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Poște 
rile și 
Valea Jiului 
nările generale semestriale ale sala-
riaților cu care prilej comitetele de 
direcție vor prezenta informări asu
pra modului în care au fost realizate 
sarcinile primului semestru precum 
și măsurile ce trebuie luate în se
mestrul II pentru îndeplinirea ritmi
că și integrală a planului, pentru 
obținerea unei producții suplimenta
re cît mai mari. Dezbaterile din ca
drul adunărilor vor prilejui o anali
ză temeinică a activității întreprin
derilor și organizațiilor economice, 
un larg schimb de păreri asupra 
valorificării rezervelor interne din 
fiecare unitate și a căilor pe caro 
trebuie perseverat pentru ridicarea 
la un nivel calitativ superior a ac
tivității unităților noastre econo
mice.

Pentru ca adunările generale ale 
salariaților — această instituție nouă, 
democratică a societății noastre so
cialiste — să-și atingă pe deplin sco
pul și să garanteze afirmarea puter
nică a opiniei colectivelor în viata 
întreprinderilor, ele se cer pregă
tite temeinic, 
re. Ele 
caracter 
lucru, să 
blemele cele mai arzătoare ale acti
vității fiecărei unități. Ele trebuie 
să scoată în evidență atît realizările, 
experiența cîștigată în prima jumă
tate a anului, 
cauzele lor și 
acestora, de 
nivel superior 
a întregului potențial material, teh
nic și uman din fiecare unitate. Reu
șita, eficiența adunărilor generale va 
depinde în mod hotărîtor de calita
tea informărilor ce le vor prezenta 
comitetele de direcție în fața sala- 
riaților. De aceea, Informările, anali
za ce o vor cuprinde asupra activi
tății din primul semestru, vor tre- 

indicațiile plenarei 
din 19 iunie privind 
producții suplimenta- 
rămînerilor in urmă
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de inovatori
organizate de
C.C al II.6S.R.

a] Uniunii Gene- 
a inițiat anul a-

ele se
cu maximă răspunde- 

trebuie să aibă un 
predominant analitic, de 

dezbată cu competență pro-

dar și neajunsurile, 
căile de remediere a 
valorificare la un 
a rezervelor interne,

bui axate pe
C.C. al P.C.R.
obținerea unei
te, recuperarea
Înregistrate în unele unități. Așadar, 
aria tematică a informărilor și dis
cuțiilor ce le vor urma este corn-

♦ 
t
♦
♦
♦ 
»
♦ 
» 
»
♦ 
f
♦

■

4
i 
i
4 
i 
i 
i 
i 
i
i
4
i 
i 
î 
i 
i
4
4
i 
i
4
i 
i 
i 
i 
t

4
*

I I mei
» 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
f

»
I
♦

♦ 
f
I 
ț
f 
f
♦

laCorespondență de

GHEORGHE IEVA
Consiliul Central 

rale a Sindicatelor 
costa, în 22 de întreprinderi, organi
zarea unor cercuri ale inovatorilor. 
Aceste cercuri, alcătuite din inven
tatori, inovatori, specialiști din pro
ducție si din serviciile de concep
ție, ingineri, tehnicieni și muncitori 
cii o înaltă pregătire profesionali, 
au rezolvat o serie de probleme im
portante care au stimulai activitatea 
de invenții și inovații. Ele au făcut 
propuneri pentru planurile tematice 
de inovații, au ciontă! activitatea 
Inovatorilor spre soluționarea pro
blemelor tehnice operative cerute
de producție. Cercurile au organizat, 
de Asemenea, consultații de specia
litate., 'informări despre c ele mai. noi 
realizări tehnice din .tar.ă și din străi
nătate.. au acordat asistentă tehnică 
inovatorilor pentru executarea pro
totipurilor, experimentarea si aplica
rea- lor în producție. Ca urmare a 
acestei activități . a sporit numărul, 
și eficienta economică a propuneri
lor de inovații aplicate -în produc
ție pe primul semestru al acestui 
an. Pe baza ' rezultatelor obținute, 
noua formă de organizare a activi
tății inovatorilor va fi extinsă pînă 
la sfîrșitul anului în numeroase alte 
întreprinderi.

