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ME
celui de-al IX-lea Festival Mondial

un cald 
participantilor la cel de-al

Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților, care se desfășoară în 
capitala unei țări de care ne leagă 

• o trainică prietenie. îmi exprim spe
ranța că el va contribui la promo
varea spiritului de înțelegere, de 
destindere și apropiere între popoa
re, la întărirea unității de acțiune 
a tinerei generații și consolidarea 
frontului forțelor antiimperialiste, 
Ia triumful cauzei păcii și securității 
internaționale.

Am plăcerea să adresez 
salut
IX-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților veniți la Sofia 
din numeroase țări ale lumii.

Prin dinamismul și receptivitatea 
sa Ia idealurile de libertate, drep
tate socială, la schimbările înnoi» 

• toare, prin aspirația sa către Dro- 
gres, tînăra generație constituie o 
forță activă- în lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
eliberare națională și independență, 
pentru democrație și pace.

Ufez succes celui de-al . IX-lea

oii tineretului

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stal al 

Republicii Socialiste România

mare însemnătate socială

fondurile statului
180 000 — 200 000 lo- 

dublîndu-se deci nu-

Ing. ȘTEFAN NICOLAU 
vicepreședinte al Consiliului popular 

municipal provizoriu Petroșani

O măsură menită să rezolve o 
blemă de

Ziarele din 25 iulie a.c. au publi
cat comunicatul cu privire la ședin
ța Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
care a dezbătut, printre altele, șl 
problema asigurării într-un timp 
mai scurt a unui număr sporit de 
locuințe care să satisfacă cerințele 
diferitelor categorii de oameni ai 
muncii. In acest scop, s-a holărît să 
se diversifice construcțiile de locu
ințe, introducîndu-se patru catego
rii de apartamente și garsoniere, 
diferențiate după suprafață, grad de 
confort și preț.

Noua 
mult interes și 
sebită de către 
d)* municipiul 
încă o dovadă 
partidului și statului nostru pentru 
creșterea nivelului de trai al popu
lației tării, pentru rezolvarea în 
condiții tot mai bune a acestei pro
bleme sociale de o deosebită însem
nătate satisfacerea nevoilor 
locuințe ale întregii 
Pe baza indicațiilor 
conducerea partidului, vor fi con
struite patru categorii de aparta
mente și garsoniere care vor avea 
un preț mai redus: mai precis, se 
vor construi apartamente de cîte 
40 000 lei, 30 000 lei, între 23 000— 
25 000 lei și garsoniere de cîte 
10 000—12 000 lei.

In prezent, la Consiliul nostru popu
lar este în curs stabilirea zonelor 
unde se vor construi blocurile cu 
noile tipuri de locuințe. Se urmă
rește ca aceste zone să fie ampla-

măsură a fost primită cu 
cu satisfacție deo- 
toți oamenii ( muncii 
nostru și constituie 
a grijii conducerii

de 
populații, 
date de

sate în imediata apropiere a unor 
căi de acces, a unor artere de cir
culație corespunzătoare și să existe 
posibilitatea racordării lor la rețe
lele de alimentație cu apă, energie 
electrică și de canalizare. Combus
tibilul ce se preconizează a fi fo
losit în bucătăriile noilor categorii 
de apartamente și de garsoniere 
tot gazul lichefiat.

In orice caz, este vorba de 
struirea unor locuințe ieftine, 
să fie realizate într-un termen 
redus și cu cheltuieli mai mici, 
ce va da posibilitatea, 
subliniat tovarășul 
Ceatișescu, secretarul general al parti
dului, la plenara Comitetului Cen
tral din 19 iunie a.c., ca oamenii 
muncii să găsească locuințe cu chi
rii mai mici. Construcțiile mai Iefti
ne pot asigura condiții bune de 
locuit și în același timp vor permi-

este

con-
care 
mai 

ceea
așa cum a

Nicolae

te statului să rezolve Tntr-o perioa
dă mai scurtă problema locuin
țelor. Prin noile măsuri, prin 
accelerarea ritmului construcției de 
locuințe, în anii 1969—1970 se vor 
realiza din 
aproximativ 
cuințe noi;
mărul prevăzut inițial pentru peri
oada următorilor doi ani. Aceasta 
va determina intensificarea ritmului 
construcției de locuințe și în Valea 
Jiului, ne va crea posibilitatea să 
rezolvăm mai repede problema acu
tă a cerințelor de locuințe, să re
nunțăm la actualele locuințe semi- 
permanente ceea ’ce* va-: contribui 
la ridicarea gradului urbanistic ' al 
localităților Văii Jiului.

Noile ansambluri de ’ locuințe 
vor fi asigurate cu dotările social- 
culturale adecvate: 
grădinițe, spatii 
preștații etc. Deci, vor oferi tot ce 
e necesar pentru îmbunătățifea con
dițiilor de locuit, 
nivelului de trai 
problemă care se 
în centrul atenției 
tului nostru.

școli, creșe*ț 
comerciale 'și de-

pentru ridicarea 
al populației — 
află în continuu 
partidului și sta-

O brigadă vrednică din sectorul I al minei Dîlja, cea condusă de 
Bartos Ioan. Brigada își depășește lună de lună .sarcinile de plan.

Iată-1 pe brigadier împreună cu ortacii săi Hegheduș Nicolae și Be- 
ligan Alexandru.

Delegația tineretului
noastră care va participa la cel 
de-al IX-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de Ia Sofia, 
a plecat vineri dimineața spre R.P. 
Bulgaria. înainte de plecare, cei 500 
de membri ai delegației — tineri și 
tinere din toate colțurile țării, care 
s-au distins în producție, la învăță
tură și în activitatea obștească, for
mații artistice, soliști vocali șl in-

I
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CĂRBUNELUI

INVITAȚIE
i O veste îmbucurătoare: lefi au fost recepțio- 
1 nate de către Consiliul popular municipal lucră- 
1 rile de amenajare a căilor de acces din Interio- 
' rul Peșterii Bolii. Așadar, o veche doleanță a 
, pelroșănenilor — exprimată de mai multe ori și 
i prin coloanele ziarului nostru, ca Interiorul și 
>y împrejurimile acestui renumit monument al na- 
i lurii să fie amenajate spre a deveni un loc de 
1 agrement în zilele de repaus — e în curs de 
1 realizare. S-au amenajat poduri și pasarele care 
1 au în total o lungime de 150 ml și oferă ama- 
J torilor condiții optime de vizitare a peșterii. 
( Tot la consiliul popular, am primit asigurări că 
) se va rezolva și problema iluminatului peșterii. 
> In acest scop s-au terminat măsurătorile topo-

Cu certitudine, ceea ce caracteri
zează cel mai pregnant activitatea 
de schimb cu schimb a brigăzii mi
nerului Ăvărvarei Vasile, este 
lupta necruțătoare cu timpul. 
Să ai planificat ca, pe gura abata- 
/ului, să scofi o tonă de cărbune 
la fiecare minut și jumătate și să 
reușești acest lucru cu un ciștig 
de cel puțin 20 secunde per tonă — 
nu este de loc la îndemina oricui.

grafice atît în peșteră cît și în jurul cetății da
cice și este în curs de elaborare chiar un proiect 
de către Institutul de proiectări pentru gospodă
rie comunală București. Faptul că avem condiții 
de a traversa peștera fără să riscăm a face 
„baie" în apa subterană ce o străbate ne dă spe
ranța că se va termina și instalația de iluminat.

Dar pînă atunci cîte o invitație pentru T.A.P.L. 
și I.C.O. La începutul primăverii am primit pro
misiunea că în cursul acestei veri se va construi 
la Bolii o cabană rustică. Am aflat că proiectul 
cabanei a fost terminat primind toate avizele și 
aprobările de rigoare. Totuși, construirea caba
nei se tărăgănează de către T.A.P.L. De ce ? 
Vom lămuri cu alt prilej întrebarea. In orice 
caz, pînă la apariția cabanei, am dori ca 
T.A.P.L.-ul să deschidă pentru vizitatori cel pu
țin un chioșc cu răcoritoare, bere și gustări în 
preajma peșterii. Iar din partea I.C.O., o altă 
măsură: introducerea unor curse de autobuze în 
zilele de repaus pentru cei dornici să și le pe
treacă la Bolii.

Așteptăm!

Ne găsim in abatajul cameră 1 
vest al sectorului V al minei Petri
la, martori ai strădaniilor ortacilor 
din schimbul I al brigăzii, conduși 
de minerul Deciu lulică. Cărbunele 
pușca! se lopătează de zor, printre 
stilpii de lemn, înalfi, ai cadrelor, in 
rostogolul ce-1 Înghite cu lăcomie. 
Nici o clipă de răgaz... Specialist 
in „paprică", minerul Rotaru Gheor- 
ghe ne „tolerează" pentru cileva 
momente în acel minifront din aco
perișul stratului 5, legat de abatajul 
normal printr-un git executat la va
tră, in intercalate, de atari dimen
siuni că abia poate să se strecoare prin 
el, de-a bușilea, un ortac cu apa
ratul de salvare. Peretele 
cat, plecai spre noi, dă Ia 
picuri ca după 
privim tăcu/i.
ploaie nevăzută, torențială a presi
unii teribile care cade dincolo... In
tre lumea de-aici 
cu iarbă, aer 
siv compact, 
pe cale de a

— Dacă nu 
bune, ia surpare el ar fi in frecuș 
ar primi aer și s-ar aprinde... In ci
leva luni de zile ar arde ca in cup
tor. Și focul se Împrăștie, nu stă pe 
loc.

Ulterior aflăm că acest abataj a 
trebuit, preț de aproape un an, să 
fie închis, datorită ivirii unui cuib 
de foc păgubitor, și care ameninfa

isia es ekss ct

I In tabâra școlara
S Pentru oa elevii Școlii generale nr. 1 din Pe
ra trila să-și petreacă în mod cît mai plăcut vacan- 
B ța, în cadrul școlii a fost organizată o tabără. 
“ Tabăra organizează întreceri sportive, audiții 
k muzicale și excursii.
■ Cu ocazia excursiei în Petroșani, elevii au a- 
S vut ocazia să facă cunoștință cu obiectivele cul- g turale și industriale de atei (Casa de cultură, B noile cartiere, poșta, Fabrica de produse lactate, 

etc), să viziteze defileul Jiului.
Prof. FILIPPINI ROZALIA

Petrila

Instaurarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și împingerea României în răz
boiul hltlerist de către clica anto- 
nesciană, au dus la secătuirea bo
gățiilor tării și, implicit, la scăde
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Dictatura antonesciană, în- 
cercînd să înfrîngă rezistența- po
porului, care se opunea politicii sale 
antinaționale și antipopulare, a li
chidat toate libertățile, introducînd 
cea mai cruntă teroare. In aceste 
condiții, Partidul Comunist Român 
și-a îndreptat atenția spre susține
rea intereselor 
pentru o. luptă 
dictaturii și a 
hitleriste.

Prin legile date de 
nescu s-a ajuns să se 
10—12 și chiar 14 ore 
menințarea directă a
Preturile produselor alimentare creș
teau mereu, iar salariile au rămas 
mult timp la nivelul anului 1938. 
Contractul colectiv de muncă nu 
era respectat de către conducerile 
societăților miniere fapt care crea 
vii nemulțumiri. Cînd valul nemul-

clasei muncitgare, 
hotărîtă împotriva 
mașinii

intune- 
iveală 

un marc efort... li 
Simfim acut acea

și cea de afară, 
și cer, iată acest ma- 
neclintit de milenii, 

se recunoaște Învins... 
cură/ăm tot acest căr-

I I
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strumentiști și sportivi de frunte — 
au făcut un scurt popas în Piața 
Universității. Aici, numeroși munci
tori, elevi și studenți din Capitală 
au venit să le ureze drum bun și 
succes la marea sărbătoare a prie
teniei, a tinereții și a păcii. După 
despărțirea plină de voie bună, au
tocarele cu care călătoresc solii ti
neretului român și-au continuat 
drumul spre Sofia.

