tehno- 
nouă navă cu pernă 

„Sormovici". Aceasta 
i la 25—30 cm deasu- 
. dezvoltă o viteză de 

si transportă 50 de

combatere a poluării 
și se va organiza Anul 
făcliei naturii.

(?) MUNTELE Tian-Șan 
le anual cu 1 —10 mm.

® OCEANOGRAFII au
coperit că in unele lagune din 
Oceanul Pacific, apa este de 
1,5 ori mai caldă decît apa 
Oceanului. Probabil că aceas
ta se datorește acțiunii bac
teriilor.

Specialiștii polonezi au experi
mentat la canalul Verhne-Poteck din 
legiunea Bydgoscz porți 
din material plastic.

In viitor, ca urmare a 
cestei experiențe, se vor
ține economii însemnate 
slrucția de ecluze, deoarece porțile 
din material plastic, care funcții 
neaz.ă ireproșabil, nu se deteriorea
ză în decurs de 20 de ani. Porțile 
folosite pînă acum se executau din 
traverse le stejar și rezistau numai 
șase ani.

Arcstea sînt primele elemente de 
ecluze din material plastic construi
te în P d ania și. după cum sublinia
ză agenția PAP, se pare că ele sînt 
și pr’mcV din lume.

învechirea artificială 
a vinului

In apropu-re de Sacramento (Cali
fornia) există 
pentru cercetarea vinului, 
denții sînl calificați în arta 
rii artificiale 
de exemplu, 
baie să stea 
ie pentru a 
lă, 
dierea 
tratarea cu ultrasunete, același re
zultat poate fi obținut într-o săptă- 
rnînă.

Conducătorul institutului, dr. Cook, 
este convins că, după un studiu a- 
manunțit al proceselor de lermen-

un institut universitar 
unde stu- 

înveehi- 
a vinului nou. Pe cînd, 
sherry-ul spaniol tre- 
15—20 de ani în butoa- 

obține calitatea sa fina- 
cercelătorii susțin că, prin ira- 

cu cobalt radioactiv și prin 
1 cu

Unii pescari afirmă că corpul to
nului este mai 
care trăiește, 
sîngele peștilor 
afirmațiile erau 
serioase.

Spre 
slatat 
nului 1 
dicată 
iește.

De obicei, sîngele peștilor, trecînd 
pri.n branhiile spălate continuu de 
apă și primind deci temperatura ei 
este rece.

de mare", care 
calde de lingă 

Indoneziei și Fili- 
ca unul 

mai teribili monștri marini.
mare decît capul 

foarte

Iau procedeu 
pentru ridicarea 
navelor scufundate

o 
nouă metodă de ridicare la supra
față a navelor scufundate sau obiec
telor asemănătoare. Sub nava scu
fundată se Introduc containere um
plute cu apă, echipate cu aparate 
care pot descompune apa în ele
mentele chimice componele. Hidro
genul eliberat evacuează apa încă 
existentă în containere, care se ri
dică la suprafață împreună cu nava 
respectivă.

Oxigentil produs este 
scopuri 
cercări, 
late de 
prefață

Ca și colibele rotunde de zăpadă 
ale eschimoșilor, corturile prefabri
cate din placaj de mesteacăn, 
fecționate de firma „puutalo" 
Helsinki, se numesc iglu.

Acest cort, rezistent la intempe
rii, poale fi folosit în campinguri, 
ca adăpost la manifestații sportive, 
pentru expoziții,. ca stație de. prina-a- 
jutor și adăpost în regiuni unde sau 
petrecut catastrofe, apoi ca bucălă-

încheierea 
s-a desfășurat 
Tratativele duse 
cauză muncitorilor, 
carbonifere nu 
conflictul fiind 
arbitraj. înalta 
respins cererea 
jorare a salariilor. Fală de 
situație, muncitorii mineri 
clarat că : 
pentru apărarea drepturilor".

In perioada 13—16 martie au 
mai

ziare- 
institullă 
la 10 la 
fapt al 
numărul 

pedeapsă 
' organl-

o

tonului este mal 
de avantaje : dl- 
repede, impulsu- 
mai repede sis- 

fibrele

Faptul că; sîngelo 
raid îi dă .0 serie 
gestia se face mai 
rile sînt transmise 
ternului nervos, fibrele musculare 
se contractă mai intens. Și, proba
bil, tot din cauza temperaturii mal 
ridicate tonul înoată cu o viteză de 
pînă Ia 70 km/h.

Cercetătorii au 
tonului posedă 
căldură original 
nimum pierderea de căldură 
piele și la trecerea sîngelui 
branhii.

stabilit că corpul 
un schimbător 
care scade la

ele tîșnesc țepii 
la prin care curge un 
tor, deși în cantitate 
mii do asemenea topi 
corpul omului, acesta 
de moarte.

Oamenii de știință australieni stu
diază 
ser antidot al 
duze.

posibilitatea preparării unul 
otrăvii acestei

rie, magazie, 
cort semirotund 
căpea 10 pînă la 
metrul pardoselii 
iar înălțimea la 
Doi oameni sînt 
descărca și asambla 
cortul continui în 
de mînuit, avînd 
kg. Inlrucît iglul 
el se folosește și

La cerere fabricantul livrează, de 
asemenea, soba și pardoseala.

toaletă ele. In acest 
din lemn pol

20 de oameni. Dia- 
este de 5,75 

centru
suficlenți pentru a 

în cca. 8 ore 
două pachete ușor 
o greutate de 263 
poate fi încălzii, 
iarna.

Activitatea Soarelui 
și apele curgătoare

Oscilațiile activității solare influ
ențează producerea de energie de 
către hidrocentrale. Oamenii de ști
ința din Kazahstan au stabilit legă
tura între caracterul ciclic al debi
tului apelor curgătoare mari din Ka
zahstan și desfășurarea în cursul 
veacurilor a activității Soarelui.

Umplerea maximă a albiilor ape
lor curgătoare se constată la fie
care 10 — 12 ani. Diferența între in
dicatorii medii anuali atinge 70—80 
Ia sută. Oamenii de știință au ob
servat că maximum de cantitate de 
energie se 
relui celui

Oamenii 
studierea
Soare a apelor curgătoare prezintă 
o importantă practică pentru plani
ficarea de perspectivă a hidroener
geticii, pisciculturii, agriculturii iri
gate. Geografii sînt de părere că 
această legitate trebuie luată în con
siderare la raionarea hidrologică a 
teritoriului unei țări.

noului contract colectiv 
o adevărată luptă, 

au dat cîștig de 
dar societățile 

au fost de acord, 
deferit Comisiei de 

Curte de casație 
muncitorilor

multe adunări 
„front unic" și 
Tot acum, 

revendicările : 
sulă, anularea 
tarea faptului 
era cel puțin

au
spor de salar 15 
concedierilor, garan- 

că muncitorii vor lu-
20 de schimburi pe

lună La 3 aprilie 1936 s-au înche
iat tratativele la București. Cererile 
le-au fost satisfăcute în afara celei

referitoare la majorarea salariilor. 
In schimb a fost introdus un sistem 
premial de 1—6 lei pe zi diferențiat 
pe categorii de muncitori, 
muncitorilor se încheie cu 
rie importantă, rezultat al 
de care au dat dovadă. Tot . 
aleg și noile 
telor, formate 
cial-democrati.

Nenumărate acțiuni au desfășurat 
minerii împotriva asistenței medica
le nesatisfăcătoare, a lipse; măsuri
lor de protectie a munci:. Acci
dentele care au avut loc au dat naș
tere la adevărate demonstrații ca 
cea din 13 august 1936, cînd 4 000 
de mineri întruniți la o înmormîn- 
tare, au manifestai împotriva ex
ploatării capitaliste și a pericolului 
fascist. Un alt prilej de afirmare a 
voinței de luptă antifascistă a mun
citorimii l-a constituit sărbătorirea 
zilei de 1 Mai.

Cu ocazia alegerilor parlamenta-

re, 
dețele Hunedoara și Mehedinți 
18 
tic 
La 
au
Valea Jiului sub conducerea Parti
dului Comunist.

In anul 1937 muncitorii 
Lupeni sărbătoresc 55 de 
moartea lui K. Marx. C11 
cazie are Ioc o întrunire 
participat sute de muncitori.

Beneficiile Societății ,,Petroșani" 
continuau să crească, an de an, a- 
jungînd în anul 1937 la 108 708 440 

mereu 
într-un 

raport al Direc- 
adresal

parțiale, cate au avut loc în ju- 
la 

februarie 1936, Frontul d'miocra- 
a obținut majoritatea voturilor, 
acest succes un aport deosebit 
adus și muncitorii mineri din

TRASEE CU RECOMANDAT IE

Complexul turistic
(iTIusîfii Rodnei)

Fără îndoială că cei care vi
zitează complexul turistic Bor- 
șa incearcă, prin orice mijloa
ce, revederea cu acest minu
nat loc de recreere. El consti
tuie baza de plecare în cir
cuitele turistice din munții 
Rodnei, aflîndu-se pe versan
tul nordic al acestor munji pe 
șoseaua nafională Vișeu — 
Prislop — Vatra Dornei. Ca
pacitatea — circa 220 locuri 
în două clădiri cu camere de 
2—4 sau 6—10 paturi. Com
plexul dispune, de asemenea, 
de un restaurant permanent 
cu autoservire, are lumină e- 
lectrică furnizată de o micro- 
hidrocentrală, este alimentată 
cu apă curentă și posedă te
lefon.

