
; Uunicipi'j^i ue' 
ew>o^a .&cțuBA

ANUL

PROLETARE DEN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VA (

centrale de

Piramide ale abundenței în magazinul cu autoservire din orașul Petrila.

participat to- 
Pîrvu, ininis-

Joi
25 mhe

1968

4 pagini
30 bani

S SJx 'Y _^.>. 
i^WțjjWsxW Va>*<*x«£

In urma intrării în reparație 
capitală a rotativei, ziarul „Steagul 
roșu“ va fi tipărit la tipografia 
din Deva. In aceste condiții, înce~ 
pînd cu numărul său de vineri, 26 
iulie, ziarul nostru va apare dimi 
neața

Ședința

în ziua de 23 iulie 1963 
a avut loc ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri, 
Ia care au participat ca in
vitați șeii de secții ale Co
mitetului Central, primi se
cretari ai comitetelor jude
țene de partid, conducători 
ai unor instituții 
stal.

Cu acest prilej 
bătuta problema 
într-un timp mai 
ani 
le

număr sporit
care să

a fost dez- 
asigurării 

scurt a u- 
de locuin-

satisfacă cerin
țele diferitelor categorii de 
oameni ai muncii. In acest 
scop s-a hotărît să se di
versifice construcțiile de lo
cuințe. introdueîndu-se pa
tru categorii de apartamen
te și garsoniere, diferențiate 
după suprafață, grad de con 
fort și preț.

Prin aceste măsuri, pre
cum și prin accelerarea rit
mului construcției de locuin
țe, în anii 
vor realiza 
statului circa 
locuințe 
numărul
pentru această perioadă. Im
portantele eforturi materiale 
pe care le face statul nos
tru în acest domeniu vor 
duce Ia îmbunătățirea condi
țiilor de locuit ale unei tot

1969-1970 se 
din fondurile

180 000—200 000
noi, dtiblindii-se 
prevăzut inițial

mai mari părți a populației, 
contribuind la soluționarea 
mai rapidă a acestei proble
me sociale majore, la creș
terea continuă a nivelului 
de trai.

Prin aceeași hotărâre s-a 
stabilit și trecerea la con
struirea mai multor tipuri 
de hoteluri, în raport cu 
gradul de confort și zona 
de deservire, precum și di
versificarea clădirilor pentru 
administrație, ieftinirea aces
tora și construirea lor Ia un 
nivel corespunzător de func
ționalitate.

In cadrul 
analizată și 
vizionării 
combustibil,
ducerea prețului de vînzare 
la liber a lemnelor de 
de la 400 de lei tona la 
lei tona. De asemenea, 
stabilit ca toți salariații
copii, care au salariul lunar 
de pînă la 1 200 Iei și locu
iesc în mediul urban, să be
neficieze 
parare a 
prețul de 
dată, s-a
tea îmbunătățirii corelațiilor 
dintre prețurile la combusti
bilii inferiori 
care vor fi
printr-o hotărâre a Consiliu
lui de Miniștri.

ședinței a lost 
problema apro- 
populației cu 
hotărîndu-se re

ioc
300
s-a
cu

de tichete de cum- 
lemnelor de foc Ia
100 lei tona. Toto- 
subliniat necesita-

și superiori, 
reglementate

Itt continuare a fost exa
minat uiodul 
a fondurilor destinate 
mierii personalului 
administrativ' și de 
tale. S-a stabilit, 
pind din trimestrul 
acestui 
dere și 
dreptul 
dul de 
cotei aprobate 
iar premiile să fie 
tuturor salariaților 
ceaslă categorie de 
care și-au adus 
Ia îndeplinirea 
sarcinilor, 
duale vor putea fi diferenți
ate intre plus 5 și minus 5 
puncte față de cota consti
tuită pe întreprindere sau 
instituție. Repartizarea pre
miilor va fi aprobată de co
mitetele de direcție ale în- 
întreprinderilor sau conduce
rile instituțiilor, 
tarea comitetelor 
și va fi adusă la 
tuturor salariaților. Prin 
ceste reglementări se 
tură unele deficiențe care 
s-au manifestat în acordarea 
premiilor pentru personalul 
telinic-adniinistrațiv și se va 
asigura repartizarea lor mai 
echitabilă.

de repartizare 
pre- 

tehnîc- 
speciali-

an, fiecare întreprin- 
instiluție să aibă 
să-și constituie fon- 
p.remiere 

pe
in limita 

ramură, 
acordate 
din a- 

personal
contribuția 

și depășirea 
Premiile indivi-

cu consul- 
sindicale 

cunoștința 
a- 

înlă-

In ziua de 24 iulie
a avut Ioc ședința Consiliu
lui de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de

I
B

I 
I 
I
I

Ștrandul
din Lop» a de re
sit mai atrăgător

luat parte tovarășii 
Bodnaraș, Constanța 

Crăciun, Ștefan Peterfi, vice
președinți ai Consiliului de 
Stal, Constantin Slătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Anton Breitenhofer, Ion Cos- 
ma. Constantin Daicoviciti, 
Vasile Daju, Constantin Dră- 
gan, Suzana Gâdea, Nicolae 
Hudițeanu, Ion 
țuri, Cristofor 
Gheorghe Stoica 
Teclu, membri 
lui de Stat.

Popescu-Pu- 
Sintionescu, 

și lacob 
ai Consiliu--

Ia ședință a 
varășul Virgil 
truî finanțelor.

Consiliul de 
lat Decretul privind modifi
carea unor dispoziții referi
toare la impozitele pe ve
niturile liber profesioniștilor, 
meseriașilor și cărăușilor.

De asemenea, a fost adop
tai Decretul privind modifi
carea unor prevederi refe
ritoare la Impozitul pe tere
nurile unităților agricole co
operatiste și la impozitul pe 
veniturile agricole ale popu
lației.

In continuare, Consiliul de 
Stat a rezolvat lucrări cu
rente.

Pregătiri în vederea începerii

La puțul
-att început

mobil. In acest fel, operațiile de săpare și susți
nere se vor putea executa simultan. De aseme
nea, prin acest procedeu, pe lingă faptul că se 
elimină susținerea provizorie, se realizează 
același timp și creșterea vitezei do avansare.

de aeraj nr. 2 al noii mine Livezeni 
lucrările de ifiontâț-e a cofragului

Luna Iulie se anunță capricioasă 
în acest an. După zile de căldură 
tropicală, cum n-a prea fost în Va
lea Jiului, a urmat o perioadă cînd 
s-a cam umblat la garderoba de 
toamnă. Vor mai fi însă zile căldu
roase și apoi în apa încălzită a 
ștrandului asociației sportive- Prepa
ratorul Lupeni, se poate face baie 
și pe timp mai răcoros. . Ștrandul 
îmbie nu numai cu apa caldă, ci șt 
cu cabine frumos amenajate și 
șuri, un chioșc cu răcoritoare, 
crările la i 
terminate, 
ștrandului, 
inițiativă, ‘ 
din partea 
Victor, David Alexandru, 
Aurel, Hatas Tiberiu, 
nic, Khilen 
ce au pus 
ștrandului.

Plecarea delegației
cubaneze

du- 
Lu- 
pe 
al

cele 47 de cabine sînt 
Aspectul cabinelor, 
în ansamblu, dovedește 

spirit gospodăresc și gust 
tovarășilor Ardeloanu 

Așteleanu 
Szabo Doml- 

Iuliu și a tuturor celor 
umărul la reamenajarea

de 
al 
șî

Delegația cubaneză, condusă 
Manuel Gutierez Vega, adjunct 
ministrului minelor, metalurgiei 
combustibililor lichizi din Cuba,
care ne-a vizitat țara la invitația 
Ministerului Invățămîntiilui. a ple 
cal miercuri la amiază

In timpul șederii în România, oas
peții cubanezi au avut întrevederi 
cu reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Invățămîntiilui, Ministe
rului Petrolului și Ministerului M

nelor, cu caro au purtat discuți' 
feritoare la organizarea nvăl’i 
tului superior, profesional și

Et au vizitai, do asemr 
de învătămînt 

specialitate și 
orașele Flmiu 
de pe Valea 

i diferite mine

organizarea 
profesional 

nic. Et au vizitat, 
institute tehnice 
perior, licee de 
profesionale din 
Ploiești, rafinării 
hovei, precum și 
preajma orașului

in tn
I ’eli
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VREMEA DIN PRESA

AȘA DA!
Fără să fac aluzie la unele critici ce se mai 

aud pe ici pe colo, la adresa deservirii civili
zate în unitățile noastre comerciale, din expe
riență proprie pășesc cu prudență pragul unui 
magazin. Nu știu ce mă face să cred, dar întot
deauna mă aștept ca la momentul cel mai puțin 
oportun sau în clipa cea mai neprevăzută să 
sară brusc de după tejghea un... subiect pentru 
„Jurnalul citadin",

Înarmat deci cu un pix și un carnet în care 
aveam notată lista articolelor pe care urma să le 
procur, am intrat în magazinul nr. 69 „Fero-me- 
tal" din Lupeni.

Nu am pronunțat bine cuvîntul „bec" că vîn- 
zătoarea a și început cu precizările de 40,75 sau 
100 de wați. La un alt raft aflu cu mirare că pe

lînga lacătul pe care-l știam, sînt vreo
opt-zece tipuri. In jur o adevărată expoziție de 
utilaje și ustensile casnice. Expuse cu gust și 
fantezie, frigidere, mașini de spălat de toate 
tipurile, aspiratoare și un număr nesfîrșit de bu
nuri trebuincioase pe lingă casa omului își dez
văluie ident.latea cu respectivele, „date perso
nale". Magazinul, curat, în care ordinea și buna 
cuviință sînt la ordinea zilei, te Invită la ple
care la o cîl mai grabnică revenire.

Ca să nu greșesc adresa, am notat de pe tă
blițe așezate discret în rafturi 
pe care le recomand stimatului 
tor. Gestionar Boroș Adalbert,

Nicolae și Gabor Susana.

cîteva „adrese" 
public cumpără- 
vînzători : Bog-

Azi, la ora 8, 
plus tO grade la 
la Paring. Maxima de ieri a înregistrat valori de 
plus 23 grade (Petroșani) și de plus 15 grade 
(Paring).

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:
Vremea se menține frumoasă

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr. 30 au fost extrase 

din urnă următoarele numere:
Extragerea I-a : 7, 40, 28, 34, 38, 30. Rez. 12, 18.
Extragerea a 11-a : I, 9, 4, 21, 27, 23. Rez. 45, 47. 
Fond I : 383 284.
4>ond II : 289 723.

vmdiite popohfiei CaoaW de colectare

li

In atelierul mecanic al secției re
parații 
roșeni, 
partid
tur nd 
transportorul de zgură.

de la termocentrala din Pa- 
lucrează și membrul de 

Abrudan Simion. Iată-I eiec- 
repararea rotorului

Peste 1400 frigidere, 2500 televizoare, 2500 a- 
parate de radio, 1600 mașini de 
șini de cusut, 800 aspiratoare 
bunuri au fost vîndute populației 
anului și pînă în prezent, prin 
merțului de stat din Valea Jiului, 
turor bunurilor vîndute populației 
nele de metal o-chimice în primul 
sumează peste 147 milioane lei.

spălat, 400 ma
de praf și alte 
de la începutul 
magazinele co- 

Valoarea tu- 
prin magazi- 
semestru

de epyrare

Spre a crea condiții de recreere, plăcute 
utile, tinerilor ce lucrează la modernizarea 
setei Bumbeștl-Livezeni, secția cinematografică 
din Petroșani a trimis pe șantier un aparat de 
proiecție cu bandă îngustă. Filmele sînt 
rate de cinematograful Muncitoresc 
și rulează în mai multe puncte de

asigu- 
din Livezeni 
pe traseu.