La Festivalul Mondial al Tinere
tului și Studenților, care se desfă
șoară între 28 iulie — 6 august, re
prezentanții tineretului din țara 
noastră vor avea numeroase întîl- 
niri cu tinerii din țările socialiste, 
din țările Europei, Asiei, Africii șl 
Amer.icii Latine, cu care ..vor face 
schimburi de păreri asupra unor 
probleme privind spiritul de înțele
gere, de destindere și apropiere în
tre popoare, întărirea unității de ac
țiune a tinerei generații și consoli
darea frontului tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

In zilele festivalului tinerii din 
tara noastră vor da spectacole ar
tistice, vor participa la expozițiile 
de artă și fotografii, la concursurile 
sportive înscrise pe agenda Festiva
lului. Astfel, pe estradele șl în săb
iile de concert din Sofia și din alle 
orașe pe scenele de concurs, ansam
blul artistic al U.T.C. va prezenta, 
programe alcătuite din piese muzir* 
cale de mare succes, suite de dan
suri înmănunchind tot ce este mai 
reprezentativ dansului popular ro
mânesc. Tinerii interpreți instru
mentiști, soliști și vocali vor lua 
parte la concursuri și recitaluri de 
canto, pian, vioară. Studenții Insti
tutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale1' din Bucu
rești vor concura la confruntarea 
internațională a filmelor realizate de 
tineri cineaști cu documentarul 
„Sahara”. Pentru expozițiile festiva-) 
Iului s-au trimis picturi, sculpturi, 
diferite lucrări de artă în ceramică 
și metal, fotografii artistice, afișe* 
executate de cel mai talentați pio
nieri, școlari, studenți și alți tineri 
artiști amatori. Pe stadioane un 
gwp de 50 de sportivi va participa 
ta competițiile de atletism, natație, 
tenis de masă, baschet, handbal, 
lupte greco-romane, box, haltere și 
ciclism.

țumțrilor a crescut, s-a trecut la 
măsura extremă de militarizare a în
tregului personal care lucra la ex
tragerea cărbunelui, așa cum arată 
decretul-lege din februarie 1941. Pe 
baza acestui decret, minerii și'res
tul salariaților au fost considerați 
mobilizați pe Ioc și supuși legilor 
militare. Orice abatere era pedepsi
tă de către tribunalele militare care 
aplicau cele mai drastice pedepse. 
Societățile carboniferei apărate de a- 
ceste legî, au recurs la intensifica
rea muncii în mină, la efectuarea a 
numeroase ore suplimentare co
mandate și la reducerea continuă a 
nivelului de trai. Sub pretextul lip
sei de alimente, Consumurile socie
tăților au redus mereu rațiile de făi
nă, grăsimi și alte produse nece
sare hranei zilnice a minerilor. Pre
țurile alimentelor erau mereu urcate 
sub motivul 
zionare.

Muncitorii,
ceastă stare

(Continuare in pag. a 2-a)
C. NEGRUȚ

(Agerpres)

către Anto- 
lucreze cîte 

pe zi sub a- 
baionetelor.

nemaiputînd suporta a- 
de foamete, de teroa-

de război

greutăților de aprovi-

la Sofia 
de-al IX-lea 
al Tineretu-

Orchestra „Sincopa 
în turneu

I

Orcheslra de muzică ușoară „Sincopa" 
bului din Petrila, întreprinde un turneu 
județ.

Artiștii amatori vor da spectacole.' în fața 
Călan, Hunedoara, Simeria și Hațeg 
27 și 28 iulie.

blicului din 
în zilele de

Stafie complexa 
de betoane

pu-

O altă particularitate a celui 
de-al IX-lea Festival este caracte
rul său politic mult mai pronunțat. 
Aceasta se datore.ște situației inter
naționale încordate, cit și faptului 
că în numeroase țări s-a intensifi
cat lupta tineretului și studenților 
pentru apărarea drepturilor lor so
ciale și economice. Dar în afara as
pectului politic pe care-1 va căpăta 
festivalul, noi vrem să păstrăm unî-

și despre festivalul de la Sofia. Cea 
mai importantă particularitate a- 
acestuia constă în însăși lozinca sa. 
Lozinca ultimului festival era doar 
„Pace și prietenie", la care s-a a- 
riăugat acum și „Solidaritate". Ea 
va fi oglindită în programul festi
valului, dar scopul principal este 
de a corespunde evenimentelor care 
se desfășoară în Asia și cu deose
bire în Vietnam. Solidaritatea nu se 
manifestă însă doar față de Viet
nam, ci și față de popoarele care 
luptă pentru independență și față de 
toți tinerii care luptă pentru drep
turi și libertăți democratice.

iulie, 
cel 

Festival Mondial 
lui și Studenților pentru solidaritate, 
pace și prietenie. Pentru a afla a- 
mănunte în legătură cu acest impor
tant eveniment ne-am adresat lui 

?Jean Diard, secretar coordonator al 
Comitetului internațional de preqăti- 
re (C.I.P.).

— Prin ce se deosebește festiva
lul de la Sofia de edițiile preceden
te?

— Fiecare festival își are parti
cularitățile sale care-i aparțin în în
tregime. Același lucru putem spune

GH. IEVA, '
Corespondentul Agerpres Ia Sofia

La șantierul nr. 1 al T.C.M.M. Petroșani — si
tuat în incinta minei Dîlja — a fost pusă în func
țiune o stație semiautomată de preparare a be- 
toanelor. Stația a fost dotată cu o instalație de 
descărcare a cimentului cu aer comprimat, o 
instalație de sortare a balastului în trei’sorturi, 
o instalație de concasare a 'pietrișului și are o 
capacitate de 50 metri cubi/zi. Se preconizează 
ca în scurt timp, capacitatea stației să se du
bleze.

Traian MULLER ȚPgWPTT

V R E
temperatura maximă

Vulcan

SPORTIV
a 3-a)(Continuare in pag.

a cani
de fot-

Mîine dimineață, 
de cultură 

are loc o

@ In cadrul manifestări
lor sportive organizate in

Minimele au fost 
plus 9 grade,

Aici își 
folclorul 

alte 
nos-

La ora 17, meciul de 
dintre Preparați-a Co- 
— Preparatorul Lu- 

Volei, ora 17, terenul 
generale nr. 4, E. M.Ia

din Petro- 
,,întîlnire cu

I. D.

Ulilajele moderne, de mare randament îi ajută pe constructorii șantierului T.C.M.M. să schimbe în
fățișarea luncii de la Livezeni. Acolo unde cîndva, pe un leren sărac,, creșteau bălării, acum lucrează ex
cavatoare și basculante. Se amenajează terase, rampe și tot ce a necesar noii incinte a minei de Ia Livezeni.

ITINERAR
la sfîrșit de săptămînă
CULTURAL
Program dedicat 
Centenarului 
mineritului

Sîmbătă, ora 18, comitetul 
orășenesc Petrila al U.T.C. 
organizează la clubul din lo
calitate un program cultural 
dedicat aniversării Centena
rului mineritului în Valea 
Jiului. Expunerea „Un secoi 

. de exploatare industrială a 
cărbunelui în Valea Jiului, 
un secol de luptă pentru 
progres” va fi susținută de 
tovarășul Cherecheș loan, 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petrila. Ex-

punerea-va fi urmată de un 
concurs „Cine știe cîștigă" 
pe tema „Centenarul de ex
tracție a cărbunelui — 1863 
— 1968".

© Astăzi, căminul cultu
ral din Cimpa găzduiește c 
seară folclorică, 
vor da întîlnire 
Văii Jiului cu cel de pe 
meleaguri ale județului 
tru.

O
Casa 
șani 
poezia".

cinstea Zilei minerului și a 
Centenarului cărbunelui, azi 
se vor desfășura întreceri 
de fotbal, volei, handbal și 
tir între reprezentative ale 
orașelor Lupeni și Vulcan. 
Programul întrecerilor de la 
LUPENI este următorul : fot
bal, ora 17, Minerul Lupeni 

.— Minerul Vulcan. Handbal, 
terenul Școlii generale nr. 3, 
ora 17, selecționata Lupeni 
— selecționata Vulcan. VUL
CAN, 
fotbal 
rocști 
peni. 
Școlii
Vulcan — E. M. Lupeni. Pe 
Valea Morii, întreceri de tir 
între formațiile din 
și Lupeni.
© In etapa a IV-a 
pionatului municipal

Dorifi sd învâfafi 
înotul ?

Asociația sportivă „Preparatorul" Lupeni orga
nizează cursuri pentru învățarea înotului pentru 
copii și adulți cu o durată a seriilor de 15 zile.

Cursurile încep la 1 august și se vor desfă
șura între orele 8—10, iar înscrierile se fac la 
casieria ștrandului pînă la 31 iulie a.c. Taxai de 
înscriere : 45 de lei.

In cursul zilei de ieri
aerului a fost de plus 20 grade (Petroșani) și 
plus 13 grade (Paring), 
plus 11 grade, respectiv,

PENTRU ASTĂZI: Vreme instabilă cu preci
pitații sub formă de averse de ploaie, 
slab din sud.



STEAGUL ROȘU

împotriva co
lante cele mai

grei de închl-

trimise familiilor ne

omenești.
fost 
ci fiind arestați și 
ani

-» . > .
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Cabana
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Crai win i)
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Curiozități în legă
tură cu trăsnetele

cercetai,

pe minereu

producția

Text și foto : Aurel DULA

Petro-

mai elementare 
lupta revoluțio-

vă . punem in 
telnien de 15 

întreținere,

de a introduce în delegație oa- 
devotati lor, s-au izbit de po- 
categorică a muncitorilor, 
seara zilei de 15 aprilie, dele- 
au plecat la București, unde

in- 
in
ele

foarte 
unui 

„rasă"

caută să 
primejdi- 
trăsnete, 
mijlocul 

furtunile.

sini 
iar

20 
în-

se studiază
ani influența furtUni-

exercită 
șlifului

15 iulie 1941, a test 
contract colectiv

cazuri
barba

a fost
încă atit do

Curmătură

sud ? De ce 
regiuni oâ- 

de trăsnete 1 
lovesc mai

care determină continuarea 
alîii următori.' Minerii 

să subscrie la împrumutul de 
Au loc multiple acțiuni d° 
absentări de la lucru, re- condimente î

foițele condensalorH- 
cu un material d'e- 

sar- 
și 

nu
locul 

porni din armături, de la

constatat că diferite condi
ca piperul, muștarul și ar-

care, 
lele,

La 
pot
— așa-numitels descărcări „liniștite". 
In acest caz, 
lui se acoperă 
lectric. Totuși, pe suprafața lui
cinilo Vor fi repartizate omogen 
de aceea la apropierea foițelor 
se va produce o scîilteie : în 
ci vor

Mari, se 
ospitaliera

MOZAICre, ca și lipsa celor 
libertăți, recurg la 
nară. Partidul comunist continuă să 
acționeze liotărît. pentru conducerea 
luptei maselor populare.

In ianuarie 1941 Marele stat ma
jor, prin adresa nr. 219 726/B, arăta: 
„Am ofioare a vă aduce la cunoș
tință că elementele comuniste au a- 
doptat un nou sistem de propagan
dă in întreprinderi și fabrici carp 
constă în aceea că aduc manifeste 
comuniste, spunînd că le-au găsit pe 
strădă și după ce Ic Citesc lucrători
lor Ie predau direcțiunilor respec
tive...".

O vie propagandă se tăcea și în 
Valea Jiului în rîndurile muncito
rilor mineri, fapt menționat în mai 
multe documente ale timpului. La 
baza activității cotnuhiștilor a stat 
platforma de luptă al P.C..R. din 15 
ianuarie 1941, cate prevedea, prin
tre altele, și „îmbunătățirea reală a 
situației celor ce muncesc, față de 
promisiunile și măsurile înșelătoare 
ale regimului legionar".