în scopuri 
opera pictorului 
Fulton. Acesta

Primul vas cu motoi cu abur și 
roți de apă laterale denumit piros- 
c-af construit de un specialist fran
cez a reușit în 
timp de o oră, 
pe fluviul Ron.

Primul vapor 
economice este 
merlcan Robert
propus lui Napoleon Bonaparte 
construiască pentru războiul împo
triva Angliei nave care să nu depin
dă de vînt, dar a fost refuzat. In 
1807 Fulton a lansat pe fluviul 
Hudson vasul cu abur „Clermont".

Primul vapor care a traversat o- 
ceanul (1819) a fost „Savana" în
zestrat cu o mașină cu abur și roți 
de apă. El a străbătut Atlanticul în 
26 de zile, dar majoritatea timpului 
se deplasa cu ajutorul pînzelor. La 
intrarea vaporului în apele irlande
ze, oamenii au crezut că vasul arde.

Primul vapor care a traversat O- 
ceanul Atlantic, propulsat numai de 
forța aburului, a fost vaporul englez 

' cu un deplasament de 
ie, dotat cu o mașină cu a- 
250 cp. In 1838, avînd Ia 
de pasageri și o încărcătură 
tone de cărbune, el a ajuns 
York în 19 zile.

complex, la circa trei 
mers se află cabana 

împreună cu 
singurele a-

ore de
Puzdrele, care, 
complexul, sini 
menajări turistice din masivul
Rodnei. Cei care intenționează 

frumoși 
lină sea- 
respectiv 

etapele 
arest cri-

să viziteze acești 
munți vor trebui să 
ma de considerentul 
și să-și alcătuiască 
zilnice în funcție de 
teriu.

Ca o recomandare generală 
indicăm, pentru vizitarea în 
cele mai bune conditiuni a 
masivului, folosirea cortului în 
special pentru etapele 
creastă care sînt lungi 
deosebit de atrăgătoare.

Toxl si foto

OPERELE clasicilor se gă- 
sc uneori în locuri cu to

tul neașteptate — în arhive, 
în reviste uitate, în lăzile 
bunicelor.. De multe ori ele 
sînt descoperite întîmplălor. 
lată un exemplu :

lei. Salariile în schimb sînt 
scăzute iar preturile cresc 
ritm rapid. Intr-un 
ției minelor Petroșani adresai Di
recției generale a Societății Petro
șani care avea sediul în București 
se arată: „Ziuașul va avea un cîș
tig de circa 750 Iei din care scăde
rile pentru : fondul de pensie, asi
gurări contra boalei, fondul do în- 
mormîntare, taxa pentru biserică, 
fondul pentru muzică, clubul spor- 

ajulorarea șomerilor, impozitul 
drumuri, fac circa 250 lei, 

rămîne 500 de lei pen-, 
îmbrăcăminte. Suma 

urmă fiind insuficientă 
de modest al 

prevedeam 
ne vedem
Grea a 

însăși 
nevoită

tiv, 
pentru 
așa Incit îi ■ 
tru hrană și 
aceasta din 
pentru traiul oricît 
unei familii muncitorești, 
grave nemulțumiri și 
bligați a vă raporta", 
viata muncitorilor dacă 
ducerea societății era 

fel de rapoarte. 
1938 marchează o înăsprire 

a ternarei. Instaurarea, la 10 febrna- 
1938, a dictaturii regale avea 

scop principal înlrîngerea luptei 
revolutionarc a rlasei muncitoare 
dusă împotriva fascismului și a 
războiului, care se apropia. La 11 
februarie 1938, prin decretul ''gal 

856, a fost introdusă starea de 
tării.

rare se apropia. 
1938, prin decretul 

nr. 856, a fost introdusă starea 
asediu pe întreg teritoriul 
Toate atribuțiile referitoare la 
tinerea ordinei și siguranței

Bogățiile subpămîntene ale patriei 
noastre au făcut ca încă din cele 
mai îndepărtate timpuri mineritid 
să reprezinte pentru locuitorii ei 
una dintre principalele îndeletniciri. 
Mărturie stau numeroase podoabe 
și obiecte din aur făurite în urmă 
cu 4500 de ani cu o deosebită mă
iestrie și descoperite în cursul săpă
turilor arheologice efectuate în 
Transilvania. Exploatarea minereu
rilor a ocupat mii de locuitori și, 
mai tîrziu, pe vremea dacilor, iscu
sința acestora fiind cunoscută pînă 
departe de hotarele țării.

Descriind meșteșugul mineritului 
de acum două milenii, Pliniu și alțl 
cronicari al vremii arătau că săpă
turile se făceau cu cazmale și dife
rite obiecte de fier. Blocurile mai

crăpături și fisuri ca urmare 
rii cu apă a rocilor înfierbîn- 

late. Nisipul obținui prin sfărîma- 
rea acestora era fixat în pive de

Specialiștii în literatură au 
emis ipoteza că Hugo, căruia 
cenzura îi interzisese probabil 
publicarea acestor versuri, a 
botă rit să-și exprime omagiul 
la/ă de marele conducător in 
acest mod original.

PRETUTINDENI

Pe coasta Canalului Minecu, 
la Boulogne-sur-Mer, se alia 
de zeci de ani o statuie a lui 
Napoleon. Recent, autoritățile 
au hotărî! s-o 
secinfă, statuia a 
rită cu mare grijă 
destal. S-a dovedit 
goală, așa cum 
Muncitorii au scos 
tul ei o cutie melaiică, mirîn- 
dti-se la ce o ti servind. Cînd 
au deschis-o s-a descoperit în 
ea o poezie a lui Victor Hugo 
dedicată lui Napoleon.

Recent, 
repare, 

lost 
de 
că 
se 
din

IN GUATEMALA, Hind lip
să de ageafi de circulafie, s-a 
introdus an sistem special de 
control. înainte de pornirea 
din oraș, iiecare conducător 
de autovehicul primește un 
talon pe care este marcată 
ora plecării, f.a intrarea în alt 
oraș, șoferul este obligat să 
prezinte agentului de circula
ție acest talon. Dacă 
curs drumul respectiv mai re
pede decil este permis, el tre
buie să plătească o amendă.

fier și apoi spălat pentru 
para pulberea auriferă.

Pînă lîrziu, prin secolele 
XIX, progresele tehnicii ex 
au fost foarte lente. Totuși, 
petea meșterilor timpului a 1 
într-una din minele din pairi 
tră 
cui 
ria 
iui

anu-
1500 la mina de aur din Ireali

tatea transilvăneană Brad, el era de 
fapt un cărucior din lemn prevăzut 
cu tăvălugi in loc de roți 
rea Iui se făcea pe niște
cutate din prăjini de lemn prevăzu
te cu traverse și schimbătoare 
cale.

Mărturia spiritului creator ai 
norilor anonimi de acum cinci 
cole acest strămoș al vagonel 
născut pe meleagurile noastrr 
înscrie în paginile istoriei teh 
ca o remarcab-lă realizare.

IOȚI LOCUI IORI1 Peninsu
lei Labrador îl cunosc i,e 
George, dinele unui nc.pisl"'. 
Acesta a fosl dresai de slâiî- 
hui său pe care-l a iută in 
muncă — el duce acasă clica- 
filor sticle cu lapte și bere. 
Singurul cusur al lui (leotge 
este pasiunea de a sări peste 
orice obstacol întilni! in cate, 
plinind sticlele în pericol. To
tuși, pînă acum el nu a spart 
nici una.

RECENT, 
('logice din 
să plătească vizitatorilor des
păgubiri pentru diverse lu
cruri șterpelite în timpul vizi
tei lor de cătic maimuțe. De 
cele mai multe ori este vorba 
de ochelari. Adeseori. mai
muțele ii fură cînd vizitatorul 
se apleacă spre cușcă ca să 
citească afișul ne care scrie • 
,,Atențiune 1 Risca/i să vă
pierderi ochelarii".

-ir
MILI.Y SCHMIDT-BRAUN 

din Frankfurt tRF.G, 11 con
struit o catedrală din .50 000 
bele de chibrit F.a a executat 
lucrarea, o adevărată opere 
de artă, în patru ani.