SS5S S35S EtX

Drumul celui care încearcă să se strecoare 
dinspre Livezeni pe șoseaua-șantier de pe defi
leul Jiului este însoțit pe o distanță 
sute de metri de un canal neobișnuit, 
intr-un șanț adine și larg săpat în 
dinspre Jiu a șoselei, prevăzut din loc 
guri de vizitare, canalul atrage atenția prin di
mensiuni, prin forma 
ridică celui neavizat 
vlnd rolul lui.

Acesta este canalul
Jiu a apelor care vor proveni 
epurare ce se construiește în prezent la Iscroni, 
aproape de Surduc. Acolo unde excavatoarele, 
camioanele și alte utilaje grele funcționează de 
dimineața pînă seara mînuite de constructori 
harnici, prind contur două decantoare radiale cu 
diametrele da 30 m, instalații pentru denisipare, 
stații de pompare pentru nămol, instalații de e- 
vacuare a sterilului rezultat prin epurarea, ape
lor reziduale provenite din zona Jiului de vest.

De la această stație de epurare — verigă im
portantă a unor ample lucrări de limpezire 
apelor Jiului — pornește canalul de colectare — 
desecare pe care vi-1 prezentăm în fotografia a- 
lăturată. După terminarea construcției, terenul 
va fi nivelat, întegrîndu-se armonios în peisajul 
defileului, între șoseaua asfaltată și albia învol
burată a Jiului.

de cite va
Construit 
marginea 
în loc cu

neobișnuită. Dar mai ales 
semne de întrebare

colector de deversare în 
de la stația de

a

@ O fetită de 13 ani dezonorată cu forja de © bestie umană 
® O mamă își maltratează odios, din ge'ozie, fiica adoptivă 
® Oameni, cu ce ochi privifi fapta mîrșavă, inumană, anti

socială a unui „tată" ?

Prin hidoșenia ei vădită, 
fapta inumană comisă de un 
pretins tată se cere insistent 
a ti cunoscută de opinia pu
blică. E' necesar acest lucru 
pentru că, după cum se știe, 
reeducarea prin pedeapsă a 
unui ins necinstit se face cu 
alte efecte atunci cînd ecoul 
faptelor sale, în opinia pu
blică, îi demonstrează con
cret că nu e ca ceilalți. A- 
tunci cînd infractorul se 
simți moralmente 
opinia publică, a 
tuturor, va privi 
rea sa nu ca pe 
nefericită. So va 
devărat vinovat 
tor direct pentru

★

o

va 
respins de 
noastră, a 
condamna- 
întîmplare

simți cu a- 
și răspunză- 
faptele sale.

In anul 1954, P. 1. din Pe-

căsătorit din dra 
M. Iși doreau, 

un 
dragostei lor
După trei ani 
s-au hotărît : 

copil. In urma 
îndelungi căutări. au 

Gorjului,

trila s-a 
goste cu P. 
ca orice tineri căsătoriți, 
copil. Fructul 
întîrzia însă, 
de așteptare 
vor în fia un 
unor
găsit, prin părțile 
în comuna Raci, o fetiță fru
moasă, în vîrstă de doi ani. 
Micuța Elisabeta, născută în 
afara căsătoriei, nu beneficia 
de afecțiunea și căldura unui 
cămin, așa că, în urma tutu
ror demersurilor legale, s-a 
mutat yi ambianța familiei 
P. din Petrila. Aici se părea 
că a găsit totul; dragoste 
părintească, o viață lipsită de 
griji- Ă 
gingașă 
silitoare 
școală.

crescut cuminte și 
acasă, s-a dovedit 
și conștiincioasă Ia

Anul acesta, fiica adoptivă 
a familiei P. a împlinit 13 
ani. Dintr-o dată, ’dragostea 
do tată a Iui P. I. face o co
titură de 180 grade: sa 
transformă subit- în tandrețe. 
Iar mîngîierile părintești nu 
mai au farmecul și dedicația 
de altădată. Apropierile fali
tei trezesc în ..tată" o nestă
vilită dorință de posesiune, 
o monstruoasă sete sexuală. 
In ziua de 9 iunie, profilind 
de lipsa de a- asă a soției, 
P. I. își violează fiica adop
tivă. După o săptămînă, so
ția îl surprinde intr-o nouă

(Continuare în pag. a 2-a)

V. TEODORESCU
I. DURECI

„ ■ căpitan de miliție

producția 
an, mai ales 

fost elaborate tehnici 
producția de vinuri să 
cu totul independentă 
struguri. Ministerul Ita- 

anul
de vinuri

STRĂINĂ

Circa 70 milioane lil de vin se 
produc anual în Italia și se consumă 
circa 55 milioane hi. Producătorii 
au dificultăți din cauza considerabi
lei concurente din cadrul Pieței co
mune. Cu toate acestea, 
italiană crește an de 
de cînd au 
care fac ca 
fie aproape 
de cea de...
Lian a-1 agriculturii a evaluat 
trecut pante-a producției 
chimice Ia 4—5 la sută, adică peste 
3 milioane bl.

In pitoreasca localitate Ascoli Pi- 
c-eno din Munții Apenini, a început 
un proces uriaș împotriva unei 
bande de falsificatori d.e vinuri, care 
amenință întreaga producție italia
nă a vinurilor. Sînt chemate în ju-

decată 218 persoane, în mare parte 
funcționări, furnizori și distribuitori 
ai renumitului grup de firme Ferra
ri, care a introdus chimia in Indus
tria vinurilor într-o măsură încă ne- 
întîlnită pînă acum.

Practica firmei Ferrari datează 
din 1954; mărglnindu-se la început 
la prepararea vinului Chianti arti
ficial, s-a trecut la introducerea 
treptată a tot mai multor „măre: de 
vinuri" în programul de ptod ie: 
Monteftesole, Orvieto, Barbera,

afară de re
citi

tă ră 
tot 

mai
ar

tificial cu care cel natural nu putea 
concura. Produsul chimic 
proprietatea 
componența 
foarte greu 
rile chimice 
orice vin
Ferrari lucra un degustător

Moscato, cit și vinurile spumoase. 
Și în export Ferrari a obținui suc
cese deosebite, mai ales în Anglia 
și R.F.G.

Succesul se baza, in
numele firmei, pe faptul că 
cultonii" de la Ferrari foloseau 
nici un scrupul zahărul, apa și 
felul de esențe chimice, dar tot 
puțini struguri, fabricînd un vin

Produsul ' 
extrem 

sa nu 
stabilită 

pot (I 
veritabil.

prezintă 
de prețioasă că 
poate fi decît 

; oa gust vinu- 
comparate cu 
Pentru firma

„specia-

(Conlinuare tn pag a 3-a)
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„Călători străini
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(Urmate din pag. ’)

cifră — 
— este 
econo- 
onoare

zahărului, care nu-
152 de fabrici, este chemat

te păcă- 
cauli ate- 

televizoare 
tot Vulca- 

tri-
în
secția de 
peste atelierul

scară
multilile-

române"

cei mai buni dintre aceștia 
fi prezenți anul acesta la 26 
— Ziua națională a Cubei —

principală a economiei

26 iulie, Ziua insurecției naționale în Cuba

BATALIA PENTRU
Despre firme

Această determinare 
faptul că 
de zahăr 
element'll 

substanțe

își 
ni- 
nu 
e>. 

mi-

Nu- o dată am avut prilejul sa 
zbor cu avionul pe deasupra pro
vinciilor din centrul și d:n răsăritul 
Cubei, să privesc de la înălțime pa
norama uriașă a „ca.naveralelor", a 
întinselor plantații de trestie de za
hăr. Această Imagine a unei adevă
rate mări de culoare verde, în con
trast cu întinderile nesfîrșite de un. 
albastra deschis, transparent, ale a- 
pelor Atlanticului și ale Mării Ca
raibilor ce înconjură Cuba din toa
te părțile, redă, de fapt, dimensiunea 
terestră a unei bogății naturale fără 
de care viața aceste! frumoase insul.? 
ar fi de neconceput. Da, căci pentru 
Cuba treslia de zahăr înseamnă încă 
totul, ea rămîne pentru o bună bu
cată de vreme axa întregii economii 
naționale,
găsește explicația în 
răieri ca aici, trestia 
se află cu adevărat în 
Solul Cubei, bogat în
nerale, precipitațiile de la sfîrșitul 
primăverii și mai ales căldura soa- 
relui tropical — această uriașă și 
inepuizabilă sursă de energie și lu
mină — oferă trestiei de zahăr cele 
mai bune condiții de dezvoltare.

Cuba socialistă a moștenit aceas
tă bogăție a solului ei, dar o dată 
cu aceasta a moștenit și monocul- 
tura în economie. In condițiile so
cialismului trestia de zahăr, rămî- 
nînrl pe mal departe principala bo
găție a tării, se convertește în izvo
rul materia] al diversificării între
gii agriculturi, în principala sursă 
de valulă necesară, creării de no! 
ramuri industriale, modernizării ce
lor existente. Pe scurt, această plan
tă. care ascunde în tulpina 
gunrafo", sucul dulce care 
prin orocesul complicat al 
riilor se transformă în „aurul 
reprezintă 
dezvoltării

lată 
bătălia 
șeamnă 
cîștiga 
llorul ei. „Zafra" — cum este denu
mită aici campania de recoltare și 
prelucrare a trestiei de zahăr — re
clamă an de an un uriaș efort co- 
lectlv la scara întregii națiuni. Re
coltarea trestiei se face în cea mai 
mare măsură manual, cu „macheta”, 
acest cuțit mare, greu, aproape cît 
un paloș, a cărui mînuire sub arșița 
dogoritoare a soarelui 
partea oamenilor un i 
dinar. Bătălia recoltei 
gata împotriva tuturor i 
lorii și în primul rînd 
rolei, acest însoțitor

ei „el 
trecut 

rafină- 
dulce",

factorul determinant 
întregii țări.

de ce a cîștiga an de 
pentru „aurul dulce", 
penlru Cuba socialistă 

lupta penlru prezentul și

al

an 
în- 

a 
vi-

retului elevi, studenți, militari — 
o mobilizare care prin dimensiunile 
ei, prin spiritul ei de muncă, a de
pășit toate campaniile precedente. 
In semn de prețuire a efortului șl 
abnegației de care au dat dovadă 
sutele de mii de voluntari „mache- 
teros", 
vor 
iulie
în tribuna oficială, alături de Fidel 
Castro și de ceilalți conducători de 
partid și de stat.

Obținerea în condiții vitrege a li
nei producții dc peste 5 000 000 de 
tone de zahăr constituie un Indiciu 
al posibilităților pe care le are Cu
ba de a mări producția de zahăr în 
viitor'i ani, pînă la 10 000 000 tone 
anual. De altfel, acest obiectiv de 
zece milioane, conducerea de partid 
și de stat a Cubei l-a fixat chiar 
pentru anul 1970. Această 
declara recent Fidel Castro 
mai mult decît un obiectiv 
mic, este o chestiune de
pentru poporul Cubei, unitatea de 
măsură a Revoluției sale.

Vizitînd mai multe provincii 
Cubei în perioada de recoltare a
trestiei de zahăr, am putut să con
stat că premisele marii recolte din 
1970 sînt deja fixate printr-o amplă 
acțiune care se desfășoară paralel 
cu „Zafra". Este vorba în primul 
rînd de pregătirea terenurilor agri
cole în vederea unei producții in
tensive de frestie de zahăr, ceea ce 
practic se traduce prin curățirea 
plantațiilor de „marâbu" (buruieni, 
spini’, mărăciniș), irigarea lor, îngră- 
șarea solului cu fertilizanți chimici, 
plantarea de soiuri de trestie de ma
re productivitate, extinderea supra
fețelor cultivate cu trestie. Această 
acțiune ca și „Zafra", reclamă, pe 
lîngă investiții, o muncă susținută. 
Pînă la începutul lunii iulie în în
treaga țară au fost pregătite penlru 
„Zafra cea mare" din 1970 aproxi-

rnativ 200 000 ha de plantații cu 
trestie de zahăr.