In acest fel, muncitorii mineri din 
Valea Jiului hotărăsc declarareâ gre
vei, formtilînd revendicări pentru 
îmbunătățirea situației materiale. 
Greva a fost declanșată de munci
torii de la „Mina Est" din Petrila, 
îa t5 aprilie 1941. Printre revendi
cările formulate figurau : încheierea 
unui nou contract colectiv, mărirea 
rațiilor de alimente, îmbrăcăminte 
șl încălțăminte de bună calitate etc. 
Imediat după declanșarea grevei au 
sosit și autoritățile civile și mili
tare. A fost aleasă o comisie care 
să plece Ia București pentru duce
rea tratativelor. încercările legiona
rilor 
meni 
zifia

In 
galii 
ati fost primiți ia Ministerul Mun
cii. Delegații trimiși de legionari au 
încercat și aici să saboteze trata
tivele. Delegatul comunist a cerut 
cu tărie satisfacerea revendicăr'lor 
si conti-nuârea tratativelor ta 
.șăni. 
j Aflînd de cele petrecute la 
reștt, minerii- declară din nou 
F-a 18 aprilie. Vestea încetării 
lui S-a răspîndit repede și în 
localităților. In s6mn de solidaritate, 
declară grevă și muncitorii de la 
Lupeni și Aninoasa, avind. în frunte 
numai pe comuniști. O nouă încer
cate dfe a alege delegați pentru tra
tative se izbește de refuzul cate
goric al muncitorilor care declară 
„că nu mai aii încredere în dele
gați". Totuși, la 24 aprilie, încep 
.tratativele la Petroșani. Muncitorii, 
îndrumați direct de către comuniști, 
formulează noi revendicări cuprins0 
în 29 de puncte. Printre altele se 
cerea: 56 la sută majorare de sa
lar, alimente suficiente și Ia pre
turi convenabile, sistarea pedepselor 
ele.

Autoritățile trec de data aceasta 
la măsuri hotărîte pentru reprima
rea grevei. Minerii recurg Ia o nouă 
formă de luptă — ocuparea minelor, 
încercarea autorităților de a-i ur
mări și aici se izbește de hotărîrea 
de luptă a minerilor.

într-un proces verbal, încheiat de 
ăutorilățt cu ocazia intrării î-n mi
na ocupată de 
printre altele : 
cu Tîndul spre 
au răspuns în 
rîftdul, că dacă vorbește unu] sin
gur, atunci acesta este arestat".

Propunîtidu-lt-se să iasă din mină, 
minerii au refuzat spunînd: „răml- 
nem toți aici". Unul ă stri
gat : „rămîneți și dumneavoastră cu 
noi aici, să muriți cu noi" se 
arătă in continuare in procesul ver
bal amintit.

Greva a continuat pînă la 5 mai 
1941, fapt menționat de o adresă a

muncitori, se arată, 
„rugați să vorbească 
a fi înțeleși, minerii 
cor: nu vorbim cu

Mi-ă scris Aurel din Lupeni. Zice 
ca să melg Ia el în vizită, său dacă 
vreau chiar să-mi iac concediul ă- 
colo. Cică să hu-mt lac probleme 
cu „spațiul", că are suficient, băiat 
buh cum e, mi-ă dat și adresa : Lu
peni — blocul A 7. Cum tot nu-! 
văzusem de cind e cu serviciul prin 
părțile acelea, mi-ăth luat bilet și a 
doua zi eram in Den. Pînă la Simb
ria a mers cum a mers, de acolo 
însă parcă nimerisem iii ultimul tren 
din GUh-HilI 1 Niște vagoane de pe 
vremea Iui Păzvanti și pe deasupra 
o înghesuială de nu se vedea că* 
lătbt eu cbhltolot. O noapte întrea
gă am stat în picioare, in toate 
compartimentele eiau cile opt per
soane. Eu etăm mereu ăl noulea.

In sfîrșit, după alllă zdrahgă- 
zdrăiiga, ătn ajuns lâ pbălele bld- 
culUi A 7 și om început să strig:

— Aurelee 1 Aureleel Am sosit 
mă I

— iitaVo băiatule. Vino sus, m-a 
îndemnat el de lă fereastra apar
tamentului său, de la etajul U.

-- Pe
— Pd
— Și

Pe

unde să Vin ? 
scară I
pînă la scară cum e/ting '< 
acolo...

— Acolo e un șanț măre I

„La pe- 
Onoarea 
15 apri- 
parțială

exploatările din 
a durat piuă în 

29 aprilie de Ia care dată 
fost reluat parțial, greva 

complet in ziua de 5 mai

hotărîrea 
minori, in frun-

Inspectoratului ffluneiLDeva. 
tfția dv. nr. 6 546/841 avem 
a vă confirma că în ziua de 
lie 1641 s-a produs greva
la exploatarea dv. din Petrila, care 
S-ă repetat în Ziua de 18 aprilie a.c. 
cind s-a produs greva și Ia ramele 
din Aninoasa. Apoi in dimineața zi
lei de 22 aprilie s-a produs greva 
generală la toate 
Valea Jiului, care 
ziua de 
liierul a 
încrețind 
1941".

Greva 
luptă a muncitorilor
te cu comuniștii, pentru condiții dc 
Viață mai 
muniștilor au 
severe masuri, 
condamnați la 
soare.

In adresele
lor condamnați, se arată : „prin sem 
tința nr. 231/7 VII 1941 rămasă de 
finitivă și executorie ați fost con 
damnat la 7 ani tetnliiță grea pen
tru crimă de constituire de nuclee 
comuniste...

Totodată, 
predați în 
viciului de 
o ocupați".

Abia, la 
cheiat noul 
muncă, rezultat al unul. comprofn's, 
Tapt 
luptei și în 
refuză s 
lăzboi. 
sabotaj, 
fuzuri de a presta ore suplimentare 
etc.

Incercărîle societății de a redresa 
producția cu ajutorul muncitorilor 
străini aduși de la Brad, nu dau 
rezultate pentru că în scurt timp și 
acești muncitori se solidarizează cu 
minerii din Valea Jiului.

Comandantul militar, care a tost 
numit pentru Valea Jiului, este ne
voit să recunoască și el starea dc 
foamete, lipsa de alimente și starea 
de agitație a muncitorilor mineri. 
„Lipsa totală a făinei de mălai, 
care este destinată ă completa 
form noilor rații făina de grin, 
care nu s-a putut distribui 
martie curent decit 5 
cele 38 cite erau 
care cauză starea 
rea de muncă a 
înrăutățită. Lipsa 
țăminte, problema 
viața foarte scăzut 
din cauza salariului 
dus la urcarea enormă

vedere să 
Zile, Ser- 

locuința

coil- J 
și 1 

pe lima v 
vagoane d n < 

necesare și din J
de spirit și pute- j 
muncitorilor este j 
totală de încăl- > 
standardului de <j 
al muncitorului 

insuficient, al 
a datoriilor )

muncitorilor pentru alimente, la o \ 
scădere totală a sumei de primit în < 
mîilă, lucru te nu mai poate dili- / 
hui fiind foarte periculos pentru sta- I 
rea de spirit" — se arata într-un ț 
raport adresat Ministerului de răz- \ 
boi. \

In același timp apar o serie de / 
manifestări menite să-i organizeze j 
pe muncitori. La Aninoasa, pe un 1 
vagonet, a apărut o inscripție: ) 
„Muncitori, uniți-vă să ne dezr 
bim I". Conducătorii minerilor 
fost internați în lagăre, dar cei 
mașl în 
directa 
rnunișt. 
front a 
minerilor, care prezintă noi memorii 
cu revendicări.

Anul 1944 duce la 
a luptei. „Comuniștii 

diverse case 
Comisariatul

vr-
au 
ră- 

sablucru, continuau lupta 
îndrumare a partidului 
Mersul evenimentelor de pe 
întețit hotărîrea de luptă a

o intensifica-e 
au dese întru- < 

conspirative", < 
de poliție Pe- ( 
Producția este

scăderi substan-

niri în 
raporta 
troșani in iunie 1944. 
sabotată, suferind 
tiale în tot curstil anului. V

Insurecția armată, de la 23 August v 
1944, a găsit muncitorimea Văii Jiu- ‘v 
lui pregătită pentru a lua condu- y 
cerea politică in propriile, mîini. In- 4 
lăturarea dictaturii militaro-fasciste A 
a fost opera maselor largi ale po- A 
porului, ea a deschis o eră noua, 
pregătind calea construirii vieții noi V | 
în patria noastră. ¥

— Atunci
— Dincolo 

mintI
— Așa-i i

pe dincolo I
c un munte de pă-

Atunci iă-<
Adică stai, că și acolo 
moloz. Vin eu jos să te iau.

o ptin spate, 
e un deal de

FOILETON

vșaasasiBff-

— Și pe unde ăi să vii ?
— Las’ că mă descurc eu!...
— De mult te chinui așa ?
— De cind m-am mutat !
— Dar ciftc a lăsat mizeria 

îh jurul blocului ?
— Lotul 1I
— Păi eu știam că Loto idee ex

cursii nu mizerie l

asta

De ce trăsnetele cad cel mai 
des in Africa de 
dimpotrivă există 
return imune fața 
De ce trăsnetele
mult bărbați decit femei? (Sta
tisticile dovedesc că, din nouă 
persoane lovite de trăsnet, una 
singură este femeie).

Se cunosc și 
ciudate. Astfel, 
profesor francez 
de lin trăsnet și
radical, incit nu a mai creătiit 
niciodată; un orb lovit de trăs
net și-a recăpătat vederea; un 
mut a început să vorbească; 
un bărbat care suferea de 
de ani de reumatism s-a 
sănătoșii...

Răspunsurile la aceste 
trebări prezintă nu numai 
teres pentru știință, dar
au și o mare importanță pen
tru economia națională. In U- 
niunea Sovietică 
de trei
16r cu trăsnete asupra anima
lelor. S-a stabilit că, pe timp 
de furtunii, animalele, ca și 
oametlli, suferă de depresiuni 
și dureri de cap, că 
de lapte scade.

Oamc-nii de știință 
stabilească regiunile, 
oase în care cad 
pentru a găsi apoi 

a preîntimpina 
in alte cazuri prin crearea 

artificiale să se u- 
energia lor.

de 
iar 
de furtuni 
tilizeze

Este mai ușor de răspuns la 
întrebarea do ce bărbații sînt 
mai frecvent loviți de trăsnet 
decit femeile. Aceasta pentru 
că femeile sint mult mai pru
dente și își caută din timp 
dăpost.

Birou d@ informații
neobișnuit

Care este temperatura I țigări aprinse, lungimea 
pui de. cangur nou născut, 
înălțimea: turnului Eiffel, 
giraea Dunării, cind s-a 
cut Napoleon? La toate 
tea .și la alte mii de întrebări 
serioase sau stranii se poate 
primi .răspuns prin telefon de 
la un birou dc informații spe
cial din Budapesta. Două func
ționare alo biroului lucrează 
concomitent la patru telefoa
ne, avind la dispoziție rafturi 
ticsite cu îndreptare, tăieturi 
din ziare! și reviste, precum și 
alte materiale cu caracter in
formativ. Cele două funcționa
re răspund anual la 200 000 
dc întrebări.

Unele dintre acestea pun în 
încurcătură chiar și pe cola
boratorii miui asemenea birou 
de informații neobișnuit, 
pildă, „de ce 
după alta 
rios a dorit 
recita căilor 
să transporte 
2 000 de fluturi. „De ce să nu 
primească", a urmat răspunsul. 
„Numai că fluturii ar trebui 
ambalați fiecare în parte".

Inginerul Vladislav MlhalloVSki și 
Grigori Frantov din Leningrad au 
realizat fotografii de' roci cu ajuto
rul curenților de Înaltă frecventă.