'ic
IA SCO Al ' telurică din 

Szeged (R.P. L'ungară) a fost 
introdusă o tablă cu trei eta
je pe care pol scrie mai mul- 
li elevi în același timp.-
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STEAGUL ROȘU

Difuzarea cărții
Petroșani

O muncă plină 
de răspundere

Intereseze. Vînzătoa- 
te servește prompt, 
să cumperi și alte 
unitate. Ordinea și 
prezente peste tot. 

cu mult gust ca

Librăria noastră, unitatea nr. 24 
Petroșani, situată în plin centru, cu
noaște o afluență mare de cumpără
tori. Încă din fața intrării te întîm- 
p:nă un stand de stradă. Pe masa 
Improvizată au fost așezate cu mult 
gust cele mai noi cărți. Fără să vrei 
te oprești în fața standului și con
sulți cărțile expuse pînă ce găsești 
una care să te 
rea Bocșa Irina

Dacă dorești 
cărți, intri în 
curățenia sînt
Vtrlnele aranjate 
ș: „expozițiile" de pe tejghea îți o- 
feră noutățile zilei. Consulți o carte 
sau alta. Nu le poți decide pe care 
s-o cumpeil. Intervine, amabilă, una 
din cele două vînzătoare, Munteanu 
Lucretia sau Borca ludita, pregătite 
cricînd să-ți ofere cartea preferată. 
Este suficient să Ie spui tema sau 
domeniul care te interesează ca să-ți 
servească prompt și cartea.

însăși aranjarea cărților 
turi a 
a ajuta 
imediat 
piii au 
de mămica, lăticu sau alte rude in- 
tiă în această unitate cele două vîn
zătoare le oferă cu multă competen
ță cartea specifică vîrstei.

Toate acestea fac dovada intere
sului, a pasiunii celor două vînză
toare ca și conducerii unității. Da
torită acestui stil lăudabil de muncă 
unitatea și-a realizat planul pe pri
mele trimestre ale anului 1968, ca 
și planul pe zile pe luna în curs. 
Cumpărătorii au numai cuvinte de 
laudă la adresa personalului. Stan
durile organizate în întreprinderile, 
instituțiile și școlile din oraș, au 
în genera], numai rezultate bune. 
Printre responsabilii fruntași de stan
duri, numără Enulcă

aranjarea 
fost făcută pe 
cumpărătorii să 
ce au intrat în 

un raion al lor.

pe raf- 
leme, pentru 
se orienteze 
librărie. Go- 
Cînd însoțiți

C.C.V.J., Nelega Floiea — Procura
tura Petroșani și Nitrai Iosif — 
U.P.D. Petroșani.

La celelalte 
unități din oraș 
...dezamăgire

u- 
noastră nr. 20. Te 

încredere spre această 
dezamăgire. Ușa este 

totuși nu po{i intra.
diferite dimensiuni, 

cărți peste tot. Sur- 
mai atent.
care scrie :

Și 
de 
și

Pe ușă 
„Inven- 
același 
conce-

Din nou despre

ÎNTÎRZIEREA RĂSPUNSURI
LOR LA CRITICILE ZIARULUI

De ce n-o fi dormit ca lu
mea in noaptea aceea minerul 
Zdrobiș Gheorghe de la secto
rul \'II al minei Lupeni, n-am 
aflat. Cert c că n-a dormit bi
ne, 
rat 
tciu 
de 
cu
ce-i dacă 
trec omului prin creier in tim
pul somnului... 
toate. S-a trezit 
frecat la ochi, 
s-a Îmbrăcat, a 
Cum o fi lucrat 
iar nu se poale

că somnul i-a fost lulbu- 
de vise stranii care-I pur- 
prin fel de lei de războaie, 
lupte cu laurii, de dueluri 
pistoale și cow-boy. 

a visat ? Cile inu-i

uni- 
dar 
afiș 

cauză

intri,
și un 
din
întemeiat,

beneficiază de

Pe aceeași stradă se află și 
tatea nr. 33. încerci să 
în zadar. Pe ușă un lacăt 
pe care scrie : „închis 
de concediu". Un motiv 
ce-i drept. Oamenii
concediu. Dar ce să facă cumpără
torii ? Nu ar fi rău ca în perioada 
concediului personalul să fie înlo
cuit. Cărțile care apar trebuiesc vîn- 
dute pînă sînt noutăți și nu după

întoarcerea personalului din con
cediu.

Noul cartier Aeroport te întîmpi- 
nă încă de la intrare cu blocurile 
sale frumoase, cu zonele de verdea
ță și flori. Cochetul și frumosul 
complex comercial găzduiește și 
nitatea Librăria 
îndrepți cu 
unitate, dar 
întredeschisă 
Geamantane 
genți, jucării
prins, privești 
un afiș mare pe 
tar”. Două unități închise în 
timp, una pentru „cauză de
d!u“ si una pentru „Inventar" cînd 
în întregul oraș există numai trei. 
Este prea mult. Organele competen
te ar fi trebuit să aibă în vedere și 
acest aspect cînd au aprobat con
cediul responsabilei de la unitatea 
nr. 33 și au hotărît întocmirea in
ventarului la unitatea nr. 20.

Prin buna organizare
cărții în oraș, cititorii vor fi 
tigați, putîndu-se aproviziona 
moment cu cărțile care apar.

a difuzării 
cei cîș- 
în orice

P. M.

J—

I

Multe din conducerile întreprin
derilor și instituțiilor vizate cum 
sînt : C.C.V.J., Filiala băncii de in
vestiții, I.C.O., Oficiul P.T.T.R. și 
altele răspund operativ la articolele 
critice apărute în ziarul nostru. Sînt 
însă unități care nu răspund ziaru
lui în termen, nu ne comunică mă
surile luate pentru 
ciențelor semnalate 
felul cum au fost 
neifle și sugestiile
bunăoară, sîntem în așteptarea răs
punsului la 
obligația 
U.R.U.M.P.

rezolvarea defi- 
de către cititori, 
aplicate propu- 
acestora. Așa,

articolele „Rămîne totuși 
de părinte", de Ia 
și „Cantinele miniere

La kilometrul 111412
al magistratei de pe Jh

1 facultatea cie e-ci/ anului 
lectromecanică minieră și con
ducătorul echipei port-drapel: 
„Am venit, Împreună cu co
legii mei, cu toată dragostea, 
pe acest șantier. Chemarea 
C.C. at U.T.C. a fost una din 
marile dovezi ale Încrederii 
partidului in noi. N-am ezitat 
nici o clipă. Pentru grija cu 
care ne Înconjoară în urcușul 
spre Împlinire, trebuie să în
vățăm să mulțumim cu faptele 
mai mult deci! cu vorbele".

reușit să obți-

mai con-

indîrjită. 
ne prin- 

în viitoare. Năzuiam să 
am cucerit 
zile ? O a- 
de teatru‘‘l 

In ajun, 
conspirativ, 
Ne-am pus

neți rezultatele cele 
slant bune pe brigadă ?

— Printr-o luptă 
întrecerea Îndrăcită 
sese
iim primii. Cum 
drapelul acum trei 
devărată „lovitură 
Ne infeleseserăm 
Ne-am reamintit, 
înaintea stingerii...
salopetele și căștile la inde- 
mină. Uneltele știam unde 
sini. De-aș putea să redau ce
va din somnul nostru z.buciu-

Mi

mu! semesiru al anului merită 
citări lucrătorii întreprinderilor 
construcții nr. 4 Iași, 9 Cluj, 3 
ciîrești, 12 Constanța, 7 Galați, 6 
Craiova și multe alte colective de 
constructori, cercetători și proiec- 
fanți.

Și constructorii din Valea Jiului 
înlîmpină Ziua constructorului cu 
rezultate care oglindesc efortul de
pus pentru realizarea planului, pen
tru predarea la termenele planifica
te a obiectivelor industriale și so- 
cial-cullurale. Astfel, în semestrul 
J, unitățile de construcții care își 
desfășoară aclivilatea în cadrul mu
nicipiului Petroșani au realizat 48,6 
la sută din volumul investițiilor e- 
conomice si social-cultnrale planifi
cate în acest an și 51,4 Ia sută din 
volumul loial al lucrărilor de con- 
strucții-montaje. In această perioadă 
au fost terminale și predate de că- 

- Grup 2 construcții 
499 apartamente, din 

planificate a fi construite 
an Noi obiective an fost 

sau atacate de către 
șantiere Va- 

care întreqesc 
bazinului nos-

fre T.J.C.H.
Valea Jiului 
cele 907 
în acest 
terminate 
T.C.M.M.
lea Jiului, o 
peisajul industrial ai 
tru carbonifer.

cum sublinia
en’ae < 
P C.R 
teqrală și 
vestitiilor 
problemă 
rîtoare a 
noastre naționale", 
tuie pentru oamenii muncii din con
strucții un 
o treaptă 
lor

De
popor 
fiere, 
proiectare, din laboratoare.
și mai mari în 
slujba înfloririi 
cialiste.

tovarășul 
Ceaușescu Ia Plenara C.C.
din 19 iunie „realizarea 

cu înallă eficiență a 
rămine în continuare 

esențială, o condiție hotă- 
dinamismului economiei 

Aceasta consti-

FM

1 i

Ni- 
al 

in- 
in- 

o

imbold sere ridicarea ne 
«tțnndn’d! -» ectivității

constructoru'ui. întregulZiua
urează lucrătorilor de pe șan- 
din institutele de cercetare și 

succese
munca lor pusă în 
patriei noastre so

mal și iărimifat, din neliniștea 
gindurilor din acea noapte de 
pomină /... înainte de 4 ne-am 
furișai din dormitoare. înce
putul limpezirii de ziuă ne-a 
găsit „Ia ort" și... la siirșitul 
„șutului" drapelul alît 'le mult 
rivnit era al nostru 1

Vrem să păstrăm locul 
fruntaș cit mai mult timp, dar 
cine știe ? Nici ceilalți nu stau 
cu miinile în sin. Echipelor 
lui Roth Helmut și Becheanu 
Constantin le simfim răsufla
rea aproape...