Un episod din cele mai semnifica
tive ale acestei lupte pentru reali
zarea „Zafrei" de zece milioane îl 
constituie angajamentul luat de ' oa
menii muncii din Cuba, de a lucra 
o perioadă determinată de timp în 
agricultură, de a participa cu efor
turi sporite la campania pe 
națională de dezvoltare 
rală a agriculturii, trestia de zahăr 
rămînînd, așa cum aminteam la în
ceput, axa 
țarii.

Dacă bătălia pentru „aurul dulce" 
se dă cu precădere pe plantații, nu 
este mai puțin adevărat că și sec
torul industriei 
mără 
să-și aducă marea sa contribuție la 
obținerea victoriei. In acest sector, 
accentul se pune în prezent pe mo
dernizarea și reutilarea fabricilor e- 
xislente, <te sporirea eficienței șl a 
productivității. O atenție însemnată 
se acordă și zaharochimiei, ramură 
a. industriei cubaneze de valorifica
re a subprodușilor zahărului, a bra- 
gozei (reziduuri de trestie), transfor
marea acestora într-o gamă de pro
duse de valoare ca : hîrtie, celuloză, 
detergenți, acizi, uleiuri „minerale" 
etc. Această bătălie pentru cît mai 
mult zahăr, bătălie complexă la care 
participă într-un fel sau altul între
gul popor, este o oglindă vie a mun
cii, capacității și abnegației, cu ca
re poporul cubanez își făurește ma
rile sale planuri de perspectivă. Și 
cînd tovarășii cubanezi declară, că 
nimeni nu va putea întrece țara lor 
în producția de zahăr, ei o spun 
nu numai cu sentimentul mîndrlef, 
dar și al deplinei responsabilități 
față de propriul lor destin.

Victor STAMATE, 
Corespondentul Agerpres la Havana
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Tip nou de schelă 
din panouri 
metalice

Inginerul Aurel Prusei, de 
la Trustul de construcții din 
Bacău, a conceput un tip de 
schelă de o simplitate neobiș
nuită, executată din panouri 
metabce. Un sistem de com
binări pe schelet deosebit de 
ingenios face inutile materia
lele de adaos ca „buloane, 
brățări, colțare". Remarcabil 
este și faptul că această sche
lă se realizează la un preț de 
cost mal mic cu 28 000 Iei 
decît cea clasică 
construcția unui bloc, 
misindu-se, totodată, 
care operațiune de 
demontare manoperă' 
lentă cu peste. 700 
mele 7 schele de acest tip au 
și fost introduse pe șantierele 
unor blocuri de locuințe din 
județele Bacău și Neamț.

28 000 
necesară la 

econo- 
la fie- 

montare- 
echiva- 

lei. Pri-

Deschiderea 
unor trasee 
de autobuze 
inferjudețene 
și locale

TIMIȘOARA. Clădirea
Operei ăe Stat și parenl din 

preajma ei.

simțurilor.

,, Că lă- 
române". 

volume

In clădirea în care se află 
unitățile de croitorie, cizmă
rie și icoafură din orașul Vul- • 
can, la' etaj, se află și o sec- ■ 
tie de tricotaje. Vitrina aces
tei secții este amenajată pe 
altă stradă (str. „Pleții”), în 
geamurile localului 
atelierul de 
zoare. Dar 
nu are nici 
chi-te după, 
Iești foarte
Herul de reparat 
și nu-1 găsești 
nul. Sau cauți 
cotajo și dai 
de televizoare.

Ce părere are conducerea 
Cooperativei „Deservirea" din 
Lupeni (de care aparțin aceste 
unități) despre modul în care 
își face reclamă unităților?

ocupat de 
reparat televi- 

cum acest atelier 
o firmă, orientîn- 
yitrină, 
ușor :

Iulian IORDACHE

A

i, solicită din 
efort extraor- 
trebufe crști- 

capriciilor na- 
împotriva se- 
aproape per

manent al climei la tropice. „Zafra" 
anului 1968, care s-a încheiat de cî- 
fova zile, cu o producție de peste 
5 0(10 000 tone de zahăr, poale fl 
apreciată ca o victorie împotriva se
cole: cumplite care 
pra Cubei, începînd 
nului trecut și pînă 
cestui an. Victoria
unei ample mobilizări a oamenilor 
muncii de la OTașe și sate, a line-

un 
scrii- 
Pier 
face

s-a abătut asu- 
din toamna a- 

în primăvara a- 
este rezultatul

Cunoscutul critic de film 
Fernaldo Di Giammatteo a 
prezentat la cel de-al VlII-lea 

Festival internațional al filmului de 
televiziune de la Monte Carlo 
film consacrat vieții și creației 
torului și regizorului italla.n 
Paolo Pasolini. Di Geammatteo
o profundă analiză critică a creației 
literare și cinematografice a lui Pa
solini, prezentînd 
viața lui, fragmente din 
Iui socială și publicistică, 
din filmele lui. In filmul 
leviziune sînt incluse și 
din versurile lui Pasolini, 
lerviuri acordate de acesta, 
mai caracteristice declarații ale Iul. 
De fapt, telefilmul lui Di Giammat
teo este prima încercare de anali
zare complexă a lui Pasolini ca ro
mancier, poet și regizor de film.

evenimente din 
activitatea 
fragmente 

pentru te- 
fragmente 
unele in- 

cele

N APROPIERE DE Moscova o 
echipă de cineaști ai studiou
lui „Mosfilm" a început fil

marea în aer liber a ecranizării ro
manului lui Ivan Turgheniev „Un 
cuib de nobili". In ctirînd grupul 
se va deplasa pentru turnarea unei 
serii de scene în împrejurimile Le
ningradului, unde s-au păstrat cîte
va conacurl vechi.

Regizorul filmului este Andrei 
Koncialovski, considerat drept unul 
din cei mai interesanti reprezentanți 
ai tinerei generații de cineaști so
vietici.

!

Averse locale
comedie muzicală Intitulată 
fierbinte" în care apar nu 
ca . interpreți de muzică 

„Vara fier- 
ale tine-

CUN0SGUȚII actori de estradă, 
Chris Derk și Franck Schoe
bel turnează în prezent la 

studioul DEFA din Berlin (R.D.G.) o 
nouă 
„Vara 
numai
ușoară, ci și ca actori, 
binte” tratează probleme 
retului contemporan. Este Interesant 
faptul că soarta eroilor din 
coincide cu aceea a actorilor 
îi interpretează.

film 
care

Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene a 
dispus deschiderea în această 
vară a peste 115 trasee 
terjudețene și locale în 
gime' de circa '5 500 km. 
— Sibiu — C^fenrărtești, 
cureș.ti — C ' 
reșt: 
Călărași — 
ți. Iași — 
Lacul Roșu 
acestea.

Totodată, 
te a curselor din zonele 
munte se vor Țfectua cu 
tobuze speciale pentru trase
ele cu pante pronunțate, 
asemenea, 
portul în 
salariații 
obiective 
miciliu.

in- 
lun- 
Cluj 

................. B u- 
Căllinănești, Bucu- 

— Tîrgovrște — Rucăr, 
Slobozia — Gala- 

Piatra Neamț — 
sînt cîteva dintre

cea ’mai mare par
ele 

au-

De 
a fost extins tr.ans- 
exclusivitate pentru 
de pe șantiere și 
industriale spre do

Noi sortimente 
de hîrîie 
superioară

✓

In Editura științifică a apărut pri
mul volum dtntr-o vastă și impor
tantă lucrare întocmită de un co
lectiv de specialiști ai Institutului 
de istorie „Nicolae Iorga": 
tori străini despre țările 
Ea va fi tipărită în zece
ilustrate și beneficiind de o aleasă 
prezentare grafică.

Volumele, a căror editare va fi 
încheiată în 1977, vor cuprinde 
mărturii directe și indirecte, descri
eri, itinerarii și rapoarte ale unor 
călători arabi, turci, germani, fran
cezi, ruși etc, descrieri de ansamblu, 
mai puțin cunoscute, îndeosebi cu 
privire la Transilvania și Moldova. 
O serie de texte și rapoarte se vor 
referi la țările române în perioada 
Iluminismului, la comerțul și trafi
cul pe Dunăre în secolul XVIII. 
Ultimul volum va include relatări 
de mare însemnătate privind bogă
țiile miniere ale Transilvaniei, re
giunile miniere din Munții Apuseni, 
Importante observații etnografice șl 
demografice privind populația româ
nească.

De mare utilitate, atît pentru spe
cialiști cit și pentru cel cane do
resc. o bună informare asupra peri
oadei 1331-1300, lucrarea 
mare număr de amănunte
viața diferitelor medii sociale, 
vitățile 
politice și culturale din țările româ
ne din Evul Mediu pînă la începu
turile epocii moderne.

tentativă de potolire a
Gelozia mamei se materializează în. 
bătăi zilnice și maltratări dureroase. 
In sufletul mutilat al copilei, res
pectul filial este înlocuit, firesc, de 
un dispreț total față de cei în care 
a crezut, pe care i-a stimat și iubiL 
Nemaiputînd suporta tortura sufle
tească, Elisabeta se plîngc ->iganelni 
de miliție din Petri ia. După cerce
tările de rigoare, se staijilesc toate 
„datele" mîrșavei fapte comise de 
P. I. înainte însă de a recunoaște 
integral veridicitatea faptelor comi
se, P. 1. își determină soția să cea
ră trimiterea fetei într-o instituție 
de reeducare. In fața organelor de 
miliție, P. L declară .kenin, că-și re
cunoaște fapta; dar că (ah, nelipsi
tele, căutatele circumstanțe 1) fiica 
sa... nu s-a opus I

Incestul o dată dovedit, instanța 
își va spune cuvîntul.

imediat promisiunea de
repeta cele săvîrșite, comiterea u- 

grave fapte de către un matur 
intolerabilă.
I. își recunoaște faptele, și va 

instanței, gîn- 
„o greșeală re- 

este numai o jumătate de 
P. I., probabil, 
„cuvîntarea".

instanței nici 
puțin decît
Va motiva,

și,a pre- 
Va cere cu 

mai, mult 
circumstanțe 
desigur, că 
„ . ca nu t s-a 

cere ca g re
nii fie judecată prea as-

nei 
este

P.
recunoaște și-ri fa[a 
dindu-se probabil că 
cunoscută 
greșeală", 
gătii deja 
Insolentă 
nici mai 
atenuante.
el n-a fortat lucrurile, 
opus rezistență. Și va 
șeala-i să 
prii. Că a distrus viața unei tinere 
fele, că și-a bătut joc monstruos de 
propria fiică, că a săvirșit in act 
totalmente inuman sfidînd morala șl 
legile țării — nu va recunoaște. Se 
vede acest lucru din poziția
re a hrat-o, de motivare (inmotiva- 
bilă) a faptei sale. Cum este 
ca un matur,

pe ca-

*

oferă un 
privind 

acti-
lor economice și aspectele

(Agerpres)

Se zice că
linerolca este
șelilor. Și că,

dintre toate vîrstele,

posibil
în plinătatea capacită- 

f numa-ților mintale, să-și considere
na [aptă drept urmare a uniri mo
ment de slăbiciune?

pe măsura 
în vîrstă, greșelile 
ținează.

se împu
ținărilor,

majore
urmate

grave
. Dar dacă greșelile
sau minore, sînt, în general, 

de „micuța" autocritică : 
greșit", la care se adaugă

Așleptăm hotărîrile instanței și .so
licităm opinia publică să-și | spună 
părerea despre mîrșăvia faptelor lui 
P. 1., de a căror incompatibilitate și 
intolerabilitate nu se îndoiește ni-
meni.