Oare, curentul electric poate fo
tografia? Da, căci in natură exista 
diferite feluri dc clmpurl electrice. 
Este bine cunoscut tuturor fulgerul 
— o descărcare electrică luminoasă. 
O asemenea descărcare, dar de pro
porții mult mai mid, se poate obți
ne, do pilda, dacă se deplasează trep
tat, în aer, armătura unui conden
sator conectat la o sursă de curent 
de înaltă frecventă. Sarcinile elec
trice de po armaturile acestuia 
distribuite în mod neomogen,
cînd rezistența stratului de aer din
tre foițe este mică arc /oc o descăr- 

respectiv se formează o scin- 
un mic „fulger".
un asemenea condensator .se 

obține și altfel de descărcări

S-a 
mente 
doini au o influență favorabilă asu
pra aparatului digestiv, ele stimu
lează sâlivația și sucul gastric, ac- 
celetînd dlgerarea alimentelor. Oa
menii de știință sînt de părere că 
pînă și bolnavii care țin regim ar 
trebui să folosească unele condimen
te, firește, pe baza recomandării 
medicului.

Condimentele au o influență po-

una spre alta, fluxuri omogene 
descărcări do electroni și ioni.

Aceste descărcări rezistente 
lost utilizate de inventatori. Pelicula 
fotografică este, și ea dielectrică. Ea 
poate fi fixată pe foițele condensa
torului, iar iu intervalul ■ de aer 
poate amplasa obiectul 

șllf dc rocă.
pc peliculă se 

, pe suprafața 
sarcini. Ordinea așezării 

principal, de 
ale rocii. La 

.arcinile încep 
pe pelicula 

stratul folo- 
cxact ca ra-

pildă un
Dacă ] 

presiune, 
grupează 
lor este stabilită, în

. proprietățile electrice 
o anumită presiune, 
sa se mute de pu șlif 
fotografică, inlluențînd 
sensibil de pc peliculă, 
zele de lumină.

Inventatorii au așezat
‘de cupru și nichel pelicula fotogra
fică, apăsînd straiul fotosensibil pe 
rocă, apoi au conectat generatorul 
de curenți dc înalta frecvență. După 
prelucrarea peliculei, a apărui pc 

■ ea „fotografia" bucății de rocă.
Noua metoda de fotografiere poa

te completa arsenalul metodelor geo
fizice aplicate la studierea minereu
rilor utile și poate fi folosită la mo
delarea structurilor de aliaje dure.

zitivă asupra , cordului și circulației 
sanguine (ele împiedică sau domo
lesc tahicardia), precum și asupra 
glandei suprarenale.

Ardeiul iute conține 
semnate din Vitaminele 
cent s-a descoperit și 0 
a acestei 
muncitorii 
iute (din 
nu știu ce înseamnă guturaiul.

Masivul Piatra Craiului este 
unul dintre cele mai spectacu
loase masive din țara noastră. 
In plin centrul sau, sub curmă
tura dintre Piatra Mică și Vîr- 
ful Turnul Pietrei 
află frumoasa și 
cabană Curmătura.

Pentru a ajunge 
Craiului, vom lua

la Piatra 
din Brașov

Pentru cei care întenționea- )
să viziteze cabana Curmă- )

tura, le oferim și unele amă- /
nunte: capacitate — 82 Io- <
curl; restaurant permanent cu s
autoservire; lumină electrică \
de la un grup electrogen pro- )
priu și bineînțeles... apa de >
izvor in apropiere. Precizăm ?
ca în masiv se găsește și ca- «

trenul de Z.unești. Apoi, 
șoseaua de pe valea Riului 
Mare, vom continua drumul 
pe jos pîna la Fîntîna lui Bo- 
lorog. Din acest punct, pe o 
potecă marcată cu bandă gal
benă, prin Poiana Zănoaga, 
ajungem, după 3—4 orc de la 
plecarea din Zărnești, la ca
bana Curmătura situată la 
1 470 metri altitudine. A doua 
variantă o constituie drumul 
marcat cu bandă albastră de 
pe versantul nordic al Pietrei 
Mici, ce urcă în continuare 
pe Valea Crăpătura în șeaua 
Crăpătura și apoi Ia cabană. 
Durata 4

bana Plaiul Foii aflată pe va
lea Birsei, la o distanță do 
circa 12 kilometri de Zărnești. 
La această cabană putem a- 
junge pc Jinia ferată îngustă 
cil trenul forestier dar care... 
transporta numai turiștii obo
siți. Cei îndrăgostiți prea mult 
de natură o pornesc însă că
tinel, cătinel, cu rucsacurile 
în spinare, mai Iac cite un po
pas și, bineînțeles, fotografii 
în locuri de a căror farmec 
ineîntător se despart cu greu, 
așa că, le iau ca amintire imor
talizate pe peliculă.

je<T!RI
Tinarul Vass Andrei lucrează la PĂSĂRI ȘI DEGETE

preparația Coroești. El este însă șl 

artist amator la clubul sindicatelor

din Lupeni și poate fi văzut în for

mația de muzică ușoară, cintînd Ia 

chitară sau în fața șevaletului, un

de l-a surprins și aparatul nostru 

fotografic.

Cantități în- 
C și A. Re- 
allă calitate 
constatat că 

care prelucrează ardeiul 
care se prepară boiaua)

aces-

merg pistele 
Un cetățean 
să afle dacă 
forate, ar accepta 
în vagon deschis

— Nu Loto-Pronosport. 1 Lotul de 
construcții I A ridicat un bloc mare, 
modern, după cum vezi, și l-a lăsal 
înconjurat dc șanjuri și munți pre
cum cetatea Sarmizegetusa. Și nici 
gind să amenajeze terenul. Zic că

intii să termine toate construcțiile 
din plan și pe urrtiă se apucă de a- 
menăjări și spatii verzi. Adică la 
iarnă.

— Ei, hai, 
lucrurilor de 
ia-mă sus 1

— Acum c
— Cum adică e prea, tirziu ?

lasă-mă cu expiicafia 
mintuialăl Coboară și

prea tirziu !

Anecdote
. . bărbătești 
o doamnă în 

de preț

NTR-UN magazin de articole 
dintr-un oraș italian intră 
vîrstă care se interesează 

cămăși.
— 7 000 de lire — îi răspunde
— Și asta ?
— O, aceea costă numai 1 800.
— Bine, dați-mi-o.
— Scuzați doamnă că îmi permit să mă ames

tec, dar cred că soțul dv. nu va fi de 
poarte o asemenea cămașă cu picățele 
lori atit de țipătoare.

— Soțul meu va purta ce îi cumpăr 
tru că de ieri este mort.

i] unei

ul.

aiord să 
și în cu-

eu, pen-

*

data 
daca 
tea-

IRECTORUL unui teatru l-a întrebat o 
pc celebrul dramaturg Bernard Shaw 
ar putea să scrie o piesă pentru 

tri.il lui.
— Aș putea — i-a răspuns Shaw — dar nu 

^reau. Adresați-vă altui scriitor. Acela ia vrea 
precis, dar nu va putea.

început iar să— Păi nu vezi c-a 
plouă 11

— Ei și ?
— Asta-i bună I Crezi că so mar 

poale ieși din bloc cind. plouă ? Șan
țurile se umplu de apă, iar morma
nele de pămint se transformă in 
pâslă de lipit, de ajungi la șosea 
în ciorapi 1

— Și in cazul ăsta ce lac?
— Ce să iaci ? M-ai văzul, te-am 

văzul, iei trenul și te întorci și lu 
acasă.

— Și cu tine cum răminc ?
— Eu rămîn la fereastră!
— Mai aștepți ceva ?
— Da, aștept să se 

și amenajarea căilor 
iăța blocului.

— Dacă știam cum 
aminam vizita pină la 
gheată bălțile. Poate 
șeani 
te las cu 
aici.

— Du-te 
cineva că 
bani, anun!â-mă urgent.

lacă nivelarea 
de acces din

slau lucrurile, 
iarnă cind în-

■ atunci reu- 
să-li văd apartamentul. Acu’ 

bine și cu ce mai ai pe

sănălos. Și dacă auzi pe 
dă helicopter contra tra-

Nicu POPA

POȘTA RUBRICII

MUZICALA

n g h îT r î u

I, IVANESCU

S. Marilena, eleva

DEZLEGĂRILE JOCURILOR A-
PĂRUTE ÎN ZIARUL Nr. 5 821 

(13 iulie 1968)

1. Ivăuescu — Lupeni : 
10/10 și pătratul 7/7.

Nicu Sbuchea — Hațeg : 
nul : Elipsă, Eclipsă, Nuia
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...
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(Monoverb : 4—7)
Ncla Pcfanca, studentă

PESCĂREASCA (Triverb :

ORIZONTAL ȘI VERTICAL 1) Lan
sare din avion 2) Una lingă alta 3) 
Ieșite din pămînl 4) Unul lingă altul 
5) Prietene la toartă 6) Hide 7) Pă
rinți 8) Eire 9) Notă muzicală -10) 
Unice !

4,3,8)
Mibaî Codreanu

Dorii Branfia

Pătrat (careu) orizontal și 
vertical; 1) Caracal 2) Apelați 
3) Renumit 4) Alunite 5) Ca- 
milar 6) Ațîțata 7) Literar. 
Marinărească (triverb) : Cara- 
vela pd mai caniculă
(criptografie) : întins pe
nisip.

Monoverbele de
(Nuiele), Făraș

sint vechi și cunoscute. Criptografiile La șold o 
dosi și Clama e la Clara, sînt, după cum se 
vede, neinteresante ca temă deși nu o construc
ție grafică corectă. Acceptăm mo-noverbul (6—10) 
— mai mult pentru încurajare.

V. Iațehco — Petroșani: Ligamentele 
primăvară sini corecte, dar „nu merge"
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cu extinderea.. Atunci, conducerea 
exploatării a decretat: „Brigada lui 
Avărvarei Vasile, la 1 vest". Și 
sarcina exploatării primelor felii sub 
zona de foc a lost îndeplinită In 
mod exemplar.

Da, aricind au /ost chemați să 
sprijine, indiferent de periculozitatea 
prezentată de (inula apelului, ortacii 
lui Avărvarei au știut să spună 
„Prezent" cu spirit de răspundere 
și ardoare.

Lui Avărvarei Vasile ti place să 
spună că la el in abataj e „ca la 
un gospodar". Pe suporturi și scoa
be prinse de. stllpl sfnt grupate „pe 
/amilii" ciocanele de abataj, perfo
ratoarele. furtunurile de aer com
primat. Pe rafturi confecționate, ad- 
hoc. se găsesc Întotdeauna lădite cu 
diferite tipuri de clici fcind e ne
voie do o demontare rapidă sau 
clnd sini necesare remedieri ale 
unc.r deranjamente mărunte, nu se 
mai caută montorul de tuburi) și o 
trusă, de burghie speciale, confecțio
nate la U.R.U.M.P., din inițiativa 
brigăzii. Ortacii le Îngrijesc. Toate 
utilajele și sculele sini curăfile șl 
întreținute fără reproș. Se știe în 
orice moment unde poate fi găsii 
cutare lucru, de unde poate fi luat 
la nevoie. Calea de acces de la sui
torul din culcușul stratului pînă la 
front este în permanentă curată de 
ti-e mai mare dragul. Si toate aces
tea, in primul rind, ca să se elșli- 
ge timp, evitindu-se diversele in- 
tirzieri ale operațiilor. întreruperile 
In funcționarea utilajelor.

— De 12 ani de cînd lucrez aici, 
n-am rămas niciodată sub plan — 
ne spune fitesc șeful de brigadă, In- 
'oldeauna știm ce avem de lăout. 
Graficul de lucru este respectat cu 
strictele. La mine cine nu-i harnic 
și nu-i disciplinai, nu are rost să 
stea. Si nici nu stă...

A.

h preajma deschi
derii Festivalului

(Urmare din pag. 1)

versalitatea lui, prevăzând și do da
la aceasta un bogat program cultu
ral și sportiv, care va contribui la 
realizarea unei mari sărbători a 
tineretului.