...Trebuie să ne despărțim. 
•I.e urăm muncă rodnică. Du
cem cu noi și ecoul altor des
tăinuiri : „Mă bucur nespus 
că mă număr și eu printre cei 
care participă la modernizarea 
unei șosele at it de necesară 
pentru fără. Pe șantier am le
gat multe prietenii. Și 
ceva: am pătruns pufin 
prefioasa taină de a le păs
tra intacte" (studentul briga
dier Dan Visalon). „Munca pe 
șantier m-a călit, m-a făcut 
mai rezistent, mi-a sporit în
crederea în forjele mele. In 
plus, programul strici m-a de- 

ordonat" 
Nicolescu

lață în lață cu abonații", de la E.M. 
Petrila. Nu s-a achitat de îndatori
rea de a ne răspunde la articolele 
„Restanțieri față de prestigiul ora
șului" și „S3 se facă lumină" nici 
întreprinderea forestieră Petroșani.

Numeroase sesizări primim din ■ 
partea cititorilor referitor Ia activi
tatea nemulțumltoare a unor uni
tăți comerciale. In urma exprimării 
nemulțumirilor lor în coloanele zia
rului, cititorii așteaptă în mod fi
resc răspunsul conducerilor unități
lor vizate asupra măsurilor luate 
pentru remedierea neajunsurilor. Din 
lipsa de operativitate a celor vizați, 
sîntem puși în situația de a nu pu
tea publica răspunsurile către citi
tori cu privire la unele sesizări a- 
părute încă din luna mai sau înce
putul lunii iunie. Astfel conducerea 
T.A.P.L. n-a răspuns la articolele 
„Dincolo de promisiuni", „Executa
re rapidă, eficiență maximă", „Ospi
talitate" etc.; O.C.L. Alimentara și 
O.C.L. Produse industriale la arti
colele „In proces verbal rezolvat...'1, 
„Execuție rapidă...".

Nici întreprinderea 
exploatare a bazelor 
ția Petroșani

deMulte și
din somn, s-a 

apoi, după ce 
plecat la șut. 
in ziua aceea, 
ști. Destul că

terminat să fiu mai 
(studentul brigadier 
Marin).

„Rude de-ale. mele
pe acest șantier acum 20 de 
ani. Nu vreau cituși de pufin 
să se rușineze cu mine" (stu
dentul brigadier Cosma Va- 
sile).

Nu peste mult timp, pentru 
ei, zilele și nopjile șantieru
lui vor rămine în urmă. Alții 
le vor lua locul. Si vor duce 
torta celor de la 1048 mai de
parte...

Kilometrul 111—112 al ma
gistralei care se naște coinci
de, poale, cu kilometrul 111— 
112 al suișului lor către piscuri. 
România socialistă așa-i do
rește : puternici, capabili de 
a visa și de a clădi, de a o 
iubi și a o apăra.

au lucrat

Televizioi
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17,30

18,00

18,30

In Editura Muzicală au apărut noi 
lucrări din domeniul muzicologiei.

Printre acestea, este și antologia 
„Momente muzicale", cuprinzând ar-

Uniuni, Ad- 
de Stat 

să dezvolte 
instituții similare
vederea unei mai bune 
și aplicări a asigurări-

județeană de 
turistice, sec- 
grăbit să ne

Administrația Asigurărilor de Stat 
— A.D.A.S. — a fost primită recent, 
membră a Uniunii Internationale a 
Asigurărilor Aviației (I.U.A.I.), orga
nism care numără peste 
brl din circa 30 de țări.

Ca membră a acestei 
ministrația Asigurărilor 
avea posibilitatea 
operarea cu 
alte țări în 
reglementări

50 de mem-

va 
co- 
dln

FOTBALJiul la primul joc de verificare
Pregătirile echipei Jiul sint in toi. 

Potrivit programului, întocmit cu 
discerniimînt, joi a avut loc, pe sta
dionul Jiul din Petroșani, primul 
meci de verificare. Aviz: după fot
bal, numeroși Iubitori ai acestui fru
mos sport au ținut să fie prezenți 
la prima... repetiție a favoriților îna-

„premieră". In general, Jiul 
în nota obișnuită. Adică, 

în viteză și spectaculos. Au 
însă și unele greșeli, ine-

EXCURSII ȘCOLARE
• 28 de elevi din Petroșani

de elevi de la 
1 Petroșani, în- 

adjunct Muntea- 
Elena și alte cadre didactice din 

dimineața 
școlară.

Un număr de 23 
Școala generală nr. 
soțiți de directorul 
nu
școală pornesc duminică 
înlr-o interesantă excursie

In drumul lor prin tară, elevii vor 
avea ocazia să viziteze Sibiul 
împrejurimile făcînd cunoștință 
exponatele Muzeului Briiken’hal,

și 
cu 
ce

taica S'b'.âT, <ii„nd:oasa construc
ție a Hidrocentralei de pe Argeș, 
pădurea de sonde din jurul Ploieștiu- 
lui, Brașovul cu tmprejurim Ie, ce
tățile Sighișoara:. Mediașului, Cîm- 
pia libertății de la Blaj, Cetatea de 
la Alba Iulia și Muzeul; etc.

Prilej de cunoaștere, de aprofun
dare a cunoștințelor de istorie și 
geografie, din cursul anului școlar.

© Liceenii din Hațeg
din orașul 

cu comitetul

nu s-au achitat t 
pînă în prezent. A 

conducerea Gru 
nr. 2, construcții 
„Răspunsuri care 

apărut în num,

ÎNSEMNARE
ii

Conducerea liceului 
Hațeg, în colaborare
U.T.C. a inițiat o interesantă și in
structivă excursie. 30 de elevi, timp 
de 7 zile, vor parcurge următoarea 
rută : Hațeg — Mediaș — Sighișoa
ra — Brașov — Sinaia — Ploiești 
— București — Pitești — Curtea de 
Argeș — Sibiu — Sebeș — Hațeg.

ii te de 
a jucat 
deschis, 
existat
rente primelor meciuri de verificare, 
greșeli ce se vor retușa cu s'gtiran- 
tă pe parcurs.

Divizionara B, Metalul Hunedoa
ra, s-a dovedit un bun partener de 
joc. E drept că jiuliștii n-au urmărit 
rezultatul, nu au dat tot ceea ce pot, 
dar echipa oțelaillor 
destul de serios, 
întîlnirii, 
urma 
frumos de 1, 
Sandu, 
intrat 
lia portarului

După pauză, 
golul înscris de 
al Jiului, 
lurqist.ilor, 
o situație 
ția, 
poartă.

Spre a roda cît mai multi compo
nent ai lotului, antrenorii Jiului au 
folosit următorii jucători : Zamfir — 
Talpai, Georgevici (Pon), Stoker. Mi
hai (Tonca) — O. Popescu (Toia, 
Gr'zea), Sandu (Georgescu) — Pero- 
nescu, Libardi, Ionescu (Covaci),

i-a „întins" 
In prima parte a 

Jiul' preia conducerea în 
unui gol înscris, printr-un șut 

a distantă, de către 
Mingea expediată plasat a 

în gol |făcînd Inutilă rnterven- 
Salomir.
survine egalarea prin 

Csergo. La un atac 
furjdașiil central al mela- 
Olaru. vrînd să salveze 
critică a... lămurit sltua- 

ti'imrțînd balonul în propria 
Astfel, Jiul a învins cu 2—1.

Recent, echipa masculină de hand
bal în 7 a asociației sportive Voința 
din Deva, care a câștigat titlul de 
campioană județeană a Voimțiadei, 
s-a deplasat la Arad, unde a întîl- 
nlt, în prima fază de zonă a cam
pionatului meșteșugarilor coopera
tori, pe Voința Arad. Handbaliștii 
din Deva au dispus cu scorul de 
17—11 (6—6) de cei arădani.