ȘTIINȚA.TEHNICA
Adeziv rezistent

Intr-o bună zi m-am pomenit 
la mine cu amicul meu din 
Bătu pe care nu-1 mai vă
zusem de pe timpul cînd 
„Minerul" Lupeni era in di
vizia A. După ce ne-ctm strins 
miinile și ne-am pupat pe a- 
mîndoi obrajii, amicul a ținui 
să-mi viziteze apartamentul pe 
care-l ocup în Lupeni pe sir. 
T. V ladimirescu (bloc. 84, sc. 
f, ap. 18, dacă vă interesează). 
A rămas de-a dreptul încinlat 
de felul cum m-am aranjat, 
lan', pentru care eu m-am sim
ții deosebit de „ciugulit". 
Ne-am așezat apoi la un „pa
har de vorbă" și dă-i de cu
tare si cutare pînă cînd la un 
moment dat amicul aruncă o 
privire speriată în tavan.

— Ce le uiți în sus ? S-a 
Intimului ceva ?

— Mi s-a părut că mi-a pi
cat în cap „ceva" de pasăre 
cînlăloare dar văd că nu Iii 
așa ceva. Uite că iar mi-a pi
cat 1 Măi, la tine plouă din 
tavan 1 Stă cineva deasupra 
voastră cu copil mic ?

— Da dc unde, 
meni. Deasupra 
doar antenele 
și cerut.

In acea clipă
lament un amic comun, 
-■ei la construcții.

— Ai picai la timp, Castele.
— Dar ce e, s-a întimplat 

ceva ?
— Plouă din tavan. De iapl 

nu plouă de ieri dc azi, plouă 
de cînd m-am mutat. De cile 
ori buletinul meteorologic a- 
nunfă averse locale am impre
sia că treaba 
tru mine.

Arunci ndu-și 
constructorul 
</enl':

— Hidro) obul 1 Din cauza 
lui plouă 1

— Cine e 
la serviciul

— Da de
nu e funcționar. B un praf ca-

tot Ia fel de 
că apa trece 
miraculos, ca

intră 
ade- 
ade- 
prin 
prin

nu stă ni- 
mca mai sînt 
de televiziune

inlră in apar-
mare

re nu intră niciodată in com
binație cu apa. Numele Iui 
vine din greacă : „hidro" în
seamnă apă și ,țfobos“ înseam
nă frică.

— Păi văd că nu-i este fri
că de apă de loc. Că nu 
în combinații cu ea, o fi 
vărat, dar 
vărat este 
praful ăsta 
șvaițer.

— Stai puțin să-ți explic ca 
lumea. T erasele-acoperiș ale 
blocurilor moderne sînt trata
te cu praful ăsta care în prin
cipiu are proprietatea de a 
nu lăsa să treacă apa prove
nită din cauza ploilor sau din 
topirea zăpezilor. Acu', păca
tele mele, e adevărat că u- 
neori apa. după ce poposește 
pe terasele izolate de hidro- 
fob, pleacă mai departe și se 
oprește in tavanele ultimului 
etaj, de unde, dacă nu curge, 
tot pică, vorba gestionarului...

— Și în cazul ăsta noi ce 
facem, mai ales în aceste zile 
cînd toarnă cu găleata ? Fa
cem cerere să nu mai nlouă ? 
Sau să ne turnăm în cap pra
ful asia super-izolant ? Uită-te 
și tu, că vine un musafir Ia 
mine și trebuie să stea omul 
ca pălăria pe cap ca să nu... 
răcească la inteligență. Ei har, 
zi, ce-i de făcut că doar ești 
specialist.

— După părerea mea, 
că cea mai bună soluție, 
camdată, pînă la
unui alt praf, e să ai în stoc 
cîteva umbrele, niște vase de 
mare capacitate și, bineînțe
les, ceva medicamente pentru 
tratarea reumatismului. Restul 
vine de Ia sine. Și eu 
plecat, că uite, stînd 
m-am făcut ciuciulete, 
roe și timp frumoși

...Au- urmat averse 
însoțite de descărcări 
dresă.

cred 
deo- 

inventarea

asta sună pen-

pehii in tavan, 
ne lămuri ur-

ăsta ? Cineva de 
meteorologic ? 
unde 1 Htdrofobul

asta am 
la tine 

Hai no-

verbale
cu... a-

NJCU P0PA

neinflamabil,
la punct în R.F.G., m 

are acest inconvenient. EI 
chiar mai rezistent 
decît cel obișnuit

în Ioc de fier sau oțel, 
ce conferă o rezistență 

ridicată la arderile meca- 
în cazul scurtcircuitelorla căldură la șo- 

și în 
adică 

foarte 
de a-

Ba-EGIZORUL DE FILM Jan 
tori a terminat filmul „Dan
cing la cartierul general al 

armatei lui Hitler”. Scenariul a fost 
realizat după o nuvelă a scriitorului 
polonez Andrzej Brycht. Acțiunea 
filmului se petrece în zilele noastre 
în împrejurimile localității Kentszyn 
din apropierea lacurilor 
unde în anii ocupației 
afla cartierul general 
major al lui Hitler. In
colo funcționează un muzeu.

Chiar în acest muzeu are loc în- 
tîlmirea celor trei eroi ai filmului. 
Pe ecran este prezentată soarta re
prezentanților a două generații. Una 
— cu o bogată experiență în viață, 
cealaltă — tineri care abia 'ntră în 
viată.

ft

de la 
din 

două 
supe-

pentru lipirea

Mazurfene. 
fasciste se 
al statului 

prezent, a-

PIATRA NEAMȚ.' — In ur
ma unor minuțioase cercetări 
șl experimentări de laborator, 
colectivul de specialiști 
Fabrica ,,Reconstrucția” 
Piatra Neamț a realizat 
noi sortimente de hîrtie
rioară. Primul dintre acestea, 
hîrtia necorosivă este folosită 
ca protector al pieselor 
te, supuse coroziunii, 
de-al doilea tip, denumit 
tie absorbantă", dispune 
proprietăți fizico-chimice 
oiale și poate fi utilizat
protejarea plăcilor de mela
mină. Ambele produse au șl 
fost introduse în producție.

(Agerpres)

spumei
finl- 
Cel 

„hîr- 
de 

spe
te

și metalului
O firmă britanică a desco

perit recent un adeziv cate 
permite să se lipească spuma 
suplă de poliuretan sau po- 
liester, de metale în cazurile 
cînd 
nice

Se
este
pentru temperaturi ridicate; el 
va înlocui sistemele mecanice 
folosite pînă 
fixa material 
tal.

Este vorba
pe bază de cauciuc și de ră
șini sintetice; ea este neinfla- 

o 
C. 
cu 
se 
se 
in

există nevoia unei puter- 
rezistențe la căldură.
afirmă că acest adeziv 

primul care este potrivit

rea

riști.

După termina- 
șoselei, fru

musețea sălbatică 
a defileului Jiului
va fl ți mai mult 
admirată de tu-

011
acum pentru a 

expandat de me-

de o compoziție

mabilă și poate rezista la 
temperatură maximă de 155°

Producătorii asigură că, 
adezivul . respectiv, care 
depune numai pe metal, 
obține o lipire permanentă 
numai 15 minute,

Celuloid 
neinflamabil

Celuloidul,, cel mai vechi 
material plastic, este încă șr 
astăzi apreciat pentru proprie
tățile sale deosebite; el este 
extraordinar de elastic, poate 
fi făcut transparent ca sticla 
sau colorat după dorință și 
este ușor de deformat, deoa
rece se înmoaie chiar la tem
peratura de 80° C. Din păcate, 
celuloidul obișnuit are și pro
prietatea periculoasă de a li 
ușor inflamabil. Aceasta re- 
strînge mult utilizarea sa.

Dar celuloidul
pus 
mai 
este 
cur!
largă măsură antistatic, 
suprafața sa se încarcă 
puțin cu electricitate și 
ceea nu atrage praful. El poa
te- fi ambutisat sau presat Ia 
cea. 150° C, dar și foarte bine 
tăiat la rece, stanțat, frezat, 
șlefuit și polizat. Ca și celu
loidul obișnuit, el poale fi li
pit ușor cu ajutorul acetonei. 
Proprietatea sa practic neli
mitată de a fi vopsit este încă 
și astăzi unică în larga gamă 
a materialelor plastice. Punînd 
unele peste altele un număr 
indiferent de mare de straturi 
din materiale diferit colorate, 
care sînt presate într-un bloc 
și se cojesc apoi ca un furnir, 
se obțin combinații de culori 
și mostre mereu noi. Sînt 
ferite peste 8 000 variații.

Aluminiul
înlocuiește

0-

cupru! în trans-
formatoare

Fabricanții japonezi de apa- 
rataj electric au pus pe piață 
transformatoare montate pe 
stîlpi, folosind în acest scop 
aluminiu în loc de cupru obiș
nuit. Cercetările și elaborarea 
noilor transformatoare au fost 
determinate de fluctuațiile de 
pe piața mondială a cuprului. 
Studii privind folosirea alumi
niului pentru transformatoare 
au fost efectuate și în alte 
țări, și teoriile nu sînt noi, dar 
agregatele elaborate în Japo
nia sînt primele prol rlipirri de 
lucru.

Folia de aluminiu înlocuiește 
sîrma de cupru, și învelișul

corpului este făcut din alumi
niu 
ceea 
mai 
nice
și unei supratensiuni tranzito
rii provocate, de pildă, de 
trăsnet.

jln perioada inițială a cer
cetărilor s-a constatat că fo
losirea sîrmei de aluminiu nu 
este nici economică și nici 
practică, deoarece transforma
torul rezultat era mai mare 
decît cel obișnuit. Cu toate 
acestea, firma „Toshiba" folo
sește folii de aluminiu cu gro
simi de la cîteva zecimi de mi
limetru pînă la mai multi mi
limetri. O altă problemă a 
fost cea a efectuării conexiu
nilor. Ea a fost rezolvată prin 
folosirea sudării ultrasonice 
prin presiune la rece.

„Toshiba” și mai multe alte 
firme japoneze pot acum pro
duce în masă transformatoare 
de aluminiu cu rapacități în 
gama de la 10—500 kVA.

Tranzistori
cu tensiune
ridicată

De: n>.-i tranzistor! 
seriei do tranzistor; 
ne ridicată produsă 
Fairchild. Ei 
chipamentelor do 
călii., îndeosebi pentru 
tele BF, FI, Video etc.

Aceste dispozitive — BFW 
43 și BFW 44 — au o- ten
siune de străpungere ridicată 
(150 V), un cîștig minimal de 
40, de ia 10 microamperi la 
10 mA o excelentă liniaritate 
și capacitate mj:că.

Acești doi tranzistor; an 
un inel echipotentialj penlru 
a evita efecte de canal.

se 
cu 
de 

sînt destinați 
telecomuni- 

circui-

adaugă 
tensiu- 
S.G.S.-

e-
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10,00 Telecronica economică.
10.30 Includerea emisiunii de 

dimineață.
7,30 TV pentru elevi. Con

sultații la fizică.
Tema : Curentul electric 
alternativ.

’8,00 TV pentru specialiști.
18.30 Curs de limba rusă.
'9,00 Studioul pionierilor.
’9,30 Telejurnalul de seară.
! 9,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial: „Vikingii". 
'0,26 Artă plastică.

20,45 Varietăți pe peliculă.
‘.1,00 Invitație pentru ora 

21,00.
21,40 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice.
22,00 Lira — album de poezie.
22.30 Vacantă pe portativ.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Includerea emisiunii.

â imput montarea 
©eotraleî telefonice 
semiautomate 
lîternațîonale
Au început lucrările de 

montare a instalațiilor viitoa
rei centrale telefonice semi
automate internaționale.

Potrivit modului de funcțio
nare a acestui sistem de co
municație continentală, opera
toarele din centrala interna
țională a Capitalei vor putea 
chema direct abonatii din ma
rile metropole ale Europei. 
Scurtarea duratei de obținere 
a unei convorbiri precum și 
o audijie mai bună, sînt cile- 
va din avantajele obținute.

(Agerpres)

PROCESUL
IVrmare dirt png. 1)

■list" care găsea formule pentru fa
bricarea unui vin părînd „perieri" 
natural.