— Ce prevede în linii generale 
programul festivalului?

— Programul, în linii generale a 
fost astfel întocmit îneît să tină 
seamă de particularitățile ce carac
terizează actuala ediție. O mare a- 
tentie va fi acordată Vietnamului șl 
solidarității cu poporul vietnamez, 
căruia i s-a consacrat ziua a d.oua 
a festivalului. C.I.P. intenționează 
să facă din festival nu numai o 
nouă etapă de solidaritate politică 
cu Vietnamul ci și o nouă 
etapă a solidarității materiale 
cu pop ,rul lui. La elaborarea pro
gramului s-a avut în vedere și fap
tul că, după 11 ani, festivalul se 
desfășoară din nou intr-o tară so
cialistă. O zi din program a fost a- 
fectată tineretului bulgar, nu numai 
pentru faptul că el este gazdă, dar 
și pentru a se putea arăta roadele 
și bihelarctile orînduirii socialiste 
pentru cei tineri. Alte două zile sînt 
destinate solidarității cu popoarele 
ce luptă pentru independentă, pre
cum și litierelor fete. O seric de 
forumuri, și seminarii vor fi consa
crate drepturilor sociale și econo
mice ale tinotelului. Lupta împotri
va războiului va ocupa, de aseme
nea, un loc central în program. Se 
prevede și organizarea unui mare 
forum, în cadrul căruia vor avea 
loc dezbateri privind politica inter
națională contemporană, diferite co
locvii despre unele probleme econo
mice regionale, înlîlniri pe categorii 
de interese și profesiuni.

— Ce ne puteli spune în legătură 
cu pregătirile pe plan international?

— Comitetul international de pre
gătire a trimis invitații de partici
pare unor organizații de tineret din 
118 do țări, din rare 123 au răspuns 
afirmativ. In 91 do țări din cele 
care au acceptat Invitația noastră 
au fost constituite cornițele naționa
le de pregătire, cil un pronunțai 
caracter reprezentativ șl cu o mare 
influentă în riadul tineretului din 
țările respective. Activitatea acestor 
comitete este variată ca amploare și 
aspect, dar marele lor număr arată 
uriașul interes fată do apropiata in- 
lîlnire a tineretului lumii.

La sfirșitul convorbirii cu Jean 
Diard, acesta și-a manifestat satis
facția că tara noastră va trimite o 
delegație numeroasă Ia Sofia și că 
tineretul român participă foarte ac
tiv la reușita festivalului, acordind 
totodată un valoros sprijin Comite
tului international de pregătire.

Gol piuă în brîu, înnegrit de căr
bune amestecat cu sudoare, eu șu
vițele de păr umede scurse de sub 
cască, Avărvarei Vasile stă alătu
rea și ne vorbește.' Și parcă prin 
toff porii strigă acea prospețime și 
descătușare lăuntrică. II ascultăm și 
ne ride cu ochii vii, uimitor de vii...

Că brigada lui Avărvarei, In bă
tălia necurmată cu timpul, constituie 
un model de organizare, o dovedeș
te și realitatea că în continuu se 
podește jumătate din vatra abataju
lui simultan cu înaintarea frontului 
ne aripă, după demontarea transpor
torului rămtnind de podit doar cea
laltă jumătate. In acest mod se poa
te să se provoace, prăbușirea unei 
felii exploatate în schimbul l — să 
zicem — crcindu-se posibilitatea ca 
in schimbul II să se atace deja o 
felie nouă. Nu se neglijează nici ac
tul de armare al minifrontulul „pa- 
priedi" care prevede un decalaj de 
cel midi 4 m fală de frontul Înain
taș al camerei. Cînd cu abalarea 
camerei se ajunge la limita ctmpu- 
lui, imediat e gala și „paprica". Alt
fel, s-ar fnlîrzia prăbușirea feliei, 
s-ar pierde chiar două sau trei 
schimburi cu epuizarea — mult mat 
greoaie in asemenea condiții — a 
cărbunelui din „paprică". Brigada 
minerului Avărvarei Vasile luptă cu 
timpul...

O evidentă care nu putem să n-o 
menționăm : tendința de a se mono- 
litiz.a, implicit de a se permanentiza 
efectivul brigăzii. Asta cu toate că 
Avărvarei, In ciuda faptului că e 
Încă lînăt, a crescut, cu pasiune și 
răbdare, de-a lungul anilor mineri 
destoinici și pricepu/i și care acum, 
la rlndul lor, își fructifică experien
ța în cadrul altor brigăzi. (Amintim 
pe minerii șefi de schimb și brigăzi: 
Nica loan, Treanfă Șt. Ioan, Bor- 
deianu Irimie). Patimă și grijă mi- 
nierească.

La începutul fiecărui schimb, or
tacii lui Avărvarei Vasile se adună, 
unul cile unul, la rampa pulului. Se 
așteaptă unul pe altul, pînă vin toii. 
Întotdeauna la timp. Colivia li co
boară In adine unde abatajul ii aș
teaptă.

In mișcarea perpetuă a. vagonete- 
lor care ies, pline, Încete, giiîind 
mulțumite de Încărcătura bogată șt 
a celor goale care intră, clălinin- 
du-se cu zgomot infernal, nerăbdă
toare să primească ofranda, sînt cu
prinse secundele minei, respirația ei 
uriașă, bătăile inimii ei. Iar brigada 
lui Avărvarei contribuie la întreți
nerea acestui ritm egal, slatornia.

Fabrica tie produse lactate din Livezeni. Tînăra șeiă de echipă Po
mană Marina urmărește temperatura de pasteurizare a laptelui.

COSTIȚE
Unitatea de desfacere a cărnii de 

pe strada Ecaterina Varga din Pe
troșani nu diferă ca decor de alte 
măcelării. Carne, butuc, unelte de 
tăiat și sortai și bineînțeles un vin- 
zător în persoana Iui Țlpter loan. 
Diferă însă modul, de deservire. Na 
de mult au sosit la măcelăria res
pectivă costițe de porc proaspete 
cu J0 lei kilogramul, in măcelărie 
se găseau măruntaie și capete de 
porc nu tocmai proaspete. Evident 
că gospodinele au preferat marfa 
proaspătă. Comerciant... pînă în mă
duva oaselor, lui Țipler loan t-a ve
nit o idee genială. Să vîndă costi
țele numai cu... cap. Cu această me-

NOTA

CU... CAP
todă de care, am dori să credem că 
tovarășii din conducerea O.C.L. ali
mentara nu știu nimic, dacă știu cu 
atit mai rău,-Țipțer dorea să scape 
de marfa ce n-avea trecere și era 
pe tale de alterare. Linele gospodi
ne au protestat renuntînd la cum
părături, altele au luat costițe cu,., 
cap. Este adevărat că porcul are și 
costile și cap dar că există « re
gulă a comerțului nostru socialist 
de a nu se vinde un sortiment fără 
celălalt, de asta n-am aflat. Ce pă
rere au tovarășii din conducerea 
O.C.L. alimentara ? E cu... cap pro
cedeul lui Țipter loan ? Dacă nu, să 
nu-1 mai practice...

Trei „fantome
identificate S-a prăjit

mere

la. un preț inferior,

aceluiași șantier. De acum 
clienti al judecătoriei.

cu...

unitatea de legume 
nr. 18 din Vulcan
Marinică „încurca”
Niciodată însă nu

E noapte. Orașul Uricanl 0 
cufundat în liniște. Oamenii 
dorm. In acest timp, trei indi
vizi, cu gînduri la fel de ne
gre ca și bezna nopții, se 
strecoară în dormitorul comun 
al constructorilor de Ia șan
tierul nr. 4 al T.C.M.M. Caută 
prin buzunarele hainelor. Du
pă bani. Cînd, în sfîrșit, gă
sesc în buzunarul unei haine 
400 lei, se trezește posesorul 
hainelor și al banilor, B. C. 
Cele trei „stafii" încearcă să 
dispară neobservate. B. C. dă 
alarma în dormitor, strigă. 
Este îmbrîncit, lovit. Pînă să 
se dezmeticească colegii de 
cameră ai lui B. C., „fanto
mele" se fac nevăzute cil ba
nii și hainele lui B. C. In zori 
celor trei „fantome" li 6o sta
bilește „isprava". Și identita
tea. Se numesc : Mihai Con
stantin, Tofan Vasile și Cos- 
tin ton. Sînt foști salariat! ai

unii vînzători. 
care 

gramaj. Dar nu lip- 
alt tip de afaceriști: 
cu suprapreț. Din 

acestora din urmă

Mal există 
ce-i drept foarte piltini, 
înșeală la 
sește nici 
care vînd 
categoria
face parte și Stan Marin, ges
tionar la 
și fructe 
Adesea, 
preturile,
vindea un produs de o calitate 
superioară 
ci întotdeauna invers. De ast
fel de „artifiții" s-a folosit și 
la vînzarea merelor, pretin- 
zînd 1,10 lei la kg peste pre
țul adevărat. Surprins do or
ganele de miliție, Marinică a 
încercat s-o dea din colt în 
colț. Știa Că s-a „pră|it". Pro
babil erau prea coapte mere
le. . După „tratamentul" pe ca
ro i-1 vor prescrie organele

PROGRAM DE RADIO
DUMINICĂ 28 IU LIE

juridice, Marinică se va vin
deca sigur de... arsura mere
lor. Nu trebuie să- uite.- -însă 
că pînă acum l-a chemat. Stan, 
De acum e și... Pătitu.

Eclipsă de... 
competență ?

La locuințele de pe str. E- 
caterina Varga din Lupeni, în
treruperile de curent sînt mult 
prea dese. Gurile rele zic că 
din cauza transformatoarelor, 
rețelelor. Cei de la sectorul 
de distribuire a energiei elec
trice mi sînt de acord. Ei dau 
vina po locatari... imaginari. 
De ce folosesc reșouri și apa
rate electrice neconforme ou 
STAS-ul?' — se întreabă elec
tricienii. Doar se întreabă. Prin 
atribuțiunile lor de serviciu ar 
putea să-i depisteze pe con- 
travenienti. Și să-i oblige la 
plata pagubelor pricinuite. Nu 
fac acest lucru. E mai simplu, 
mai comod ca toate întreru
perile de curent să fie puse 
pe seama unor persoane ima
ginare, deocamdată. Dacă, to
tuși, există astfel do abonați, 
de ce nu sînt depistați? O fi 
cumva eclipsă de... competentă 
din partea electricienilor de la 
amintitul sector?

P. BREBEN

T V
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16,00 Campionatele internațio
nale de atletism ale Ro
mâniei. Transmisiune de 
la Poiana Brașov.

20,00 Telejurnalul do seară.
20,2.0 Tele-enclclopedia.
21.20 Vom reveni... peste 6 

luni, .
21,30 Film serial „Răzbunăto

rii".
22.20 Melodii de ieri, melodii 

de azi.
Medalion Mârius MihaiL 

22,50 Cîntă Roberta Peters. 
23,10 Telejurnalul de noapte.
23.20 Închiderea omisiunii.

I T I N E R A R 
in im i limaiiis

(Urmare din pag. 1)

bal rezervat copiilor sini prevăzute 
să se desfășoare duminică, urmă
toarele meciuri : Parîngul Lonea — 
Minerul Lupani II; Minerul Aninoa* 
sa — Minerul Lupeni I; Minerul 
Vulcan — Jiul II Petroșani; Prepa- 
rația Petrila — Jiul I Petroșani.

@ Miine, ora 10, ștrandul Aso
ciației sportive Preparatorul din 
Lupeni va găzdui întrecerile etapei 
județene a campionatului republican 
de natațic — copii, juniori și se
niori.

@ Tot. duminică, Ia ora 17, pe 
stadionul din Lupeni se va desfășura 
meciul aureai de fotbal dintre Mi
nerul din I - i'late și Minerul Me
tru.