La fel, echipa de handbal în 7 fe
minin a asociației sportive Voința 
din Lupeni a întîlnit, tot la Arad, 
echipa meșteșugarilor din orașul de 
pe malul Mureșului. Disputată tot în 
cadrul primei faze a zonei campio
natului cooperativelor meșteșugărești, 
întîlnirea a revenit handbalistelor de 
la Lupeni cu scorul de 11—9 (4—3).

Returul acestor meciuri 
loc la Deva, în ziua de 4

va avea 
august.

Nicu SBUCHEA

comunice răspunsul său la articolele 
„Cabana Rusu nu este rentabilă ?" 
și „La Straja așteptăm un gospodar 
priceput", deși acestea au abordat 
probleme stringente privind dezvol
tarea turismului în Valea Jiului.

Aceste unități, deși li s-a amin
tit că sînt în restantă cu unele răs
punsuri, 
tie nici 
xcmplu, 
șantiere 
articolul
așteptate", 
din 12 iunie al ziarului, nu ne-a răs
puns încă la articolul „Căminele 
constructorilor în postura de copii 
vitregi" și la nota „Ghinionul bina
lelor". In aceeași situație se găsește 
și conducerea T.A.P.L., O.C.L. Ali
mentara și O.C.L. Produse industriale.

Reamintim tuturor unităților viza
te în rîndurile de față cît și altora 
în aceeași situație de obligația de a 
răspunde operativ articolelor critice, 
pentru a nu lăsțș cititorii să aștepte 
luni de zile rezultatul sesizărilor ca
re au fost adresate ziarului cu atîta 
încredere. E o obligație de răspun
dere față de oamenii muncii.

lauri negri si focoși și

I. DAVID

era supărat, in vreme ce prin 
cap i se învălmășeau visele 
cu 
cow-boy puși pe bătăi.

Căi re slîrșitul șutului, Zdro
biș Gheorghe, ostenit de lucru 
și de coșmarurile care-1 chi
nuiau, a lual-o către puful orb 
nr. 7 de la orizontul 480, cu 
gind să meargă la orizontul 
de deasupra, doar, doar, s-o 
mai liniști.

La rampa pulului cifiva mun
citori urcau în colivie.

7 
și 

Bol
numărul 
conformlor de aviație 

relațiilor de
■ și permite extinderea 
reasigurare bilaterală. 

Administrația Asigurărilor de Stat 
— A.D.A.S. — este, de asemenea, 
membră a Uniunii Internaționale a 
Asigurărilor Maritime — I.U.M.I. — 
și face parte și din sistemul interna
țional de asigurare „Cartea verde", 
în baza căruia se rezolvă probleme 
legate de acoperirea daunelor cau
zate de autovehiculele străine pe 
teritoriul tării vizitate.

Noi lucrări apărute 
în Editura Muzicală

<

19,00

19,30
19,50

20,10
21,10
22,00

23,00
23,15

Pentru copii : „Lanterna ma
gică".
Stadion — emisiune de actua
litate sportivă.
Mult e dulce și frumoasă — 
Emisiune de limbă română.
Pentru școlari. „Cupa de cio
colată".
Telejurnalul de seară.
3 ani de la Congresul al IX- 
lea al P.C.R. — Montaj.
Tele-enciclopedia.
Filmul serial „Campionii". 
Spectacol de închidere a celui 
de-al IV-lea Concurs interna
țional de balet „Vama 
Transmisiune în direct. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii programu
lui I.

E
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ticole semnate de compozitorul Mi
hail Jora în ziarul „Timpii"', între 
anii 1937—1941. Frescă a v'eții ar
tistice românești din preajma celui 
de-al doilea război mondial, aceste 
scrieri sînt în același timp un exem
plu de critică intransigentă și de 
spirit constructiv, de expunere vie, 
precisă și

In seria 
de seamă 
universale 
din limba i 
nul vieții", 
cesco Pastura 
Bellini din Catania.

Răspunzînd cerințelor 
muzicală, volumul , 
nata a muzicii" de Kurt 
dus din limba germană, 
rilor cititori prilejul de 
cîteva din tainele acestei 
zică. Sînt prezentate 
atrăgătoare, însoțită de 
decvate, cele mai diverse 
de educație muzicală : istoria și na
tura instrumentelor muzicale, mart 
maeștri ai artei sunetelor ele. Vo
lumul cuprinde și o postfață intitu
lată „Scurtă plimbare pe meleagu
rile lui Pan" de George Shîrcea.

(Agerpres)

captivantă.
monografiilor 

reprezentanți 
se înscrie și

celui
ai muzicii 
traducerea 

italiană ,,Bellini — Roma- 
, lucrare scrisă de Fran- 

dlrectorul Muzeului

m <r.

de educ ație 
,In lumea miau-

Pahlen, tra- 
oferă tine- 
a pătrunde 
arte — mu- 

într-o expunere 
ilustrații a- 

problenie 
: istoria și 
muzicale, 

sunetelor ele.

MINERI!

avea vreo 
poală inlra 
semnalistul 
completase 

admis

Zdro- 
mclri 
el în 
loan,

sus. Zadarnic a
Bol să o-

biș mai 
pînă să 
ea. Dar, 
după ce
de muncitori 
prescripțiilor NT.S. a dat sem
nalul de plecare și colivia, 
sfidindu-1 pe Zdrobiș, a luat-o 
ca violul în
urlat Zdrobiș către 
prească, să-l aștepte. Colivța 
a zburat, și-a fost bună pla
cată.

Si cum imaginile viselor ge 
peste noapte îl îmboldeau me
reu, și colivia era departe, de
parte și nu mai putea s-o taie 
bucăți 
Zdrobiș s-a 
lor de semnalislul Bol și, 
un veritabil toreodor, l-a 
boldit pe acesta cu coada 
curii în stomac, 
poată fi declarat pe 
viiuiător, l-a bruscat 
t ia se mna liza torului, 
Bot Ioan s-a lovit 
pier/indu-și cifiva dinfi.

Biruitor, Zdrobiș a așleptg 
să vină colivia din nou,

cu securea, mineri 
apropiat fulqera- 

da

Apoi, ca 
drepl 
către 
de 
ctt

î/ -
-

7 
SG 

pnatri urca !a orfr.ontul supe-

C!
cai

capi

rior. Apoi...
Conducerea E. M. Lupem, 

după ce-a omologat rezultatul 
luptei, l-a „răsplătit" pe h 
vingălor, adică pe mineri 
Zdrobiș Gheorghe cu retrogrn 
dare pe timp de trei luni di> 
iunefia de miner în lunci ia de 
ajutor miner.

Ce mai visează Zdrobiș 
Gheorghe, acuma nimeni nu 
știe. Destul că s-a potolit. Vor
ba proverbului: „Cine face cg 
mine, ca mine să pălească".

L

1

1968La fragerea loto riin 19 iulie 
au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

31 54 1 28 86 59 73 83 22 4 20 46. 
Fond de premii : 831 724 Iei.

PETROȘANI - 7 Noiembrie: Ba
lul de sîmbătă seara; Republica : Pa
sărea timpurie; PETRILA : Capcana; 
LONEA — Minerul: Topkapi; ANI- 
NOASA: Un idiot la Paris; PAR0- 
ȘENI: Sărmanii flăcăi I; VULCAN : 
O. lume nebună, nebună, nebună; 
LUPENI — Muncitoresc: Agonie și 
extaz; Cultural : Sfîntul la pîndă; 
URICANI : De trei OTi București.

Resnectati narmeie de tehnica securității! »
In minele grizutoase, Ia fie

care Ioc de muncă și fiecare 
cameră subterană, trebuie să e- 
xisle cel puțin o lampă de 
siguranță cu benzină 
detector de gaze.

Controlul existenței metanu
lui cu lampa, se începe cu fla
căra normală. Dacă se observă 
filarea sau alungirea flăcării 
pînă Ia marginea superioară a 
sticlei, controlul se oprește,

cuat pină Ia aerisire. Dacă nu
sau iila-
!a deter-
a meta-VÎND MOTOCICLETĂ „Sim- 

son" perieclă stare. Str. Prun
dului nr. 9, Petrila.

se observă alungirea 
rea flăcării se trece

® 1810 — Proclamarea in
dependenței Columbiei.

VÎND MOTOCICLETA I. J. 
tip 1962 cu ataș Panonia, ne
gre, perfectă stare. Dr. Moraru 
Leonida, sir. Republicii, 118, 
Petroșani.

minarea procentuală 
nului cu flacăra redusă.

iar locul de muncă va fi eva

SE LUCREAZĂIULIE

MICA 
publicitate

CALENDARUL ZILEI
20

® 1514 — La Timișoara a 
fost ars pe rug Gh. Doja, con
ducătorul răscoalei iobagilor 
români și maghiari din Tran
silvania.

© 1810 — S-a născut Au
gust Treboniu Laurian, unul 
dintre reprezentanții de seamă 
ai culturii românești din Tran
silvania.

@1872 — S-a născut Glicor- 
ghe Munteanu-Murgoci, geo-

log, raineraloq și pedolog.