Înșelătoria a fost descoperită la 
sfîrșitul anului 1966, cînd dintr-un 
transport de zahăr au dispărut mai 
multi saci și carabinierii, in inves
tigațiile lor, au constatat imensul 
consum de zahăr din „pivnițele 
Ferrari". O „pană de motor" oare a 
compromis însă întreaga organiza
ție ce funcționase până atunci ire
proșabil. Firma se servea chiar de 
un limbaj secret. „Copiii dorm" în
semna de exemplu că „atmosfera 
era curată", transporturile se pu
teau efectua fără teamă. Iarna, una 
din parole era „Schiorii s-au îna
poiat", ceea ce celor Initiați le a- 
ducea vestea bucuroasă că magazi
ile erau din nou pline cu zahăr.

Un an și jumătate i-a trebut jude-

SBBjr|®0

de mașină de cusut

după preferință. Ea 
ușoară decît cele a- 
producția curentă: 

și „Rodica".

Mașina 
came spe- 
efectuarea 

de cusături 
dispozitive

de acționare, electric sau prin 
pedalate, 
este mai 
Hale în 
„Ileana"

MWH

VINERI 26 IULIE

PROGRAMUL I:

FERRARI

un mer- 
panta-

așa 
gard

Sport; 
muzică 
muzică 
din Pi-

14,(15 
mintiile

’5.00

mai 
pretențios, 
să găsesc

căutat pe tovarășul director
I.C.R.T.I. să-i propun un tîrg dar 
l-am găsit. Sînt dispus să cedez 
la suta din economiile realizate 
mine după cum v-am relatat mai

sus, contra 
Ie realizate 
Tîrgtilui de 
în pierdere, 
le mele să

interpretul
Radiojurnal.

zîmbească în 
calcule bizare, 

primul negustor 
pe gard zicîn-

cum- 
talpă 

ieftine

1968. Bine că s-a 
de vară — zic ei — 
ocazie ne mal golim

fitrgoneta și
Mă abonez 

că 
volan și aduc

6,00
6,00 
Mo-

Încă 
am ieșit 

împiedicat în 
„Mari reduceri

cadrul Tîrgului de 
din nou în gîndul 

sosit vara, dacă s-a

deschis 
cu a- 
depozi-

10,30 
ama- 
11.05
Ale-

Duete din opere; 
Tratamentul 
de rinichi;

sale acoperă mii de pagini.

PROGRAMUL II :

Capaestate 
ds însușire

Cum s-a perpelit, cum 
cert e că Prepeliță Nicolae 
(dc la șantierul din Urfcani al 
T.J.C. Hunedoara) a ajuns 
sier plătitor. Mai bine 
casier... neplătitor. Banii 
trați în mîna Iui, nu mal 
jungeau la oamenii trecuți 
statul de plată. După ce-i pur
ta pe muncitori cu minciuna: 
ba că neau venit salariile de 
la grup, ba că n-au efectuat 
ore suficiente, Prepeliță 
însușea el banii oamenilor. In 
același mod proceda și cu bi
letele- speciale de tren. Intr-un 
timp destul de scurt a intrat 
în „posesia" a 88 de bilete 
speciale pentru C.F.R. Dar du
pă astfel 
rândul și 
socoteală 
Trimis în 
fost condamnat

patru luni închisoare. Sa și-o 
însușească.

își

de afaceri l-a venit 
lui Niculiță să dea 
pentru faptele sale, 
fața instanței, a 

la un an și

Cugir: Un nou tip

Specialiștii Uzinelor meca
nice Cugir au realizat un tip 
nou de mașină de cusut cu 
caracteristici superioare, celor 
fabricate pînă acum, 
este prevăzută cu 
ciale care asigură 
diferitelor modele 
și broderii și cu

(Agerpres)

cătorului de instrucție pînă a dat de 
toate dedesubturile afacerii. Consta
tările
Peste 100 de avocați au fost anga
jați ca apărători și au fost citați 
pesfe o mie de martori. Aceasta în
seamnă că senzaționalul proces se 
va tărăgăna la nesfîrșit: pînă cînd 
prima, a doua și poate a treia In
stanță vor fi judecat cazul, desigur 
că unii dintre acuzați ntci nu vor 
mai fi în viață ; acuzatul principal 
Bruno Ferrari, are de acum 65 de 
ani.

Opinia publică Italiană așteaptă 
de la acest proces nu numai pe
depsirea vinovaților, ci și măsuri 
din partea organelor de stat pentru 
ca asemenea falsuri, înșelătorii și a- 
tacuri împotriva sănătății publice să 
nu mai fie posibile. Cazul Ferrari, 
scrie majoritatea ziarelor italiene, 
este deocamdată cel mai mare dar 
nu singurul proces de acest gen.

Secția de distribuire 
a energiei electrice

VALEA JIULUI

PETROȘANI 
anunță

consumatorii din raza orașului Petroșani, cu excepția 
celor din cartierele Carpați, Aeroport și colonia C.F.R., că 
în ziua de 28 iulie a. c., duminică, între orele 6—46 se va 
întrerupe alimentația cu energie electrică în vederea efec
tuării unor lucrări de modernizare a rețelei electrice.

întreprinderea 
de locuințe ș localuri 

PETROȘANI
angajează s

— ȘEF SERVICIU ELABORAREA DOCUMENTELOR LA 
CENTRALA I.I.L. PETROȘANI.

Condiții : Diplomă de inginer (arhitect) și 6 ani vechime.

— MAISTRU CONSTRUCTOR IA SECTORUL I.L.L. 
IUPENI.

Condiții: Diplomă de maistru.

j — ADMINISTRATOR FOND LOCATIV PETROȘANI.

Condiții de angajare: Studii mediii și 3 ani vechime în 
funcții administrative sau ? clase elementare și 6 ani 
vechime.

—• ȘOFER I.A SECTORUL I.L.L. LUPENI.

Condiții: Carnet de conducere pentru vehicule de ca
tegoria B—C.

are de gînd să conturbe li
niștea întregului oraș. Opriți-1 
pe năbădăios !

Szilagyi Adalbert e fochist 
Ia depoul C.F.R. Petroșani. In 
timpul serviciului, e om la 
locul lui. Acasă însă ajunge 
mai întotdeauna înflerbîntat. 
De are motiv, de nu, își ia 
soția la bătaie. După ultima 
„reprezentație", i-a rupt ne
vestei o mină. Acum femeia 
se află sub îngrijirile medici
lor. Dar năbădăiosul Szilagyi 
tot nu se astâmpără. In noap
tea 
„viziteze" rudele (la blocul I 
din strada Constructorul) A- 
juns la apartamentul unde lo
cuiește cumnată-sa, a început 
să bată în ușă. Dar nu cu 
mîna, ci cu... piciorul. A bă
tut pînă a trezit tot blocul. E 
pus pe fapte mari. Probabil

de 4 iulie s-a dus să-și

O dală cu metalele vechi, 
in depozitul I.C.M. I.ivezeni, 
intrau și obiecte care, după 
mici repara/ii, mai puteau fi 
folosite. De cum a făcut a- 
ceaslă „descoperire", muncito
rul Căldărar Trifu a trecut la 
„aefiune". Azi vindea unui ce
tățean un burlan, miine altuia 
o sobă. Așa, o parte din me
talele cumpărate de la diverși 
cetățeni erau sustrase de lu
crătorul din depozit „și vindu- 
te altora. Banii încasa/i, ii 
schimba pe rachiu la bufetul 
„Ciocirlia". Intr-o zi insă lui 
Căldărar' Trifu i s-au inecat 
corăbiile... afacerilor. Prins a- 
supra faptului, a fost delerit 
justifiei și condamnat la 5 
luni închisoare. Poale in tim
pul.cil va purta costumul vărgat 
iși va da seama că nu-i bine 
să le minjeșli. De rugină s-a 
spălat el pe miini, dar de ne
cinste... n-a mai putut.

P. BREBEN

Ieri după amiază, într-o singură 
oră am reușit să economisesc peste 
800 lei. Dacă-mi merge tot așa încă 
vreo doi-trei ani, în 1970 am să 
vîn-d Fiiatul pe care cu siguranță îl 
voi putea cumpăra în 1969. îmi 
cumpăr apoi o furgonetă, mă abo
nez la revista MODA, iar diferența 
netă de economii o „vărs" ca be
neficiu în contul I.C.R.T.I. Petroșani. 
Rog cititorii să nu 
fața unor astfel de 
cunoscute 
a vîndut
du-i pasăre 
nător. Dar 
procedează, 
și încă cu

Să mă explic. Am vrut să-mi 
păr o pereche de sandale cu 
duroflex. Ușoare, durabile, 
și, vorba aceea, de sezon. N-am gă- 

zic în gîn-
In 

antofi 
talpă 
vara, 
pan- 

i ales

de cînd 
cioara de

exotică sau ceva asemă- 
și I.C.R.T.I.-ul tot 
vinde cioara de pe 
preț redus.

Dar nu face nimic, 
meu, economisesc 113 lei. 
de sandale am să port p 
ușori, durabili, ieftini, cu 

duroflex așa cum se poartă 
De ce să cumpăr și sandale și 
tofi ? îmi ajung pantofii 
că din fire nu sînt deloc 
Port orice mărime numai 
șl să fie cu duroflex.

Dar n-am găsit nici pantofi, 
cinci poli economie. Cînd 
din magazin 
fața unei 
de prețuri 
•vară". Ei, 
meu, dacă

m-am 
reclame : 
în 

zic
a

deschis șl tîrgul, i-a să mai fac ceva 
economii. Să profit de ocazie și 
să-mi cumpăr o garnitură de cămăși 
tip sport, peste pantaloni. Cu toată 
strădania mea, n-am găsit nici că
măși peste pantaloni, așa că am e- 
conomisit nu 30 la sută cît anunța 
reclama ci... sută Ia sută, adică încă 
vreo 600 de Iei. Intr-unui din ma
gazine nu m-a răbdat inima să nu 
întreb responsabilul.

— Bine frate, de ce faceli recla-

mă unor articole pe care nu le a- 
veți ?

— Noi ? zise responsabilul. Noi 
am vrea să vindem. Dar dacă nu ne 
dă I.C.R.T.I.-U1...

La I.C.R.T.I., forfotă mare. Se pre
gătesc de pe acum contractările 
pentru vara anului viitor. Merceolo
gii fac calcule economice, totalizea
ză necesarele, urmăresc evoluția mo
dei și în toată această forfotă ni
meni nu-și aduce aminte și de vara 
anului 
Tîrgul 
ceasta 
tele.

— Ia să vedem — spunea 
ceolog — cîte cămăși peste 
Ioni s-au vîndut în 1968? Tot atî- 
tea comandăm și pentru 1969. Pro
cedeul de contractare e clar: „Ne
cesarul pentru anul următor să nu 
depășească desfacerea din acest an. 
altfel se creează stocuri greu vanda
bile".

L-am 
al 
nu 
50 
de

50 la sută din beneficii- 
de I.C.R.T.I. cu ocazia 
vară. Și, ca să nu fiu 
(s-ar putea ca economii- 
fie mai mari) îi rog pe

tovarășul director (tot se află în 
București) să-mi aducă și mie, con- 
tracost, o cămașă peste pantaloni și 
o sanda-două.

In 1970 îmi cumpăr 
sistez orice economii.
Ia revista MODA și, cum aflu 
vine vara, mă urc la 
cu furgonetă din București și pan
tofi, și sandale, și cămăși, și teniși 
pentru femei, și rochii de plajă, o- 
pincuțe și, mă rog, un bogat s >rti- 
ment de articole care an de an, va
ră de vară, au lipsit „din abunden- 

magazinele noastre.