PROGRAMUL. I :

6,00 Buletin de știri; 6,05 Concer
tul dimineții: 7,00 Din cela mai cu
noscute melodii populare; 7,30 Ra- 
diopublicitate; 7,50 Selecțiuni din 0- 
perete; 8,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 8,15 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor; 9,30 Corul 
de copii al Radioteleviziunii; 9,45 
Formațiile Sincron și Les Brown; 
10,40 Melodii de Vasile Veselovski 
și Norii Demclriad; 11,00 Buletin de 
știri; 11,10 Noulăli pentru iubitorii 
de folclor; 11,30 Avanpremiera es
tradei nocturne; 12,00 De toate pen
tru leii; 12,55 Cinci minute cu poe
zia; 13—17,30 Estrada duminicală; 
17,30 Varietăți muzicalo; 18,00 Cîntă 
Felician Fărcașu; 18,15 Recital de 
operă Cornel Stavru; 18,30 Parada 
internațională a succeselor de mu
zică ușoară; 19,00 Pagini din ope
reta „Lăsall-mă să cînl" de Ghetase 
Dendrino; 19,30 Muzică populară;

20,00 Radiojurnal. Sport; 20,10 Tea
tru radiofonic: Premiera „Geaman
dura" de Tudor Mușatescu; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Spori; 22,20 Noutăți de muzică u- 
șoară; 22,30 Moment poetic; 22,40 
Suita de balet „Dragostea vrăjitoa
re" de Manuel de Falia; 23,09 In 
ritm do dans; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,00 Muzică populară; 6,30 Buletin 
de .știri; 6,35 Divertismente pentru 
fanfara; 6,45 Radiopublicitate; 7,00 
Pagini din operete; 7,15 Melodii mai 
puțin cunoscutei 7,45 Buletin de știri; 
7,55 San Remo 1968; 8,00 Mîndre-s 
cîntecclc noastre; 8,15 Teatru radio
fonic pentru copii; 9,00 Circuit fol
cloric muzical; 9,30 Buletin de știri; 
9,33 Valsuri instrumentale; 9,50 Pre
lucrări corale de Glicorghc Șoima; 
10,00 Arii din operete; 10,15 Tinere-

tea cîntă'i 10,45 A 7-a artă; 11,00 
Concertul capodoperelor. Oratoriul 
„C.reatiunea" de Joseph Haydn; 12,50 
Muzică ușoară de George Grigoriu; 
13,00 Radiojurnal; 13,10 Cîntă or
chestra de muzică populară a Radio- 
leleviziuni.i; 13,35 Concert de prînz; 
14,30 Unda veselă; 15,00 Melodii de 
neuitat interpretate de Nat King 
Cole; 15,15 Muzică populară; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 Noutătl 
cu Nana Mouskouri; 16,15 Valsuri 
celebre; 10,30 Cîntecc și jocuri; 
17,00 Buletin de știri; 17,05 Mic re
cital de plan Solia Cosma; 17,15 
Formația The Cowsills; 17,30 Re
vista literara radio; 18,00 Frag
mente din Divertismentul rustic de 
Sabin Drăgoi; 18,21 Cîntă Ilinca Cer- 
bacev și Johnny Dorelli; 18,40 Citi- 
tece de petrecere și jocuri popu
lare; 19,00 Buletin de știrii 19,05 Me
tronom '68; 20,30 Muzică de dans; 
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,10 Mu
zică ușoară; 22,10 Romanțe; 22,30 
Dans pentru părinți și bunici; 23,00 
Radiojurnal; 24,00 Suită de ritmuri; 
0,30 Muzică de j.r.’zi 0 55—1,00 Bule
tin de știri.

SPORT 
Sportivi de la 

Energia Paroșeni 

au cucerit 

„Cupa 

constructorul" 

la tir

Asociația sportivă Constructorul 
minier Petroșani a organizat pe po
ligonul din Petroșani un concurs de 
tir dotat cu „Cupa constructorul". 
La competiție au fost prezenți cel 
mai buni trăgători din cadrul asocia
țiilor sportive : Energia Paroșeni, U- 
tilajul Petroșani, Minerul Vulcan, 
Constructorul minier Petroșani și 
Grupul 2 Construcții Petroșani.

Cei 24 de trăgători s-au întrecut 
la proba de 3X10 focuri. După efec
tuarea celor 3 poziții (culcat, ge
nunchi, picioare), în clasamentul pe 
echipe, primul loc a revenit trăgă
torilor de la Paroșeni care, pe lin
gă faptul că aproape toti au obți
nut rezultate bune, au prezentat la 
concurs și o echipă completă. Pe 
locul secund s-au clasat trăgătorii 
asociației organizatoare, iar pe lo
cul trei asociația Utilajul Petroșani.

La individual, primele locuri au 
revenit sportivilor Reiff Adriana —■ 
187 puncte (la senioare), Ilașcu Me- 
lentina 117 puncte (la junioare), Pa- 
velonesc Doru — 225 puncte (la ju
niori) și Suba Ioan — 201 puncte 
(la seniori), toti de la Energia Pa
roșeni.

S-au mai evidențiat; Petculescu 
Dan do la Energia Paroșeni, Pop Ște
fan de la Constructorul minier Pe
troșani,, Cîmpeanu Ștefan de la Uti
lajul Petroșani și Schneider Wiliam 
de la Grupul II Construcții Petro
șani.

La buna desfășurare a întreceri
lor și-a adus contribuția și comisia 
municipală de tir care, prin repre
zentanții săi, a asigurat, din punct 
de vedere tehnic, concursul.

S. BALOJ

EXCURSII 
PENTRU

TINEREI
Biroul de turism pentru tineret din 

Deva organizează în aceste zile in
teresante excursii prin tară pentru 
tinerii din județ. Un grup do tineri 
âu plecat din Deva în ziua de 24 
Iulie a. c. și timp de 7 zile vor par
curge următorul itinerar : Cluj — 
1 urda -— Stîna de Vale Peștera 
Meziad — Cascada Moara Dracului 
-- Ciucoa — Vadul Crișului — 
Deva.

Un alt grup de excursioniști a 
plecat din Deva în iiua de 23 iulie 
și va străbate, timp de 0 tile, Delta 
Dunării, vizitînd portul Tulcea, bra
țul Salina, Lacul Kasin — canalul 
Litcoc — Brațul Sf. Gheorghe — 
Cetatea I-leraclee — Canalul Du- 
năvăț.

In fino, alti amatori de drumeție 
au prilejul ca în ziua de 28 iulie 
a. c. să Viziteze băile Felix, mer- 
gînd pe Tuta Deva — Brad — ©ra
sul Dr. Petru Groza — Băile Felin 
-- Deva.

Nicu SBUCHEA 
corespondent

LOTO
La tragerea LOTO din 26 iulie 

1068 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

14, 71, 43, 90, 26, 2, 85, 21;
30, .5, 64, 77

Fond ^de premii: 875 576 lei,

CINEMATOGRAFE
DUMINICA 28 IULIE

PETROȘANI —- 7 Noiembrie : Praștia de aur; Republica: Pesca
rul din Louisana; Stadion : Notre Dame de Paris; PETRILA: Contele 
Bobby, spaima vestului sălbatic; LONEA —- Minerul: Capcana; ANI- 
NOASA ; O lume bebimă, nebună, nebună; PAROȘENI: Un idiot Ja Pa
ris; VULCAN: Topkapi; LUPENI — Muncitoresc: Juana Gallo; Cultu
ral; Balul de sîmbătă seara; URICANI: SfînlUl la pîndă.

CALENDARUL ZILEI
SÎMBATA 27 IULIE

® 1844 — A murit J. Dalton fizician, chimist și naturalist eiîglez.
© 1953 — S-a semnat la Panmunjon armistițiul cu privire la în

cetarea ostilităților in Coreea.

@ 1841 — A murit poetul M. L Lermontov (n. 15 X 1814).

Consiliul popular 

provizoriu 

al municipiului 

Petroșani 

Circumscripția fbandară

ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR PROPRIE

TARILOR DE CLĂDIRI DOMIC1LIAȚI PE RAZA ORA

ȘELOR PETROȘANI. T.UPENT, VULCAN, PETRILA ȘI

URICANI CA SÎNT OBLIGAȚI SA SE PREZINTE LA

SERVICIU E FINANCIARE ALE ORAȘELOR MENȚIO

NATE MAI SUS. ÎN RAZA CARORA ESTE SITUAT

IMOBILUL. PENTRL1 A RIDICA ȘI COMPLETA DE

CLARAȚIILE DE IMPUNERE A VENITURILOR DIN

ÎNCHIRIERI CARE SE VOR EFECTUA POTRIVIT 

LEGIT NR. 10/1968.

Declarațiile astfel completate se vor depune la servi

ciile financiare ale orașelor de domiciliu pînă Ia data de 

5 august 1968

Nedepunerea la termen a declarațiilor de, impunere se

sancționează potrivit legilor fiscale în vigoare.

Secția de distribuire 
a energiei electrice

VAIEA JÎDIAII

PETROȘANI 
anunță

consumatorii din raza orașului Petroșani, cu excepția 
celor din cartierele Carpați, Aeroport și colonia C.F.R., că 
duminică 28 iulie a,c„ intre orele 6—16 se. va 
întrerupe alimentația cu energie electrică in vederea efec
tuării unor lucrări de modernizare a rețelei electrice.

<• ;,fliA

întreprinderea
de locuințe și localuri 

PETROȘANI 

aragajează s
— ȘEF SERVICIU ELABORAREA DOCUMENTELOR LA 

CENTRALA I.L.L. PETROȘANI.

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

— MAISTRU CONSTRUCTOR I.A SECTORUL I.L.L. 
LUPENI.

Condiții; Diplomă de maistru.

- ADMINISTRATOR FOND LOCATIV PETROȘANI.

Condiții de angajare: Studii medii și 3 ani vechime in 
funcții administrative sau 7 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.

Informații suplimentare se pot lua do la serviciul per
sonal al întreprinderii, str. Mihai Viteazul nr. 9, telefon 
1147.

MIN E RI, respectați normei® 

de tehnica securități I

Vagoiiefwl «Jeraîat. va îi ridicai pe linie 

numai cu ajutorul pîrghiîlor.
f^u introduce mâinile sub tampon, deoa

rece te poți accidenta î
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LUCRĂRILE SUBCOMITETULUIACTUALITATEA POLI A.Dubcek
RESURSELOR UMANE AL ECOSOCmunciTICA CEHOSLOVACA

al XIV-iea

IN ITALIA

înlăturării neînțelegeri- 
s-au ivit între Celio- 
și unii din aliați — 
Sovietică frățească și 
socialiste — in cadrul

a primit

Ședința Prezidiului C.C. 

al P.C.C. consacrată

delegația 
lorilor din Fraga

pregătirii 

Congresului

PRAGA 26 (Agerpres). A- 
gentia C.T.K. transmite că în 
ziua de 25 iulie la Praga a 
avut loc ședința Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Consacrată problemelor pregă
tirii Congresului al XIV-iea 
extraordinar al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. Pre
zidiul a constatat că, în ciuda 
timpului limitat și a unor con
diții dificile, majoritatea sar
cinilor fundamentale de pre
gătire a Congresului extraordi
nar sînt îndeplinite 
planului elaborat.

Prezidiul a analizat 
tele conferințelor de 
raionale, regionale și 
nești extraordinare în 
cărora au fost aleși delegații 
pentru Congresul extraordinar 
al partidului.

Conferințele au demonstrat 
că în sînul partidului se con
solidează noua situație, că ho- 
tărîrile plenarei din mai a 
C.C. al P.C.C. au fost însușite 
de majoritatea activului de 
partid și au influențat în acest 
sens lucrările conferințelor. In 
cadrul acestor conferințe s-a 
subliniat necesitatea de a se 
introduce, fără deformări, noul 
sistem economic de conducere 
ca principală premisă pentru 
însănătoșirea economiei și rea
lizarea unei noi politici 
le.