© 1304 — S-a născut Fran
cesco Pelrarca, poet și 
itor italian.

@ 1954 — S-au semnat A- 
cordurile de la Geneva cu 
privire la încetarea acțiuni
lor militare in Vietnam, Laos 
și Cambodgia.

L©CUL BE
MUNCĂ MA
FÎ EjAm
PÎHÂ LA
Muta
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R.S.F. IUGOSLA

VIA; Kostolac II
termocentrala

intratăelectrică

cent, avînd o pu
tere de 100 MW.

în funcțiune re

ședința plenara a CC. 
al P.c am Cehoslovacia

Ciocniri între partizani 
și poliție în Rhodesia

PRAGA. — Trimișii Agerpres, Ro
mulus Căplescu și Eugen Ionescu, 
transmit: In sala spaniolă a Hradu- 
lui din Praga a avut loc vineri șe
dința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist—din Ceho
slovacia, consacrată examinării și 
dezbaterii punctului de vedere al 
Prezidiului C.C. al P.C.C. în legătură 
cu scrisoarea celor cinci partide 
comuniste și muncitorești întrunite 
la Varșovia. La ședința plenară au 
luat parte președintele Republicii, 
Ludvik Svoboda; membri ai Comisiei 
Centrale de Revizie și Control a 
P.G.C., miniștri comuniști și alți in
vitați. Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai delegatilor la cel 
de-al 14-lea Congres extraordinar al 
partidului, aleși în cadrul conferin
țelor regionale ale P.C.C. și a P.C. 
din Slovacia.

Din însărcinarea Prezidiului C.C. 
al P.C.G., referatul introductiv a fost 
prezentat de tovarășul Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al

țară, vor crea condiții mai potrivite 
și pentru o eventuală întîlnire a tu
turor partidelor comuniste și munci
torești interesate".

Comitetul Central își reînnoiește 
eforturile tinzînd spre dezvoltarea 
orientării fundamentale a politicii 
externe a Cehoslovaciei, care con
stă în relații prietenești cu aliații 
săi, cu Uniunea Sovietică și tarile 
socialiste pe baza solidarității inter
naționale, respectului reciproc, suve
ranității. egalității și neamestecului, 
înțelegerea reciprocă și întărirea 
unității și colaborării între partide
le frățești, pentru care Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia este hotărît să facă 
tot ce-i stă în putință, vor fi un 
sprijin pentru forțele socialismului 
din această tară și vor spori cu si
guranță autoritatea tuturor forțelor 
socialiste revoluționare și democra
tice din lume, subliniază rezoluția.

SALISBURY. — După cum reiese 
din relatările agențiilor de presă, în 
Rhodesia au fost semnalate din nou 
lupte între grupuri de partizani a- 
fricani și forțele de securitate ale 
regimului rasist, alături de care par
ticipă și unități speciale din Repu
blica Sud-Africană. De altfel, acest 
fapt a fost confirmat în cadrul par
lamentului rhodeslan de Lardner 
Burke. Ministrul de justiție al gu
vernului Ian Smith, care a declarat 
că în valea fluviului Zambezi a avut 
loc o violentă ciocnire. In urma a- 
cestei lupte relatează agenția France 
Presse, ambele părți au înregistrat 
numeroși morti și răniți. Chiar și în 
apropiere de Salisbury, potrivit a- 
gentiei citate, a avut loc o ciocnire 
între un grup de patrlotl africani 
și forte de politie sud-africane.

Lardner Burke a cerut parlamentu

lui sa prelungească pe o perioadă 
de încă trei luni starea do urgentă 
întrucât după cum a afirmat el, noi
le acțiuni ale forțelor de partizani 
atestă o reactivare a acestora. Cum 
era de așteptat, această cerere i 
fost satisfăcută.

Evenimentele din Rhodesia arată 
că speranțele guvernului rasist de a 
înăbuși cu ajutorul Republicii Sud- 
Africane lupta patrioților, au fost 
spulberate. După cum se știe, în 
urma luptelor care au avut loc în 
martie și aprilie a.c. în valea flu
viului Zambezi între patriot! afri
cani și forțele de securitate rhode- 
siene, la Salisbury s-a afirmat că 
aceste acțiuni nu se vor mai repetă 
niciodată. Tocmai Iui Lardner Btnke 
l-a revenit însă misiunea să con
firme că aceste afirmații nu au a- 
vul nici un temei.

P.C.C.
Toți membrii Comitetului Central 

care au luat cuvîntul în cadrul dez
baterilor au aprobat deplin poziția 
Prezidiului Comitetului Central în 
legătură cu scrisoarea celor cinci 
partide comuniste și muncitorești

După dezbateri, Comitetul Central 
a ad -ntat în unanimitate, prin a- 
clamatii, 'o rezoluție în care se ex
primă sprijin deplin fată de răspun
sul Prezidiului C.C. al P.C.C. la 
scris.jarea celor cinci partide.

In rezoluție se spune; ,,De acord 
cu punctul de vedere al Prezidiului, 
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia are o pă
rere identică asupra faptului că 
este imposibil ca în examinarea 
problemelor de interes comun, ci
neva să se limiteze doar la un 
schimb de scrisori între partide fră
țești și consideră că sînt necesare, 
de asemenea, convorbiri directe și 
reciproce între ele. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia consideră, totodată, că 
eoni.acte bilaterale, în care repre
zentanții partidelor frățești vor avea 
posibilitatea să se familiarizeze mal 
îndeaproape cu situația din această

-------@ —

Waldek Rochet 
a sosit ia Praga

PRAGA. — Agenția CTK anunță 
că, la invitația C.C. al P.G. din 
Cehoslovacia, Waldeck Rochet, se
cretar general al Partidului Comu
nist Francez, a sosit vineri la Pra
ga. într-o scurtă vizită.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
lîmplnat de F. Kriegel, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele C.C. al Frontului Național, Jo- 
zof Lenartj, secretar al C.C. al P.C.C. 
Si alli reprezentanți ai C.C. al 
P.C.C.

Constituirea Comitetailoi 
de organizare a Asociației 
de prietenie cehoslovaco-română

PRAGA. — Corespondentul Ager
pres, E. Ionescu, transmite: La se
diul Asociației cehoslovace pentru 
relații internaționale, a avut loc vi
neri dimineața ședința de constitui
re a Comitetului de organizare a 
Asociației de prietenie cehoslovaco- 
română.

Președinte al comitetului a fost 
ales Jozef Macurek, membru cores
pondent al Academiei Cehoslovace 
de Științe, director al Institutului de 
istorie a țărilor socialiste europene 
de pe lîngă Academia Cehoslovacă 
de Științe.

In aceeași zi, Ion Obradovici, am-

basadorul României la Praga, a pri
mit o delegație a Comitetului de 
organizare a Asociației de prietenie 
cehoslovaco-română. Cu acest prilej, 
a avut loc o discuție caldă, priete
nească. Delegația a înmînat ambasa
dorului român o scrisoare adresată 
conducerii de partid și de stat din 
Republica Socialistă România, în 
care se aduce la cunoștință consti
tuirea comitetului de organizare a 
Asociației de prietenie cehoslovaco- 
română și se subliniază însemnăta
tea acestei noi organizații pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre popoarele celor două țări.
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PRETORIA. — Intr-o decla
rație așteptată cu nerăbdare 
în cercurile financiare occi
dentale, ministrul finanțelor ai 
Republicii Sud-Aîricane, Nico- 
Iaas Diederichs, a anunțat joi 
seara intenția guvernului său 
de a continua să se plaseze 
pe o poziție de expectativă în 
problema vînzărilor de aur. 
Diederichs a dezvăluit totoda
tă că țara sa a procedat în

ORIZONT
ECONOMIC

VIETNAM

Declarația €• C. al F. RL E. 
in legătură ©u aniversarea 
acordurilor de la Geneva

mai și iunie Ia o serie de vîn- 
zări pe piața liberă, unde pre
țul aurului a ajuns Ia un mo
ment dat, i
42 dolari 
Ministrul 
testat pe i 
de poziția Statelor Unite, 
care se opun achiziționării în 
momentul de față de către 
Fondul Monetar Internațional 
a aurului produs în R.S.A.

după cum se știe, la 
uncia.
sud-african pro-a
de altă parte față

NOUL 
GUVERN 
IRAKIAN

BAGDAD. — Postul de radio Bag
dad a anunțat joi seara constituirea , 
unui nou guvern irakian ca urmare 
a loviturii militare de stat ce a a- 
vtlt loc la 17 iulie. In postul de 
prim-ministru a fost numit Abdel 
Razak el-Naif, considerat ca avînd 
legături strînse cu noul președinte 
al Irakului, Ahmad Hassan al-Bakr. 
Fostul ambasador irakian la Beirut, 
dr. Nashr Hani, a primit portofoliul 
afacerilor externe, iar în funcția de 
ministru al apărării a fost desemnat 
Ibrahim Abdul Rahman Daoud. Din 
noul guvern irakian fac parte 27 de 
miniștri.