Programul turului campionatului 
diviziei naționale C, ediția 1968-1969

SERIA a VI*a
ETAPA I. 11 AUGUST

Progresul Sibiu — Soda Oc. Mureș
Tehnofrig Cluj — Victoria Călan
Știința Petroșani — Metalul Copșa Mică 
Aurul Brad — Minerul Ghelar
Minerul Baia de Arieș — Aurul Zlatna 
Mureșul Luduș — Metalul Aiud 
Arieșul Turda — Mureșul Deva
Arieșul Cîmpia Turzii — AS.A. Sibiu

ETAPA A II-A. 18 AUGUST

Metalul Aiud — Știința Petroșani
A.S.A. Sibiu — Arieșul Turda
Victoria Călan — Progresul Sibiu
Soda Oc. Mureș — Tehnofrig Cluj
Mureșul Deva — Arieșul Cîmpia Turzii
Aurul Zlatna — Aurul Brad
Minerul Ghelar — Mureșul Luduș
Metalul Copșa Mică — Minerul Baia de Arieș

ETAPA A III-A, 25 AUGUST

Arieșul Cîmpia Turzii — Metalul Copșa Mică 
Victoria Călan — Minerul Ghelar
Aurul Brad — Mureșul Deva
Progresul Sibiu — Mureșul Luduș
Tehnoirig Cluj — A.S.A. Sibiu
Știința Petroșani — Soda Oc. Mureș
Arieșul Turda — Minerul Baia de Arieș 
Metalul Aiud — Aurul Zlatna

ETAPA A IV-A, 8 SEPTEMBRIE

A.S.A. Sibiu — Șliința Petroșani
Arieșul Turda — Tehnoirig Cluj
Mureșul Luduș — Arieșul Cîmpia Turzii 
Minerul Ghelar — Soda Oc. Mureș 
Metalul Copșa Mică — Metalul Aiud 
Mureșul Deva — Victoria Călan 
Aunil Zlatna — Progresul Sibiu 
Minenil Baia de Arieș — Aurul Brad

ETAPA A V-A, 15 SEPTEMBRIE

Tehnoirig Cluj — Mureșul Deva
Soda Oc. Mureș — Aurul Zlatna 
Știința Petroșani — Arieșul Turda 
Arieșul Cîmpia Turzii — Metalul Aiud
Victoria Călan — Minerul Baia de Arieș 
Mureșul Luduș — A.S.A. Sibiu

Metalul Copșa Mică — Aurul Brad
Progresul Sibiu — Minerul Ghelar

ETAPA A VI-A, 22 SEPTEMBRIE

Metalul Copșa Mită — Mureșul luduș

ETAPA A Xl-A, 27 OCTOMBRIE

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Program muzical de dimineață; 
—8,25 Muzică și actualități; 8,25 
ment poetic; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia preferată; 
9,30 Matineu literar; 10,00 Cîntece 
de tineret; 10,10 Din înregistrările 
pianistei Silvia Șerbănescu; 
Soliști și formații artistice de 
tori; 11,00 Buletin de știri; 
Muzică instrumentală de Romeo 
xandrescu; 11,35
11.45 Sfatul medicului: 
hidromineral în bolile 
12,00 Muzică ușoară; 12.30 IrUlnire 
cu melodia populară și 
preferați 13,00
13.20 Soliști și orchestre de 
ușoară; 14,00 Orchestra de 
populară „Doina Argeșului" 

pionierească : 
a V-a;

I Zece 
Slmion;

de știri; 15,05 Piese instrlu- 
de Bedr'.ch Smetana; 15,15 
în premieră; 15.35 Muzică 
16,00 Radiojurnal. Sport Bu- 

metoorologic; 16.20 Noi înne- 
cu Ma-

teșii; 14,15 Expediție 
Concursul final. Ziua 
Radiopublicitate; 14.50 
cu violonistul Stan ! 
Buletin 
mentale 
Lectură 
ușoară;
letin
glstrări de muzică populară 
ria Stoica; 16.30 Corespondență spe
cială : O zi agent de circulație; 16.45 
Triplul concert pentru vioară, vio
loncel, pian și orchestră do Palul 
Constanti.nescu; 17,15 Pentru patrie; 
17,45 Din repertoriul corului Radio- 
televfziunii; 18,00 Buletin de știri; 
18,02 Revista econom'că; 18,20 Nes
temate folcloricei 13,45 Pagini cele
bre din 
seară;
dumneavoastră; 
știr 
literare;
20,40 Cîntă Mlcliel 
Noapte bună, copii; 
de muzică ușoarăi 
seamă : Horaclit; 
de H. 
lovski;
meteorologic.
Iancy
22,35
24,00
trada

opere; 19,00 Radioqazeta de
19,30 O melodie pe adresa 

20,00 Buletin de 
20,05 Actualitatea în revistele 

20,20 Cîntece populare;
Legrand; 20,55 
21.00 Potpuriu 

21,05 Oameni de 
21,25 Melodii Price 

Mălineanu și Vasile Vese- 
22,00 Radiojurnal. Buletin

Sport; 22,20 Formația
Korossy; 22,30 Moment poetic; 
Muzică- populai ă poloneză;

Buletin dc știri; 0,05—3,55 Es- 
nocturnă.

Aurul Zlatna — Arieșul Turda
Metalul Aiud — Minerul Ghelar
Mureșul Deva — Soda Oc. Mureș 
Victoria Călan — Metalul Copșa Mică
Aurul Brad — Mureșul Luduș
Progresul Sibiu — A.S.A. Sibiu
Arieșul Cimpia Turzii — Tehnoirig Cluj 
Minerul Baia de Arieș — Știința Petroșani

ETAPA A VII, 29 SEPTEMBRIE

Minerul Ghelar — Metalul Copșa Mică 
Arieșul Turda — Arieșul Cimpia Turzii 
Mureșul Luduș — Aurul Zlatna 
Soda Oc. Mureș. — Metalul Aiud 
Tehnofrig Cluj — Aurul Brad 
Știința Petroșani — Progresul Sibiu 
Mureșul Deva — Minerul Baia de Arieș 
A.S.A. Sibiu — Victoria Călan

ETAPA A VIU, 6 OCTOMBRIE

Minerul Baia de Arieș — A.S.A. Sibiu 
Progresul Sibiu — Tehnoirig Cluj 
Arieșul Cîmpia Turzii — Șliința Petroșani 
Mureșul Luduș — Arieșul Turda 
Metalul Aiud — Victoria Călan
Metalul Copșa Mică — Aurul Zlatna 
Soda Oc. Mureș — Aurul Brad
Minerul Ghelar — Mureșul Deva

ETAPA A IX-A, 13 OCTOMBRIE

Arieșul Turda — Progresul Sibiu
Minerul Baia de Arieș — Mureșul Luduș 
A.S.A. Sibiu — Metalul Aiud
Tehnofrig Cluj — Știința Petroșani 
Aurul Brad — Arieșul Cîmpia Turzii 
Victoria Călan — Soda Oc. Mureș 
Mureșul Deva — Metalul Copșa Mică 
Aurul Zlatna — Minerul Ghelar

ETAPA A X-A, 20 OCTOMBRIE

Aurul Brad — Victoria Călan
Arieșul Turda — Minerul Ghelar
Arieșul Cimpia Turzii — Minerul Baia de Arieș 
Soda Oc. Mureș — A.S.A. Sibiu
Progresul Sibiu — Mureșul Deva 
Tehnofrig Cluj — Metalul Aiud 
Știința Petroșani — Aurul Zlatna

Mureșul Deva — Știința Petroșani
Aurul Zlatna — Victoria Călan
Metalul Aiud — Progresul Sibiu 
Minerul Baia de Arieș — Tehnoirig Cluj 
Metalul Copșa Mică — Arieșul Turda 
Minerul Ghelar — Arieșul Cîmpia Turzii 
Mureșul Luduș — Soda Oc. Mureș
1 S.A. Sibiu — Aurul Brad

ETAPA A X1I-A, 3 NOIEMBRIE

Auriii Zlatna — Tehnoirig Cluj
Mureșul Luduș — Știința Petroșani 
Mureșul Deva — A.S.A. Sibiu
Vittoria Călan — Arieșul Turda
Minerul Ghelar — Minerul Baia de Arieș 
Soda Oc. Mureș — Metalul Copșa Mică 
Aurul Brad — Metalul Aiud
Progresul Sibiu — Arieșul Cîmpia Turzii

ETAPA A Xlil-A, 10 NOIEMBRIE

Metalul Copșa Mică — Progresul Sibiu 
Minerul Baia de Arieș — Soda Oc. Mureș 
Tehnofrig Cluj — Mureșul 1 uduș
Știința Petroșani — Minerul Ghelar 
Arieșul Turda — Aurul Brad
A.S.A. Sibiu — Aurul Zlatna
Arieșul Cîmpia Turzii — Victoria Călan 
Metalul Aiud — Mureșul Deva

ETAPA A XIV-A, 17 NOIEMBRIE

Mureșul Luduș — Virloria Călan
Aurul Zlalna — Mureșul Deva
Progresul Sibiu — Minerul Baia de Arieș 
Metalul Copșa Mică — Tehnofrig Cluj 
Minerul Ghelar — A.S.A. Sibiu
Știința Petroșani — Aunil Brad 
Metalul Aiud — Arieșul Turda
Soda Oc. Mureș — Arieșul Cîmpia Turzii

ETAPA A XV-A, 24 NOIEMBRIE

Minerul Baia de Arieș — Metalul Aiud 
Aurul Brad — Progresul Sibiu
Tehnofrig Cluj — Minerul Ghelar 
Victoria Călan — Știința Petroșani 
Arieșul Turda — Soda Oc. Mureș 
Arieșul Cimpia Turzii — Aurul Zlatna 
Mureșul Deva — Mureșul Luduș 
A.S.A. Sibiu ■— Metalul Copșa Mică

7,00 Buchet tic melodii populare;
7.30 Buletin de știr'; 7,39 Muzică;
7.45 In sunet de fanlară; 8,00 Jocuri 
populare; 8,10 Tel înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,30 Buletin de știri; 
8,35 Suita „Serbări câmpenești șl 
războinice" de Jacques Aube.rt; 9,00 
Pagini din opera „Cenușăreasa* de 
Rossirii; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
S3 facem cunoștință cu formatin The 
Lords;| 10,10 Teatru radlofon'c: ,,O- 
mul cu mîrtoaga"| 11,31 Muzică u- 
șoară; 12,00 Buletin de știri; 12,10 
Muzica populară; 12,30 Cîntece cu
baneză; 13,00 Muzică de cameră;
13.30 Știința în slujba păcii; 13,40 
Recital de operă Ion Buzea; 14,00 
Radiojurnal; 14,08 Concert de prînz; 
15,00 Muzicii ușoare; 15,30 Muzică 
populară; 16,00 Uvertura „Visul unei 
nopți de vară"; 16,15 Scurtă întîl- 
nlre cu Carmen Villani; 16,'’0 Pe 
feme medicale; 16.30 Proqraf- de 
cîntece; 16,45 Cîntă Doina Badea; 
17,00 Radiojurnal; 17,15 Din nîlnia 
gramofonului ; 17,35 Muzică ușoară;
17.45 Muzicieni români de azi des
pre muzicieni român! dc ieri; ’8.10 
Cînlă Ray Charles; 18.30 Antologie 
dc literatură universală; 18,50 Muzi
că; 18,55 Buletin de știri; 19,00 Mu
zică ușoară; 19,20 Album folcloric; 
19,48 Seară de operă : „Amicul Fritz" 
de Mascagni; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Seară de operă (continuare); 
21,40 Studioul de poezie; 22,00 Mu
zică populară; 22,20 Fragmente din 
„Catalogul păsărilor" de Oliver Mes
siaen; 23,00 Radiojurnal; 23,07 Mu
zică simfonică; 24.00 IntîJnire cu jaz- 
zul; 0,55—1,00 Buletin de știri.