Republica Socialistă 
slovacă face parte din 
nitatea socialistă, din 
rea muncitorească și comunis
tă revoluționară mondială, s-a 
subliniat în cadrul conferințe
lor raionale, regionale și oră
șenești de partid. Cehoslova-

conform

rezulta- 
partid 
orășe- 
cadrul

socia-

Ceho- 
comu- 
mișca-

cia consideră că în politica 
sa externă principalul îl con
stituie prietenia cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste. Totodată conferințele 
au evidențiat necesitatea de 
a se duce politica unui stat 
suveran și independent.

In legătură cu pregătirile 
pentru Congresul al XIV-iea 
al P.C.C., Prezidiul C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia a discu
tat politica de cadre și a apro
bat o serie de măsuri pentru 
a se asigura deplina democra
ție internă de partid la alege
rea noilor organe centrale ale 
partidului. Prezidiul a reamin
tit hotărîrea plenarei din mai 
a C.C. al P.C.C. că alegerea 
noului Comitet Central și a 
noii Comisii de revizie și con
trol trebuie să fie privită ca o 
chestiune internă a Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a 
discutat, de asemenea, atacu
rile publice care au avut loc 
la adresa unor activiști 
conducerea partidului și 
tului. Prezidiul subliniază 
nou că este inadmisibilă limi
tarea drepturilor comuniștilor 
și crearea unei atmosfere de 
neîncredere în jurul persoa
nelor care exprimă păreri di
ferite, este inadmisibil să se 
răspîndească învinuiri neînte
meiate și să se facă uz 
represalii, indiferent sub

din 
sta-
din

de 
ce 

pretext, așa cum s-a întîmplat 
în trecut.

Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a hotărît, de ase
menea, unele măsuri organi
zatorice.

PRAGA 26 (Agerpres). — 
După cum anunță CTK, pri

mul secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, A. Dubcek, a pri
mit vineri delegația oamenilor 
muncii din întreprinderile in
dustriale din Praga. In numele 
comuniștilor și al tuturor sa- 
lariaților din întreprinderile 
respective, delegația a expri
mat acordul total față de re
zoluția C.C. al P.C.C. din 19 iu
lie a.c. și față de eforturile Pre
zidiului C.C. al P.C.C. în ve
derea 
lor care 
slovacia 
Uniunea 
alte țări 
convorbirilor bilaterale.

Delegația oamenilor muncii 
din Praga invită pe reprezen
tanții partidelor frățești să vizi
teze întreprinderile lor, unde 
se pot convinge personal de 
atmosfera fără precedent de 
încredere în partid, de activi
tatea calmă, perseverentă în 
opera de renaștere a socialis
mului.

In cadrul convorbirii cu de
legația oamenilor muncii, A. 
Dubcek a subliniat spiritul de 
unanimitate cu care membrii 
Prezidiului se pregătesc pen
tru apropiatele convorbiri. 
Membrii Prezidiului știu, a spus 
el, că comuniștii, întregul po
por al țării noastre cer ca 
partidul să facă totul pentru a 
contribui la întărirea 
mișcării comuniste și 
torești internaționale, 
rirea relațiilor noastre 
tenie tradițională cu 
și. cu țările și partidele 
țești.

Sîntem de părere, a spus A. 
Dubcek, că nu trebuie să dăm 
curs sentimentelor de teamă 
și neîncredere. Dimpotrivă, o 
anumită doză de optimism, de 
încredere fermă în; cauza noas
tră bună, încrederea că juste
țea noii noastre politici se va 
verifica în practică, toate aces
tea ne vor ajuta să înlăturăm 
întru totul temerile prietenilor 
noștri. O asemenea poziție a 
partidului nostru și a poporului 
va fi pentru noi cel mai mare 
sprijin în cursul convorbirilor.

unității 
munci- 

la întă- 
de prie- 
U.R.S.S.

fră-

i

Agravarea crizei 
guvernamentale

!

i

@ DEMISIA TUTUROR MI
NIȘTRILOR @ ARESTAREA U- 
NOR NOI PERSONALITĂȚI 
POLITICE.

LA PAZ 26 (Agerpres). — 
Criza guvernamentală din Bo
livia a culminat ici seara prin 
demisia tuturor miniștrilor ca
binetului. Ei au luat această 
hotărîre în cadrul unui consi
liu, la care președintele Bo- 
liviei, generalul Rene Barrien
tos, nu a participat. Pe de 
altă parte, joi au fost arestate 
noi personalități politice, prin
tre care Lerna Pelaez, lider 
al Mișcării Naționaliste Revo
luționare, Guillermo Jauregui, 
fost ministru în guvernul Paz 
Estenssoro, și deputatul Jose 
Ortiz, fost membru al coali
ției guvernamentale, acuzați 
de „activitate subversivă". Alți 
lideri politici sînt în prezent 
anchetați.

Criza guvernamentală din 
Bolivia intervine la trei zile 
după instituirea stării de ase
diu în întreaga țară.

PRAGA 26 (Agerpres). Co-. 
misia Adunării Naționale a 
R.S. Cehoslovace pentru apă
rare și securitate a discutat în 
cadrul unei ședințe care a avut 
loc în ziua de 25 iulie pro
bleme privind securitatea și 
capacitatea de apărare a tării.

In cadrul comisiei, S. Pa- 
drunek, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor interne, a vor
bit despre pregătirea progra
mului de acțiune pentru reor
ganizarea activității și struc
turii acestui minister, iar Ale- 
xandr Muha, locțiitor al minis
trului apărării naționale, a in
format pe deputați despre 
pregătirea operațională, de 
luptă și politică, a Armatei 
Populare. El a arătat că nu 
au existat evenimente care 
să fi tulburat disciplina, capa
citatea de apărare și nivelul 
moral-politic al armatei. Al. 
Muha a adăugat că unitățile 
Armatei Populare Cehoslovace 
îndeplinesc sarcinile care le 
sînt trasate în ceea ce priveș
te pregătirea și instruirea în 
spiritul necesităților actuale și 
sînt gata să-și îndeplinească 
sarcinile care decurg din obli-

gațiile internaționale în cadrul 
Tratatului de la Varșovia.

Generalul-maior K. Peprnyi, 
comandantul suprem al trupe
lor de grăniceri, a vorbit des
pre paza frontierelor de stat 
ale Cehoslovaciei. Respingînd 
unele afirmații făcute peste 
hotare că frontierele de stat 
ale Cehoslovaciei cu Austria 
și R.F.G. ar fi păzite în mod 
satisfăcător, el a arătat că 

de-a lungul acestor frontiere 
paza este asigurată, iar tru
pele de grăniceri se bucură 
de un larg sprijin din partea 
populației.

Acțiuni de luptă 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Agenția France Presse trans
mite că joi au avut loc lupte 
violente în imediata vecină
tate a Saigonului între tru
pele americano-saigoneze și 
forțele patriotice. O unitate 
a celei de-a 101-a divizii 
aeropurtate americane a ni
merit sub focul patrioților 
sud-vietnamezi. S-au înregis
trat pierderi grele în rîndul 
efectivului trupelor america
ne. Conform informațiilor pro
venite de la Comandamen
tul american, acestea au fost 
cele mai violente lupte din 
jurul Saigonului din ultima 
lună. S-a anunțat, totodată, 
că noi detașamente F.N.E. 
continuă să înainteze spre ca
pitala sud-vietnameză.

Agenția Associated 
relatează că patrioții 
vietnamezi au deschis
asupra a două remorchere 
filipineze care transportau 
muniții în apropiere de Sai
gon, rănind mai mulți mem
bri ai echipajelor. In delta 
fluviului Mekong au avut loc, 
de asemenea, lupte între tru
pele saigoneze și forțele pa
triotice în districtul Thanh 
Binh, provincia Kien Phong. 
Totodată, agenția „Elibera
rea" comunică că în zilele 
de 24 și 25 iulie forțele ar
mate populare de eliberare 
au declanșat atacuri asupra ■. 
pozițiilor inamice în provin
ciile Da Thu, Dan Moi, Gia 
Dinh, My Tho, Thua Thien 
și Quang Nam.

La 24 iulie, Ia Thua Thien,

Press 
șud- 
focul

MAREA BRITANIE
Propuneri pentru 
crearea unei zone 
nord atlantice a 
liberului schimb

Intensificarea
patrioților rhodesieni

GENEVA 26 (Agerpres). — 
Corespondență de la A. Liman: 
Luînd cuvîntul în cadrul sub
comitetului resurselor umane 
al Consiliului Economic și So: 
cial al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), 
șeful grupului de observatori al 
României, Constantin Georges
cu, a amintit că problema fo
losirii resurselor umane a fost 
discutată în ultimii doi ani și 
în cadrul Organizației interna
ționale a Muncii, U.N.E.S.C.O., 
A.I.E.A., Organizației meteoro
logice mondiale, U.N.C.T.A.D. 
etc. Aceste foruri au evidențiat 
prioritatea de care se bucură 
problema resurselor umane ca

factor esențial al creșterii și 
dezvoltării sociale, precum și 
actualitatea acestei probleme. 
El a arătat că țara noastră se 
•preocupă în ultimii ani în mod 
special de rolul O.N.U; și al or
ganizațiilor sale în acest dome
niu. Studiind diferite aspecte 
ale valorificării resurselor u- 
mane, delegatul român a su
gerat convocarea, într-un viitor 
apropiat, a unei reuniuni mon
diale care să facă bilanțul ac
țiunilor concertate întreprinse 
la nivelul organizațiilor inter
naționale și naționale în acest 
domeniu.

MANIFESTAȚII
ȚĂRĂNEȘTI

la 30 km vest de Hue, patrio
ții au scos din luptă nu
meroși militari americani, iar 
unități de artilerie grea ale 

• F.N.E. au bombardat poziții 
ale trupelor 
provincia My

In noaptea 
iulie, patrioții 
aeroportul american de la 
Da Nang și cîteva alte pozi
ții deținute de trupele S.U.A. 
la Quang Nam și la 8 km de 
Da Nang, provocînd inami
cului pierderi grele în oa
meni și materiale de luptă.

☆
SAIGON 26 (Agerpres). — 

Atit joi seara, cit și vineri 
dimineața, au avut loc lupte 
între forțele patriotice și tru
pele americano-saigoneze in 
regiunile septentrionale și în 
apropierea bazei de la Da 
Nang. Astfel, în apropiere de 
localitatea Quang Tri, situată 
la 680 km nord de Saigon, 
patrioții au atacat în două 
rînduri consecutiv trupele sai
goneze. In același timp, arti
leria F.N.E. a bombardat ta
băra saigoneză de la Dien 
Ban, provocînd trupelor sai
goneze pierderi grele in oa
meni și material de luptă.

Un alt atac deosebit de 
puternic a fost întreprins de 
detașamentele F.N.E. împotri
va unei unități a primei divi
zii aeropurtate americane la 
aproximativ 11 km de locali
tatea Quang Tri. In luptă au 
intervenit artileria și elicoptere 
americane. S-au înregistrat 
pierderi de ambele părți.

saigoneze în 
Tho.
de 24 spre 25 
au bombardat

LONDRA 26 (Agerpres). —
Camera Comunelor a exami

nat vineri un proiect depus de 
mai mulți parlamentari brita
nici în care se propune, drept 
alternativă la aderarea Angliei 
la C.E.E., crearea, împreună cu 
Statele Unite și Canada, a u- 
nei zone a liberului schimb. 
Noua comunitate ar urma să 
se numească „North Atlantic 
Free Trade Association" 
(N.A.F.T.A.) — adică Zona nord 
atlantică a liberului schimb. 
Autorii proiectului cer guver
nului laburist să tină cont de 
numeroasele eșecuri înregistra
te în tentativa de a adera la 
Piața comună și să accepte a- 
ceasta alternativă. Proiectul 
N.A.F.T.A. preconizează lărgi
rea ulterioară a comunității 
prin aderarea Noii Zee'anda, 
Australiei și Japoniei. In felul 
acesta, N.A.F.T.A ar deveni o 
piață comună mai cuprmzătoa- 
re, în cadrul căreia se presu
pune că economia britanică 
s-ar alia într-o situație avan
tajoasă.