Intr-o declarație transmisă Ia ra
dio și televiziune, primul ministru 
Abdel Razak el-Naif a afirmat că 
guvernul său va căuta să realizeze 
unitatea națională și va rezolva pro
blema minorității kurde într-o ma
nieră „care va menține unitatea te
ritoriului irakian". El a adăugat că 
regimul va coopera cu țările arabe 
„pe orice cale constructivă" și va 
acorda o atenție specială îmbunătă
țirii situației economice a țării.

HANOI. — Agenția VNA a dat 
publicității o declarație a Comite- 
lului Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
în legătură cu cea de-a 14-a aniver
sare a semnării acordurilor de la 
Geneva cu privire la Vietnam. După 
cum se subliniază în declarație, 
„realitatea ultimilor 14 ani atestă 
în mod elocvent că imperialiștii 
S.U.A. sînt agresori în V'e'namul 
de sud, încalcă independența, pacea 
și unitatea Vietnamului, acordurile 
de la Geneva din 1954, amenință 
pacea din Asia și din lumea întrea
gă.

Poporul vietnamez nu are altă 
alternativă decît să ducă un război 
de rezistență împotriva agresorilor 
pentru unificarea patriei, pentru ob
ținerea Independenței și a drepturi
lor naționale".

In declarație se subliniază că ho- 
tărîrea poporului și a forțelor ar
mate populare de eliberare din Vi
etnamul de sud de a obține dreptu
rile lor naționale — independența, 
democrația, pacea, neutralitatea și 
prosperitatea, de a realiza unifica
rea pașnică a patriei este o holărî- 
re pe care n'mic nu o va putea 
schimba.

Declarația exprimă sincere mulțu
miri guvernelor, popoarelor și or
ganizațiilor democratice, tuturor ce
lor cărora le sînt scumpe pacea și 
dreptatea pentru ajutorul acordat 
care însuflețește și sprijină poporul 
sud-vietnamez în intensificarea ofen
sivei generale pentru eliberarea su
dului și apărarea nordului.

★
SAIGON. — Luptele des

fășurate în cursul ultimelor 24 
de ore pe teritoriul Vietnamului de 
sud au continuat să păstreze un 
grad redus de intensitate. Au fost 
semnalate ciocniri în regiunea mun
toasă situată la sud de zona demi
litarizată și în apropierea Salgonu- 
lul. Patriot» au lansat în cursul 
nopții de joi 15 rachete asupra Ins
talațiilor petroliere de la Nha Be, 
la numai 12 km sud-est de capitală. 
In cîteva sectoare ale acesteia, for
țele polițienești au continuat cerce
tarea amănunțită a clădirilor în cău
tarea elementelor considerate sus
pecte. Bombardierele B-52 au efec
tuat totodată raiduri într-o serie de 
zone unde autoritățile americane 
consideră că ar exista concentrări 
de oameni și materiale ale F.N.E.
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BONN. — Guvernul R.F. a 
Germaniei a acordat Israelu
lui un ajutor economic în va
loare de 140 milioane mărci. 
Ministerul de Externe 
german anunță că, în 
sens, joi, la Bonn, a fost 
nat un acord între cele
țări. Suma respectivă va 
destinată finanțării construc
ției de locuințe, a unui aero
drom civil, precum și pentru 
dezvoltarea rețelei rutiere și 
de telecomunicații.

vest- 
acest 
sem- 
două 

îi

de 
american 
anul fis- 
interve- 
de con- 
suspen- 

a
acordat de S.U.A.

WASHINGTON. — Camera 
Reprezentanților a aprobat cu 
o reducere de aproape un mi
liard de dolari proiectul 
program de ajutor 
pentru străinătate pe 
cal 1968/69. Votul a 
nit după ce un grup 
gresmani au propus
darea pe termen de un an 
ajutorului 
țărilor străine.

Suma aprobată de Cameră, 
considerată drept cea mai 
mică din ultimii 20 de ani — 
este de 1 993 925 009 dolari, 
în timp ce președintele John
son propusese inițial 
2 961 580 000 dolari.

Un interviu al lui Hubert Humphrey
WASHINGTON. —- Vicepreședin

tele Hubert Hmphrey, scrie ziarul 
„New York Times", și-a manifestat 
dorința ca, în cazul în care va de
veni candidat al partidului democrat 
la președinție, senatorul Edward 
Kennedy să participe alături de el 
la alegerile prezidențiale din noiem
brie, drept candidat la postul de vi
cepreședinte. Intr-un interviu acor
dat ziarului newyorkez, Humphrey 
și-a exprimat nemulțumirea față de 
știrile potrivit cărora Edward Ken
nedy nu ar căuta să obțină și nu ar 
accepta candidatura democrată la 
postul de vicepreședinte. „Nu am 
motive să cred acest lucru. Sper că

Protest energic al părții 
nord-coreene

PHENIAN.- ' — La 18 iulie a avut 
!oc la Pahniunjbn o întrunire a se
cretarilor Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea. Cu această oca
zie, partea nord-coreeană a protestat 
energic împotriva violării Acorduri
lor de armistițiu din Coreea de că
tre partea americană, care a între
prins diferite „acțiuni ostile" în 
zona demilitarizată. Potrivit declara
ției colonelului Han Joo Kyung, re
prezentant al părții nord-coreene, re-

cent partea americană a introdus în 
mod ilegal armament de diferite ti
puri în zona demilitarizată, urmă
rind să transforme această zonă în
tr-o poziție de luptă avansată, de 
unde să fie inițiate acțiunile ostile 
contra R.P.D. Coreene. Reprezentan
tul părții nord-coreene a cerut păr
ții americane să pună capăt acestor 
acțiuinl și să retragă tot armamentul 
introdus ilegal în zona demilitari
zată.

nu este adevărat", a declarat vice
președintele.

Din Detroit se anunță, pe de 
altă parte, că rivalul vicepreședin
telui Hubert Humphrey, senatorul 
Eugene McCarthy, a obținut un sprijin 
prețios din partea unui grup de oa
meni de afaceri din Michigan. Gru
pul este condus de William Clay 
Ford, vicepreședintele societății 
„Ford Motor", al doilea ca mărime 
dintre cei trei „giganți" care do
mină industria americană de auto
mobile. William Clay Ford a arătat 
că sprijinul ce-I acordă senatorului 
este legat de atitudinea acestuia fa
ță de războiul din Vietnam, atitudi
ne ce diferă de cea a Administra
ției Johnson.

----® —

„Cosmos-233“
MOSCOVA. — In Uniunea Sovie

tică a fost plasat pe orbită un nou 
satelit din seria Cosmos — „Cos- 
mos-233" — destinat continuării
cercetărilor spațiului cosmic.

In afară de apart-ura științifică, la 
bordul satelitului se află un sistem 
radio pentru măsurarea exactă a e- 
lementelor orbitei, un sistem radio- 
telemetric pentru transmiterea pe 
Pămînt a datelor privind funcționa
rea aparaturii științifice.
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Starea sănătății 
lui Blaiberg

CAPETOWN. — Dr. Philip Blai
berg, c.el mai vechi supraviețuitor 
al unei operații de transplantare a 
inimii, s-a putut ridica din pat joi 
la spitalul Groote Schuur din Ca
petown, unde a lost internat in ur
mă cu o lună din cauza unor grave 
complicații. Prof. Christian Barnard, 
care l-a operat pe Blaiberg, a de
clarat că pacientul se va putea Îna
poia acasă in aproximativ două săp- 
tămini, dacă starea sănătății sale 
va continua să înregistreze progrese.

Cel mai băfrîn 
arbore dm Europa

MOSCOVA. — „Patriarhul păduri
lor", un stejar din Lituania în vîrstă 
de 2 000 de ani, considerat a fi cel 
mai bătrîn arbore din Europa, a fost 
de curînd supus unui „tratament". 
Dlntr-o scorbură enormă a trunchiu
lui, specialiștii au scos o cantitate 
de putregai cu care s-ar fi putut 
umple cîteva autocamioane, după ca
re au „cicatrizat" vechile răni ale 
copacului. Se speră că după această 
restaurare arborele va mai dăinui 
cîteva secole.

Asasinul prezumtiv al pastorului
King a fost adus in IL A.

MEMPHIS. — James Earl Ray, a- 
sasinul prezumtiv al pastorului Mar
tin Luther King a sosit vineri in 
S.U.A. închisoarea în care va fi în
carcerat este situată în centrul ora
șului Memphis, locul unde a fost 
săvîrșit asasinatul. Ea este despăr
țită numai de o stradă de Palatul 
de justiție unde se va ține procesul.