RI L M
VINERI 26 IULIE

l'ELROȘANl 7 Noiembrie: Ea 
va ride; Republica: Zile de vară; 
PETR1LA : De trei ori București;
LONEA Minerul: Capcan -: 7
Noiembrie: lunorarc trecă' ire;
AN1NOASA : Dinastia neagră : VUL
CAN : Topkapi ; LUPENI — Munci
toresc: Juana Gallo; Cultural: Ba
lul de sîmbălă seara; URICANf: 
Cum să furi un milion.
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întrunirea

—@—.

distruge- 
a precl- 

poata li- 
nucleare,

condiții a 
celorlalte

bombar- 
acte de 
D. Vieț

sa. reprezentantul 
Harrima.n, s-a refe- 
de la Honolulu, re-

„înmulțirea
comise de S.U.A. atît în

Declarația C. C. al Frontuluiflinta■v

PARIS. — Miercuri a avut lo,c la 
Palatul Elysee o ședință a guvernu
lui francez consacrată problemei de
zarmării. Ministrul afacerilor exter
ne, Michel Debre, a prezentat pozi
ția Franței în această problemă, a- 
rătînd că dezarmarea nucleară tre
buie să cuprindă interzicerea fabri
cării armelor nucleare și 
rea stocurilor existente. El 
zal că dezarmarea nu se 
mita numai Ia bombele
fiind necesară extinderea ei și asu
pra mijloacelor de transport la țintă. 
Ministrul francez a arătat că dezar
marea nucleară trebuie să comporte 
în mod automat o profundă dezar
mare convențională.

la|onal C.e Eliberare 
din Vietnamul de sud

SAIGON. — Comitetul Central al 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul da sud a dat publicității 
o declarație în legătură cu reuniu
nea de la Honolulu, la care a parti
cipat președintele Johnson și șeful 
regimului saigonez, Nguyen Van 
Thieu. „Afirmațiile privind așa-nu- 
mita „agresiune" a R. D. Vietnam 
împotriva sudului și „angajamentul" 
S.U.A. fată de regimul de la Saigon 
—,se arată în declarație — denatu
rează sensul adevărat al luptei de 
rezistență a poporului sud-vietna
mez și nu urmăresc decît evitarea

reprezentanților 
guvernelor
M. Vietnam și S.U.A

0 invitație 
a Uniunii
compozitorilor 
cehoslovaci

PRAGA. — Uniunea compozitori
lor cehoslovaci a adresat la 24 iulie 
uniunilor compozitorilor din cinci 
țări socialiste o amplă scrisoare în 
oare, le informează despre actuala 
situație din viața politică și cultu
rală cehoslovacă. Totodată, Uniunea 
compozitorilor cehoslovaci invită re
prezentanți al uniunilor compozito
rilor din cele cinci țări să vină î:i 
Cehoslovacia „pentru a se convinge 
el înșiși că muzică răsună ca și 
pînă acum în atmosfera calmă a Ce
hoslovaciei".

PARIS. — Miercuri a avut Ioc 
cea de-a 14-a ședință a convorbi
rilor oficiale dintre reprezentanții 
guvernelor R. D. Vietnam și S.U.A. 
Ședința a durat trei ore. Reprezen
tantul guvernului R. D. Vietnam, mi
nistrul Xuân ThuȚ, a cărui cuvînla- 
re a fost citită de adjunctul său Ha 
Van Lau, a criticat cu severitate con
ținutul comunicatului final, al întîl- 
nirii de la Honolulu dintre președin
tele Johnson și șeful regimului de 
la Saigon, generalul Thieu, sublini
ind că acest document este destinat 
„să justifice actele de agresiune 
ale S.U.A.".

In cuvîntarea 
S.U.A., Averell 
rit la întîlnire-a 
petînd argumentarea americană po
trivit căreia prezenta trupelor S.U.A. 
în Vietnamul 
oare-1 duc ar 
testat dreptul 
Eliberare din 
a reprezenta legal poporul sud-viet
namez și a propus angajarea unor 
convorbiri între guvernul marionetă 
de la Satgon și guvernul R. D. Viet
nam.

suspendării fără 
damentelor și a 

-s război comise împotriva R.
nam. Ele urmăresc perpetuarea di
vizării Vietnamului și transformarea 
părții sale sudice într-o neocolonie 
și vastă bază militară americană.

După ce menționează 
crimelor
nord cît și în sud și introducerea 
unui număr tot mai mare de. trupe 
și materiale de război în sud, fapte 
care evidențiază caracterul nesincer 
al așa-numitei „voințe de pace a 
S.U.A.", documentul declară : „Popu
lația Vietnamului de sud este pro
fund atașată de pace, dar de o pace 
obținută în condițiile independentei 
și libertății. <Nimic nu poate clătina 
hotărîrea poporului sud-vietnamez și 
a forțelor sale armate de a lupta 
pentru cucerirea, cu prețul oricăror 
sacrificii, a drepturilor sale națio
nale — independența, pacea, demo
crația, neutralitatea, prosperitatea 
în vederea reunificării pașnice 
patriei".

nigeriano-biafreze

ITALIA
Kutuzovsck!

Prospect.

■

forțele co- 
propus de- 
Harcourt și 
ajutoarelor,

războiulni. Reuniu- 
sfîrșitul căreia de- 
reduse la cîte doi 
nu a fost marcată

a Moscovei
U.R.S.S. : Panorama modernă

de sud și războiul pe 
fi legitime. El a con- 
Frontului National de 
Vietnamul de sud de

Convorbirile preliminare

NEAMEY. — Convorbirile prelimi
nare nigeriano-biafreze au fost con
sacrate problemei urgente a ajuto
rului victimelor 
nea de marți, la 
legațiile au fost 
membri fiecare,
de vreun progres în problema sta
bilirii modalității precise de trans
port a ajutoarelor în hrană și medi
camente oferite de o serie de orga
nizații internaționale. Guvernul de 
Ia Lagos insistă în continuare pen
tru folosirea unei rute terestre. Par
tea biafreză se teme însă că aceasta 
ar putea facilita un atac federal în 
zonele deținute încă de 
Ionelului Ojukwu. Ea a 
militarizarea zonei Port 
trimiterea pe acolo a
sub controlul unei forte internatio-

nale furnizate de zece state africa
ne (Tanzania, Gabon, Coasta de Fil
deș și Zambia, care au recunoscut 
Blafra și Camerun, Congo — Kinsha
sa, Etiopia, Ghana, Liberia și Niger, 
care sînt membre ale Comitetului 
O.U.A. pentru Nigeria). Guvernul de 
la Lagos a respins, la rîndul său, 
propunerea biafreză.

După încheierea reuniunii
marți, transmite agenția Reuter, de
legatul nigerian, Allison Ayida, a de
clarat că atmosfera convorbirilor este 
mai bună decît la negocierile de la 
Kampala. Șeful statului federal, ge
neralul Gowon, și-a exprimat însă 
din nou hotărîrea de a nu înceta 
lupta înainte de obținerea unei vic
torii complete.. Aceasta, a spus el, 
va conferi siguranță tuturor state
lor africane care au dificultăți tri
bale.

R. D. GERMANĂ: La Berlin, se află o școală specială, organi
zată pentru tinerii lipsiți de vedere cărora li se pune la dispoziție 
un material didactic specializat, modern, dîndu-le posibilitatea să 
cunoască prin intermediul simțului tactil, lumea înconjurătoare.

IN CLIȘEU: Pe un glob special, această elevă cunoaște tainele 
universului.

Chile a ©erai S. II® A®
tsn ajutor urgent

WASHINGTON. — Chile a cerut 
Statelor Unite un ajutor urgent pen
tru a putea face față secetei care 
afectează economia chiliana. Este 
vorba de o cerere privind împrumu
tarea ■ de către S.U.A. a unor nave 
cu generatoare de curent electric 
necesar funcționării industriei, care 
și-ar putea reduce sau chiar înceta 
activitatea.

Ambasadorul chilian la Washing
ton, Domingo Santa Maria, a avut 
o întrevedere cu subsecretarul de 
stat al S.U.A., Walter Rostow, că-

ruia i-a prezentat cererea statului 
chilian.

Ambasadorul a arătat că Chile este 
afectat de o secetă care 
doi ani și care amenință 
giune întinsă, situată în 
trală a țării. In urma
murit peste 300 000 oi și 13 000 de 
vite, iar recoltele au avut de suferit. 
In 
ti a 
de 
de
cheiere ambasadorul chilian.

durează de 
serios o re- 
partea cen- 
secetei au

prezent, seceta amenință prorluc- 
uneia dintre cele mai mari mine 
cupru din Chile, din cauza lipse! 
energie electrică, a arătat în în-

In valea fluviului
Ioc lupte

Asasinul 
lui R. Kennedy 
intenționează să-și 
susțină... nevinovăția

1.0 S ANGELES. — Ziarul 
„Independent-Star News" din 
Pasadena (California) . alirtnă 
că Sirhan Sirhan intenționea
ză să susțină că nu este vino
vat de asasinarea senatorului 
Robert Kennedy, pe motivul 
că nu își controlează actele 
ca urmare a unei leziuni la 
creier, după o cădere de pe 
cal.

Potrivit ziarului, se așteaptă 
ca avocatul lui Sirhan, Russel 
Parsons, să susțină nevinovă
ția clientului său, prezenlind 
aceste argumente la 2 august 
cind va li reluat procesul. 
Parsons a cerut tribunalului 
să permită numirea unui neu
rochirurg care să eieclueze o 
encelalogramă lui Sirhan.

Nu de mull, Parsons a de
clarat că va susține nevinovă
ția 
că 
nă 
de

clientului săli pe motivul 
a suleril 6 leziune crania- 
ca urmare a unui... accident 
automobil.

ce 
or- 

mai 
per-

ROMA. — Corespondentul Ager- 
pres, Giorgio Pastore, transmite : Ca
mera Deputatilor a luat din nou în 
dezbatere „afacerea Slfar", pentru a 
șasea oară de ia izbucnirea scanda
lului provocat de descoperirea orga
nizației militare de informații 
purta acest nume. Descoperirea 
ganizației Slfar a scos la iveală 
multe liste cuprinzînd nume de
soane care urmau să fie arestate, o 
serie de hărți ale terenurilor de an
trenament militar, aeroporturilor și 
altor dispozitive militare. In ultimele 
luni tuturor acestor date cunoscute 
li s-au mai adăugat moartea miste
rioasă a colonelului de carabinier! 
Rocca, mărturiile fostului președinte 
al Senatului, Merzagora și alte fapte.

In cadrul dezbaterilor din Camera 
Deputatilor, inițiate în urma unei 
serii de interpelări, întrebări și pro
iecte de lege propuse de Partidul 
Comunist, Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare ca și de alte 
grupuri parlamentare, toate parti
dele s-au pronunțat în favoarea u- 
nei anchete parlamentare care să 
ducă pînă la capăt acțiunile de des
coperire a activității Sifar. Singurul 
partid, izolat de data aceasta în par-

Deschiderea sesiunii Consiltulal
dc asociere al C. K. L

convenția de la Yaounde parte 
la 31 mai 1969, problema 
a lucrărilor sesiunii o

KINSHASA. - La Kinshasa și-a 
Început lucrările sesiunea anuală a 
Consiliului de asociere al C.E.E., : 
care reunește ■'reprezentanți ai ce- . 
lor șase țări membre și ai celor 18; 
state rircane asociate la Piața Co-: 
mu na.

Inlrucîl 
va expira 
principală
constituie reînnoirea statutului dc a- 
sociați al „celor 18". Pozițiile și pă
rerile membrilor fondatori ai C.E.E. 
nefiind identice în această privință, 
se pare că discuții mai concrete vor 
a.vea loc abia în toamnă, cînd Con
siliul Ministerial va examina „ra-

înaintat de Comisia unică 
privind reînnoirea conve.n-

portul" 
a C.E.E.
tie; de la Yaounde. Comisia propu-, 
ne o reînnoire a convenție! pe încă 
cinci ani, deci pînă la 31 mai 1974 
și o s.e.ri.e. de modificări regimului 
;aCtual al asociațiilor, taai ales că . o 

dintre ei și-au dobîndit între 
independenta.
ce privește, problemele econo-

timp
In 

mice și comerciale, comisia se pro
nunță în favoarea regimului comer
cial preferential între C.E.E. și cei 
18 cu unele modificări impuse de 
actualele relații în cadrul celor 
șase.

lament, care s-a pronunțat Împotriva 
anchetei parlamentre a fost Partidul 
democnat-creștin care, după cum se 
știe, a format recent guvernul mo- 
nocolor de tranziție. Datorită faptu
lui că parlamentul urmează să ia 
vacantă, problema va ft reluată în 
toamna acestui an.