Deputatul laburist Terence 
Bostona a subliniat că guver
nul englez trebuie să ia în con
siderație acest proiect, deoa
rece perspectiva aderării An
gliei la Piața comună .este 
foarte îndepărtată".

Răspunzînd în numele 
vernului, subsecretarul de 
Maurice Folley a arătat
„guvernul a examinat perspec
tivele proiectului depus și a 
hotărît continuarea eforturilor 
pentru intrarea în Piața 
mună".

ROMA 26. Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite: Avînd în vedere
faptul că prin intrarea în vi
goare, la 1 iulie a.c., a regu
lamentelor privind Piața comu- 
,nă a unor produse agricole, 
au fost aduse prejudicii qrave 
agriculturii italiene și în spe
cial. micilor producători, reprp- , 
zentanții partidelor de stî'nga 
au cerut Senatului italian să 
studiez'3 posibilitatea unei noi 
politici economice fată de 
C.E.E. Votînd un document co
mun al democrat-creștinilor, 
socialiștilor unificați și repu
blicanilor. cărora li s-au ală-„ 
turat liberalii, Senatul a res-

modifice politica aqri- 
a avut loc o manifes- 
mare amploare la Pe- 
vineri s-au desfășurat

pins cererea opoziției de stin
gă. ...

In acest timp au loo în în
treaga tară ' manifestații țără
nești prin care se cere ca Ita
lia să-și 
colă. Joi 
tație de 
saro, iar
greve generale în sectorul a- 

. gricol, .în raqiunile Emilia și 
Toscana. La o asemenea ma
nifestație. care a avut -loc la 
Florența,' în Piazza della Seq- 
no'ria, ' au participat mii de 
țărani Veniți din 'întreaga pro
vincie. Alte acțiuni asemănă
toare se află țn preqătire pen
tru zilele următoare.

încheierea lucrărilor Plenarei

SOFIA 26 (Agerpres). — La 
Sofia s-au încheiat lucrările 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar. 
Plenara a dezbătut raportul „Cu

privire la direcțiile 1 principale 
ale dezvoltării continue a sis
temului de conducere In Bul
garia", prezentat de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. a) 
P.C.B.

OBSERVAREA UNUI OBIECT LUMINOS 
DE CULOARE ALBASTRA 

DEASUPRA' LIUBLIANEI
I

5

gu
stat 

că

BELGRAD 26 (Agerpres). — După cum anunță agenția Ta- 
niug, joi seara deasupra Liublianei a fost observat un obiect 
luminos de culoare albastiă care se deplasa 
la o înălțime de aproximativ 1.500—2.000 de 
mărimea acestui obiect, care se deplasa fără 
ția nord—nord-vest, nu au putut fi stabilite.

Obiectul necunoscut a fost observat atît_ _____ ___ ___
la aeroportul Brnik de lingă Liubliana, cit și de cetățeni din di
ferite părți ale orașului.

Agenția menționează că reprezentanții Institutului de hidro- 
meteorologie declară că obiectul neidentificat nu are nici o le
gătură cu obișnuitele fenomene meteorologice, excluzind posi
bilitatea că ar fi vorba de o sondă meteorologică. In momentul 
cînd a fost observat acest obiect, cerul era înnourat.

cu o mare viteză 
metri. Forma și 

zgomot în direc-

de lucratorii de

au 
din
de
un

SALISBURY 26 (Agerpres). 
In cursul acțiunilor de queri- 
lă initiate în ultimele zile de 
grupurile de patrioti rhode
sieni împotriva forțelor de si
guranță ale regimului rasist, 
în valea fluviului Zambezi, 
fost uciși 33 de militari 
rîndul trupelor guvernului 
la Salisbury — a declarat
purtător de cuvînt al partidu
lui Uniunea Poporului African 
Zimbabwe. El a menționat că 
detașamentele de partizani 
rhodesieni au lansat, de ase
menea, un puternic atac asu
pra aeroportului Kariba. Ata
cul s-a soldat cu moartea mai 
multor militari ai forțelor de 
securitate ale regimului rasist.

După cum s-a anunțat, ofi
cialitățile de la Salisbury, ca
re au mobilizat în regiunile 
unde se semnalează o recru
descentă a acțiunilor patrioți- 
lor importante . efective milita
re, au lansat în luptă și avi
oane de bombardament. Ob
servatorii politici subliniază 
că măsurile luate de autori
tățile rasiste constituie o do
vadă a îngrijorării crescînde 
pe care le-o provoacă noile 
acțiuni ale partizanilor. Inten
sificarea luptei patriotilor este 
semnalată concomitent cu cri
za politică prin care trece gu
vernul rasist al lui Ian 
din cauza disensiunilor 
manifestă între membrii 
netului de la Salisbury.

☆
Șeful regimului rasist din 

Rhodesia, lan Smith, a plecat 
vineri la Johannesburg pentru 
a discuta cu John Vorster, 
premierul sud-african, situația 
alarmantă creată în urma pu
ternicelor acțiuni întreprinse 
de patrioții africani în valea 
fluviului Zambezi. Agențiile de 
presă relatează că Smith urmă
rește prin această vizită să 
ceară regimului rasist sud-afri
can un mai mare ajutor pentru 
înăbușirea mișcării de elibe
rare de pe teritoriu] rhodesian.

☆
NEW YORK 26 (Agerpres). 

Noul ambasador al Zambiei la

Smith 
ce se 
cabi-
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O.N.U.. Vernon Johnson 
Mwaanga, a declarat într-o 
conferință de presă, că guver
nele Republicii Sud-Africane 
și Rhodesiei au amenințat ta
ra sa cu „măsuri de repre
salii" în cazul în care Zambia 
va continua să acorde sprijin 
luptătorilor pentru libertate 
din cele două țări. El a citat 
o declarație a primului minis
tru sud-african, Balthazar Vor- 
ster, potrivit căreia, dacă 
Zamhia va continua acest spri
jin Africa de sud „va lovi atît 
de puternic Zambia, încît nu 
va uita niciodată". Ambasa
dorul zambian a subliniat că 
tara sa acordă „asistentă mo
rală și materială", luptătorilor 
pentru libertate din Rhodesia, 
așa cum este specificat, de 
altfel, în rezoluția Consiliului 
de Securitate de la 29 mai a.c.'

SENATORUL KENNEOY

POSTUL DE VICEPRE

NEW YORK 26 (Agerpres). 
Senatorul Edward Kennedy 
anunțat vineri că nu dorește 

să devină candidat al Partidu
lui democrat pentru postul de 
vicepreședinte. Intr-un comuni
cat publicat la Boston, ultimul 
din frații Kennedy afirmă că 
hotărîrea sa este irevocabilă și 
a fost luată ținînd seama de 
răspunderea ce-i revine ca șef 
al familiei în urma asasinării 
fratelui său Robert. Mulțumind 
membrilor Partidului democrat 
care i-au propps să pornească 
în lupta electorală alături de 
vicepreședintele Hubert Hum
phrey, senatorul declară că „în 
condiții normale, o asemenea 
posibilitate ar fi constituit pen
tru el o mare cinste".

In Tunisia a fost sărbătorită împlinirea a 11 ani 
de la proclamarea republicii. Intr-o atmosferă 

sărbătorească, au avut loc manifestații populare. Sea
ra, președintele Habib Bourguiba a participat la o 
mare recepție oferită de Adunarea Națională tunisiană. 
Colonelul Waldemar Gianco, șeful ooliției din 

statul brazilian Parana, a declarat că s-a ordo 
nat efectuarea unei anchete amănunțite privind 
tul lui Cirilo Chaves Flores, care a fost arestat 
mina trecută sub bănuiala de a fi criminalul de 
nazist dr. Josef Mengele. „Dacă se va dovedi 
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nență polițiști înarmați. Cele mai puternice incidente 
s-au produs în cartierul Maywood, locuit în majoritate 
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este Mengele — a declarat Gianco 
din nou".

După cum transmite agenția France Presse, citind 
postul de radio „Vocea Biafrei", forțele biafreze 

au respins un atac masiv al trupelor federale nigeriene 
asupra localității Onistha. De asemenea, în sectorul 
Aba s-au desfășurat lupte violente. Postul de radio 
citat, a anunțat, pe de altă parte, că biafrezii încear
că să intensifice operațiunile de 
Oka.

Comisia senatorială pentru 
aprobat vinzarea a 50 de 

Phantom” către Izrael. O hotărîre 
recent adoptată de Camera Reprezentanților.

In timp ce la Cleveland situația pare să devină 
calmă, noi incidente rasiale au izbucnit in ulti

mele 24 de ore la Chicago și New York. In orașul Chi
cago, ciocnirile între poliție și manifestanți s-au sol
dat cu numeroși răniți. Pe străzi patrulează în perma-

guerilă in regiunea

probleme externe a 
avioane de tip „F-4 
asemănătoare a fost

Camera Comunelor a aprobat joi, cu 284 voturi 
pentru și 242 

guvernului cu privire 
britanice din Asia și 
1971 și concentrarea 
jamentelor Angliei in

contra, prevederile Cărții albe a 
la retragerea unor forțe militare 

Golful Persic pină in anul 1970— 
eforturilor militare asupra anga- 
cadrul pactului nord-atlantic.

Incepind de joi, în capitala Statelor Unite și-au 
întrerupt apariția trei ziare, „Washington Post",

„Washington Evening Star" și „Washington Daily 
News", în urma grevei declarate de muncitorii tipografi, 
in sprijinul revendicărilor lor cu privire la,un nou con
tract de muncă.

!n cadrul procesului intentat fostului diplomat 
nazist Fritz Gebhard von Hahn, procurorul a ce

rut condamnarea la închisoare pe viață. Von Hahn 
a participat efectiv, în calitate de colaborator apropiat 
al criminalului nazist Adolf Eichmann, la deportarea 
și exterminarea a zeci de mii de evrei din Grecia și 
Bulgaria ocupate de naziști.

Aproape simultan, la New York și Chicago au ex
plodat bombe care au avariat clădirile editurii 

„Grove Press" și respectiv ale Oficiului mexican de tu
rism. S-au înregistrat pagube materiale serioase. Nu 
au fost semnalate victime omenești. Se crede că auto
rii acestor atentate sînt membri ai organizațiilor tero
riste de emigranțî cubanezi. In cursul ultimelor săptă- 
mîni, la New York au avut loc 12 atentate cu bombe, 
împotriva oficiilor sau misiunilor diplomatice ale unor 
state care întrețin legături cu Cuba. Editura „Grove 
Press" a publicat cîteva cărți în care este exprimată 
o opinie favorabilă Cubei.

Gaetan Paris, singurul supraviețuitor canadian al 
unei operații de transplantare a inimii, „se sim

te foarte bine", la 28 de zile de Ia intervenția chirur
gicală.

Starea sănătății dr-ului Philip Blaiberg continuă 
să se amelioreze, anunță un buletin medical dat 

publicității joi la spitalul Groote Schuur din Capetown. 
Complicațiile hepatice și pulmonare au fost înlăturate 
și îndată ce iși va recăpăta forțele, bolnavul va putea 
părăsi spitalul.

Everett Thomas, primul dintre cei șapte pacienți 
cărora ii s-a grefat inima la spitalul St. Luke 

din Houston, a condus singur automobilul de la locuința 
sa pînă la spital, aproximativ 10 km.

Un puternic cutremur de pămînt a fost resimțit 
joi după-amiază in partea occidentală a Sici- 

liei, regiune afectată de mișcările seismice din 15 ia
nuarie a.c. Cuprinsă de panică, populația s-a refugiat 
in cîmp. Nu au fost semnalate pagube.
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