In prezent inspectori ai poliției 
din Memphis examinează în detaliu 
cele patru celule, care formează un

mic apartament, situat Ia al treilea 
etaj și unde vor locui acuzatul și 
gardienii. Celulele au fost de curînd 
amenajate pentru a se asigura un 
grad maxim de securitate a acuza
tului. Ferestrele, care dau în curte, 
au fost prevăzute cu bare metalice, 
a fost instalat un telefon, pe care-I 
vor folosi gardienii. Aceștia la rîn- 
dul lor vor fi ajutați în dificila 'or 
sarcină de o instalație de televiziu
ne cu circuit închis.

Radiația cosmică stimulează
creșterea unor

MOSCOVA. — Observațiile efec
tuate asupra unor semințe de grîu 
și orz, care s-au aflat timp de 22

I
® SANTIAGO DE CHILE 
Muncitorul chilian Oscar Rene 
Barohona, tată a șase copii, 
care este șomer de patru ani, 
a hotărît să-și vîndă un ri
nichi, într-o încercare d< spe
rată de a-și salva familia de 
moarte prin inaniție.

plante
de zile în cosmos Ia bordul navei 
„Cosmos-110", an arătat ca radiația 
cosmică stimulează creșterea un r 
asemenea plante. In tmpul acestui 
zbor, datorită influenței ponturilor 
de radiație ale pămînlului, | doza de 
radiație ionizantă a fost cu mult mat 
mare decîl în cazul zboruîrilor na
velor cosmice de tipul „Vostok" și 
„Voshod".

UN NOU PARTID
POLITIC MAROCAN

RABAT. — In Maroc a fost creat 
un nou partid politic denumit Parti
dul Eliberării și Socialismului. Noua 
organizație politică, se arată într-o 
declarație dată publicității joi la 
Rabat, „își exprimă atașamentul față 
de tradițiile revoluționare ale po
porului marocan și își va baza acti
vitatea pe concepția socialismului 
științific. Țelurile sale sînt elibera
rea deplină din punct de vedere po
litic și economic a țării, realizarea 
progresului material, social și moral 
ale poporului marocan, prin înfăptui
rea unor reforme structurale, mobi
lizarea maselor populare pentru a 
aduce țara la socialism, pe căi co
respunzând realităților naționale. A-

ceste transformări, necesare în ve
derea eliminării feudalismului, co
lonialismului și tuturor formelor de 
neocolonialism, trebuie înfăptuite în 
condițiile unei democrații depline".

Pe plan Internațional, noul partid 
își exprimă sprijinul față de lupta 
popoarelor lumii împotriva imperia
lismului și reacțiunii. pentru demo
crație, pace și socialism, solidarita
tea cu mișcarea muncitorească inter
națională.

Secretar general al partidului — 
care a primit din partea guvernului 
marocan autorizația de a funcționa 
în mod legal — a fost ales Aii Yata, 
cunoscut militant politic progresist.

Creșterea număru'ui 
accidentelor de cir
culație In Franța

PARIS. — In Franța se manifestă 
o profundă îngrijorare în legătură 
cu creșterea numărului accidentelor 
de circulație înregistrate la începu
tul vacanței de vară. Numai în pa
tru zile peste 235 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 6 000 au fost 
grav rănile (cu 80 de morii și I 000 
de răniți mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecui).

In fața unei asemenea situații a- 
larmante, ministrul de interne a dat 
'nstrucțiuni tuturor prefecților pen
tru ca măsurile de supraveghere să 
fie mai riguroase șl mai severe. In 
următoarele duminici 32 000 de poliJ 
(iști se vor ocupa de supravegherea 
căilor rutiere, în special a puncte
lor periculoase.

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Dificultăți după 
învestitură

După ce guvernul Giovanni Leone 
a primit, în cursul acestei săplămini, 
investiture din partea celor două 
camere ale parlamentului italian, s-ar 
părea că s-a pus capăt dificultăți
lor create imediat după alegerile po
litice generale de la 19—20 mai. Dar 
abia de acum înainte guvernul va 
avea de înfruntat o serie de proble
me, deoarece majoritatea redusă de 
care dispune in parlament va face 
ca situația sa să nu fie dintre cele 
mai ușoare. Învestitura a fost obți
nută cu greu, numărul de voturi 
peste majoritatea necesară fiind foar
te mic : în Camera deputafilor 263 
de voturi pentru și 252 contra — 
iată de 258. de voturi, majoritatea 
necesară, iar . în Senat 138 pentru și 
129 contra — majoritatea necesară 
fiind de 134 voturi. Mai mult decît 
alit, cabinetul I.eone și-a initial ac
tivitatea intr-un moment de tensiu
ne penlrti politica italiană, datorai 
multitudinii de probleme rămase ne
rezolvate de fostul guvern de coa
liție de cenlru-stinga.

Partidul Socialist Unilicat, care a 
declarat că va sprijini, din afară, 
noul guvern monocolor democral- 
creșlin, are de rezolvat pină la con
gresul său, programat pentru luna 
octombrie, o serie de chestiuni in

terne care au provocat disensiuni 
între membrii diferitelor curente. 
Acesta a fost și motivul holăririi 
P.S.U. de a nu mai face parte din 
noul guvern, fapt care a atras după 
sine și renunțarea republicanilor.

Alte dificultăți se anunță, atit pe 
pian social, cit și politic. Italia a 
fost cuprinsă de un nou val de ac
țiuni revendicative în industrie șt 
agricultură. Grevele, demonstrațiile 
(ărănești, adunările, mitingurile și 
marșurile de protest atrag atenția 
asupra problemelor care trebuie re
zolvate de urgenfă de cabinetul nou 
ales.

Momente grele
„In lata oricărei încercări de re

venire la atmosfera de agitație, gu
vernul nu va ezita să adopte, dacă 
va fi necesar, măsurile excepțio
nale prevăzute în constituție". Co
municatul dat publicității in urma 
reuniunii Consiliului Securității Na
ționale din Brazilia, din care este 
desprinsă fraza de mai sus, vine să 
confirme gravitatea momentelor prin 
care a trecut regimul brazilian in 
cursul recentelor demonstrații stu
dențești, culminate prin marea ma
nifestație de la Rio de Janeiro la 
care au participai zeci de mii de 
persoane. Referirile din comunicat la 
acțiunile unor elemente care „îm
piedică sistematic consolidarea miș

cării de ia 31 martie 1964" și rea
firmarea holăririi președintelui Costa 
e Silva de a atinge scopurile aces
tei mișcări prin ajutorul lor/elor ar
mate, susțin aprecierea agenției 
France Presse care afirmă că mani
festațiile au pus în cauză, fără e- 
chivoc, regimul instalat prin lovi
tura de stat militară din primăvara 
anului 1964. Și aceasta cu atlt mai 
mult cu cit acțiunile studenților — 
care revendică o reformă a proce
sului de înxătămînl, înlăturarea ba
rierelor care împiedică pătrunderea 
în universități a celor provenifi din 
familii cu venituri reduse, legaliza
rea unor organiza/ii studențești — 
se înscriu intr-un cadru mai larg. 
Cum remarcă „Jornal do Brasil", 
manifestațiile studenților „nu au fă
cut decît să aducă in stradă nemul
țumirile latente acumulate în cele 
mai diferite straturi ale societății 
braziliene de astăzi".

Schimbare la Bagdad
In noaptea de 16 spre 17 iulie în 

jurul Palatului prezidențial din Bag
dad, care blindate și tancuri, apar- 
finind unor unități dislocate în re
giunea capitalei irakiene, și-au În
dreptat turelele spre reședința șefu
lui stalului, generalul Abdel Rahman 
Aref. Aceasta marca declanșarea u- 
nei lovituri de stal organizate de un 
grup de ofițeri superiori „liberi"

. < :iito-denumit Ia început,
apoi consliluili în „Consiliul Co
mandamentului Revoluției". Relatări
le parvenite ulterior de la Bagdad 
au adus noi amănunte, care au e- 
lucidat modul de desfășurare a lo
viturii de stat, dar nu și caracte
rul acesteia. Agenfia France Presse 
a transmis că fostul președinte Aref 
o fost izolat chiar de garda sa per
sonală și a trebuit să accepte con
dițiile celor care au pătruns In txi- 
la! : destituirea sa din toate func
țiile și dizolvarea guvernului condus 
de Yehia In timpul evenimentelor 
de la Palatul prezidențial alte gru
puri ale militarilor au instituit con
trolul asupra radioului și televiziu
nii din Bagdad.

Noile autorități au făcut o decla
rație difuzată la cîteva ore după reu
șita Încercării lor, arătind că „ofi
cialitățile au dat dovadă de negli
jentă .in pregătirea forjelor armate, 
au tolerat -prezenta-' unor elemente 
oportuniste în rindurile lor și nu au 
soluționat problema kurdă". Autorii 
loviturii de stal au subliniat că vor 
fi respectate toate1 tratatele și acor
durile internaționale semnale de 
Irak, au menționat, de asemenea, că 
rămin fideli „Cartei Ligii Arabe" și 
se pronunjă pentru unitatea politică, 
economică și militară a țărilor arabe.
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