WASHINGTON, 
monautul american 
Coiiins a fost operat 
o excrescență osoasă 
na vertebrală. Medicii nu se 
așteaptă la nici o complicație, 
dar Collins nu va putea face 
parte, cum fusese prevăzut, 
din echipajul celui de-al trei
lea zbor orbital al cabinei 
„Apollo", care va avea loc pri
măvara viitoare.

Collins a debutat în Cosmos 
cu doi ani in urmă. El a ieșit 
de două ori din cabină pentru 
a „mărșălui" în spațiul cosmic.

— Cos- 
Michael 

marți de 
Ia coloa-

SALISBURY.
Zambezi continuă să aibă 
între grupuri de patrioți rhodesieni 
și trupele guvernului rasist. Un co
municat difuzat do comandamentul 
forțelor de securitate ale regimului 
minoritar din Rhodesia menționează 
că autoritățile de la Salisbury au 
trimis noi unități militare! în aceas
tă regiune.

Recrudescenta acțiunilor patrfoți- 
lor rhodesieni provoacă o îngrijo
rare crescîndă guvernului rasist al 
lui Ian Smith. Neliniștea jafioialități- 
Iot de la Salisbury este amplificată 
- relevă observatorii politici — de 
faptul că intensificarea : acțiunilor 
partizanilor este semnalată simultan 
cu criza prin care trece guvernul 
rasist, măcinat de divergențele ca 
se manifestă în sînul său.

Crimă, descoperită cai îmtîrMere

NEW YORK. — Poliția americană 
a descoperit într-o vilă de pe ma
lul lacului Michigan cadavrele 
membrilor unei familii .asasinați cu 
focuri de arme cu aproximativ o 
lună în urmă. Este vorba de Richard 
Robison, 42 de ani, editorul unei 
reviste artistice, soția sa Shirley, 40 
de ani, și cei patru copii între 7 și 
19 ani. Crima a fost descoperită cu 
mare întîrziere deoarece o pancartă

fixată pe poarta .vilei anunța că fa
milia este plecată în Kentucky. A- 
ceastă întîrziere, precum și putinele 
amprente descoperite fac deosebit 
de dificilă sarcina anchetatorilor.

Crima din vila de pe malul lacu
lui Michigan amintește de masacra
rea unei familii din Arkansas, des
crisă de Truman Capote în cartea 
sa „Cu sînge rece".

Situație încordată într-un cartier
din Cleveland

în 
din 

(statul Ohio) s-a produs 
de focuri între un grup 
și o patrulă a poliției, 
de focuri, care a durat 
s-a soldat cu patru morti

NEW YORK. — Marți seara, 
cartierul populației de culoare 
Cleveland 
un schimb 
de negri 
Schimbul

(dintre care trei polițiști) și 11 ră
niți. Poliția, care declară că focul 
a fost deschis de negri, a încercuit 
cartierul populației de culoare, un
de situația se menține încordată. 
Guvernatorul statului Ohio, James 
Rhodes a cerut Gărzii Naționale să 
fie gata să intervină.

®®®®9®a®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®»®®®®®«®®®®®®®
Economia americană

Previziuni
Sezoni.il estival înseamnă, deobi- 

cei o evadare din cotidian și ple
carea masivă spre diferite zone de 
agrement.

Zilele de caniculă au adus însă 
pentru americanul de rînd un duș 
rece, declanșat de Administrație, 
care, prin semnătura președintelui 
Johnson, oficializa nou-a lege pri
vind sporirea impozitelor cu 10 la 
sută și reducerea ou 6 miliarde de 
dolari a cheltuielilor bugetare ne- 
militare în anul fiscal care începe 
la 1 iulie, ,,o reducere nemalîntîlnită 
în istoria americană", după cum o 
consideră revista engleză „Econo
mist".

Noile impozite, ca și reducerile 
cheltuielilor privind programele ci
vile vor afecta aproximativ 82 de 
milioane de americani dintre care 
majoritatea o formează cei ale căror 
venituri provin din salarii. „Ameri
canii, scrie „Us News World Re
port", vor simți înc-epînd de la mij
locul lunii iulie o greutate mai mare 
de pe: urma noii legi federale a im
pozitelor. Venitul pe care vor pu
tea să-l cheltuiască — după crește
rea impozitelor și a altor obligații 
— va crește mai puțin rapid". Or, 
acest lucru nu este deloc îmbucu
rător dacă se tine seama că „în ul
timii opt ani Indiciie prețurilor de 
consum a crescut cu 16,7 la sută. 
Aceasta înseamnă că ceea ce în 
1960 se putea cumpăra cu 10 dolari,
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Explozie la 0 uzină
din Charleston

NEW YORK. — Peste 20 000 de 
persoane au fost nevoite \ să-și pă
răsească 
explozii 
chimică 
plozi a a

locuințele din cauza unei 
ce s-a produs la o uzină 

din orașul Charleston. Ex- 
degajat în aitnosferă o

mare cantitate de clor, provocînd in
toxicarea a 175 de persoane, care 
au fost de urgență internate în spi
tal.

Japonia va întrece
R. F. a Germaniei

și incertitudini
York Ti- 
în acest 

a lui
York

din cei

Ja-
Ti-
130

ii,67 dolari" (Us News 
Report). Economiștii a-

astăzi costă 
and World 
mericani care apreciază că „Indiciile 
prețului bunurilor de larg consum 
a crescut în ultimele luni, după cum 
remarcă aceeași revistă, într-un ritm 
rapid 
pe an 
itor o 
sută".

puțin obișnuit — 4
— estimează pentru 
sporire a acestuia
Este olar în aceste

că cursa infernală dintre salarii 
curba

în domeniul pretu- 
cumpărate de co-n- 

reviista 
continue

menționată, 
în cursul 

spunem că 
fie contr-o-

la sulă 
anul vl- 
cu 3 la 
condiții 

și •
mereu ascendentă a costului 

vieții va fi cîștigată de aceasta din 
urmă. „Imflați.a 
rilor produselor 
sumatori, scrie 
se așteaptă să
anului viitor. Trebuie să 
a sosit timpul, ca ea să 
lată":

Majoritatea specialiștilor america
ni vorbesc, în, prezent cu îngrijora
re de perspectivele economiei S.U.A. 
Ei sînt de acord să constate că 
noua .lege a . impozitelor- va încetini 
în mod alarmant ritmul de dezvolta
re economică, iar dacă 
blemei’ se . vor . schimba, 
posibilitatea agravării

datele pro- 
respeotiv, 
războiului 

din Vietnam sau a poziției dolaru
lui în lume, există chiar pericolul 
unei recesiuni. Revista britanică „E- 
conomist" este de părere că „ma
rea doză de austeritate fiscală în
corporată în legea impozitelor vo
tată de Congres pentru a înlătura 
o criză financiară va avea ca rezul-

care 
punct

lui 1969 între 1 și 1,5 la sută, 
ce reprezintă un procent cu 
sub cel realizat în anii trecuti, 
acesta a fost de 5 la sută".

lat o încetinite a economiei 
s-<ar putea apropia de un 
drastic". „Prognozele sînt unanime, 
scrie revista, în a aprecia că chel
tuielile și producția totală a S.U.A. 
vor crește mai puțin rapid în anul 
fiscal care a început la 1 Iulie, de- 
cît în anul precedent. Ritmul real 
de dezvoltare al economiei va fl în
tre jumătatea anului 1968 și jumă
tatea 
ceea 
mult 
r.înd

Specialiștii americani apreciază că 
noile impozite vor descuraja pe in
vestitori, ceea ce va atrage în mod 
cert o scădere a producției în ma
joritatea sectoarelor economice (cu 
excepția producției .de armament). 
Intr-un calcul estimativ ai revistei 
„Us News and World Report", se 
relevă că producția de automobile 
va scădea în primul trimestru al a- 
nului viitor cu 115 000 bucăți 
comparație cu aceeași perioadă

în 
a 

acestui an, iar producția de oțel va 
atinge numai 35,5 milioane tone față 
de 37.1 milioane tone în 1968. Cal
culele preliminare indică scăderi 

, simțitoare și î.n domeniul industriei 
construcțiilor industriale și civile. 
Nu același lucru se va întîmpla 
însă cu industria de armament unde 
investițiile vor continua să fie fă
cute în mod „normal" pentru a pro
duce „tunuri, tunuri, tunuri, și tot

II.1

mai multe tunuri" („New 
mes"). Este semnificativ 
sens constatarea recentă 
mes Reston de la „New 
mes" oare sublinia că
miliarde dolari cît se cheltuiește a- 
nual în întreaga lume . în scopuri 

. militare, 70 de miliarde le revin 
S.U.A. „Apare limpede, scrie. Reston, 
că o asemenea povară gigantică tot 
mai apăsătoare ca urmare a conflic
tului din Vietnam este greu. de su
portat chiar și de către o economie 
de dimensiunile celei

Reducerea activității 
va însemna totodată m< 
be. Potrivit părerii 
and World Report", 
măr de tineri care
rîndul forței de muncă și cu o 
dustrie care va avea tot mai puțin 
nevoiie de ei, numărul șomerilor se 
apreciază că va sport pînă la finele 
acestui an cu t milion de oameni". 
Revista apreciază că șomajul va 
tinge în anul viitor procentul 
4,5 Ia sută di-n întreaga forță 
muncă a. S.U.A.

„Pe scurt, scrie revista, perspec
tiva este aceea a unei perioade de 
frustări. 
mulțime 
sporirea 
ducătorii
de materiale de construcții vor cu
noaște o scădere generală a 
rilor. Problema locurilor de 
se va înrăutăți pentru tinerii 
orașe. Investitorii vor avea
motive șă se bucure. Pare să 
o perioadă proastă pentru cei de la 
putere care caută să obțină din nou 
puterea și o perioadă de profunde 
griji pentru cei care încearcă să vi
nă la putere, dacă vor- cîștigia ale
gerile".

TOKIO. — La sfîrșitul acestui an, 
Japonia va întrece probabil Repu
blica Federală a Germaniei în pri
vința produsului național brut, cla- 
sîndu-se astfel pe locul trei în lu
me, după Statele Unite și Uniunea 
Sovietică, se afirmă într-o „Carte 
albă asupra economie! japoneze", 
apărută la Tokio. Expertii japonezi 
consideră că produsul național brut 
al Japoniei va fi la sfîrșitul anului 
1968 de aproximativ 133 miliarde 
dolari.

Cartea albă anunță, de asemenea, 
că ritmul de creștere a producției 
japoneze a fost în anul fiscal re
cent încheiat de 18,2 la sută.

americane".
■ economice 
puține sluj- 

News 
nu- 

în 
in-

lui „Us 
„cu marele 
intră lunar

a- 
de 
de

Gospodinele vor avea o 
de motive să se plîngă de 
continuă a preturilor. Pro- 
de otel, de automobile și

vînză- 
muncă 
de la 

puține 
fie

I. SOCACIU

Amnistie în Franța
PARIS. — Adunarea Națională 

franceză a adoptat marți seara 
gea privind amnistia generală a 
lictelor legate de evenimentele 
Algeria. Deputății comuniști au 
lat împotriva acestei legi.

IRAK

—©

Constituirea unui
„Consiliu național
lărgit"

Ie
de-: 
din 
vo-

BAGDAD. Un comunicat difuzat 
de postul de radio Bagdad anunță, 
constituirea în Irak a unui „Consi
liu national lărgit". Din consiliu ar 
urma să facă parte, potrivit comu
nicatului, membrii „Consiliului Co
mandamentului Revoluției", membrii 
guvernului, șeful statului majoir și 
comandanții principalelor unități mi
litare, u.n anumit număr de cetățeni 
cu merite fată de națiune și alții.
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