♦

♦

f
♦
♦i
♦
♦ 
♦i
♦f
•.
ț

28 iulie, zi de duminică. In 
orașul de la poalele muntelui 
Vitosa și-au dat inttlnire solii 
tinerei generalii pentru a par
ticipa la cel de-al 9-lea ./es
tival mondial'al tineretului și 
studenților pentru solidaritate, 
pace și prietenie. Sint prezenți 
peste 14 000 de reprezentanți 
ai tineretului din 142 de (ări. 

încă de dimineață capitala 
bulgară cunoaște freamătul spe
cific tineresc al noilor săi co
locatari vremelnici, se aud. fan
fare, iar la locurile unde sînt 
cantonate delegațiile domnește 
veselia, se dansează, se ciniă.
Pe bulevardele . orașului’ ,un ( 
du-te vino continuu. ,

Cu mult timp înaintea orei..
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fixată de deschidere a festiva- ■ J 
Jului o mare de tineri și virs-M J 
nici se îndreaptă. spre sțadio- 4 
nul ,Nașii Levsțd", pavoazat, 4 
sărbătorește și arbori nd pe .4 
zidurile ce-1 înconjoară drape- , 4 
lele tuturor tarilor participări- * 
te. .In sunetele _ unyb marș a-. I 
pare o fanfară militară.. Un , I 
grup de tineri, ce poartă em- f 
blema celui de-al 9-lea festi- ț
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al I.F. Petroșani dat de curînd

în folosință Ia Livezeni.
(Agerpres)

0 mal Justă corelațieau

intre sistemul premial
Acțiune
de popularizareautocare

ia realizarea sarcinilora cărții tehniceProduse
Fabricii

de pian

unități

Expoziție
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(Continuare in pag. a 3-a)

indicatorii 
de premîe- 

doi sala- 
pu-

fabrică produse de o 
superioară care sînt 
mult solicitate la ex- 

ultimul timp s-au 
pentru export 77 tone

di
și 
și 
a-

noi

„Vivaf revista"
In cinstea Centenarului in

dustriei carbonifere, colectivul 
Teatrului de stat de estradă 
din Deva va prezenta în fata 
minerilor din Valea Jiului,

Continua îmbunătățire a sîstemu- în nici un caz 10 puncte. Măsura

Informația zilei

LEGILE RUȘINII

IN ZIARUL DE AZI

t'n meseriaș iscusit,

ciat pentru buna calitate a lu

crărilor ce Ie execută

strungarul Orban Andrei
că

din secția mecanică a URUMP. (Pag. a 3-a)
sale

ac|
Și 
de

inumane 
Proiectele

privează 
democrat

recent, 
guver- 
parla- 

pro-iec-

cu ipocrizie că 
aceștia ar fi fost

care acționează 
favoarea minorită-

Din presa străină

• Unde duc „prietenii" și „farfuriile zburătoare"
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se analizeze problemele 
realizarea integrală a pra

de investiții, punerea in 
a obiectivelor și capacilă-

plexă. In întocmirea informărilor și 
desfășurarea adunărilor se cer avute 
în ve.dere îndeosebi următoarele pro
bleme : folosirea rațională a spatiilor 
și capacităților de producție, apro
vizionarea cu materii prime și mate
riale, aplicarea măsurilor pentru a- 
tingerea parametrilor proiecta/i, fo
losirea rațională, a fondului de timp 
de lucru, realizarea producției desti
nate exportului. In domeniul investi
țiilor, să 
legate de 
gramului 
funcțiune
Iilor la termenele planificate, recu
perarea răminerilor in urmă. Cu 
multă alenfie se cer dezbătute rea
lizările obținute în urma studiilor 
elaborate în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
mai ales în ceea ce privește reduce
rea cheltuielilor de producție, eco
nomisirea materialelor și materiilor 
prime, măsurile luate pentru renta
bilizarea produselor și a fiecărei u- 
nităfi. Informările vor oglindi, de a- 
semenea, modul cum se îndeplinesc 
prevederile contractelor colective pen
tru îmbunătățirea condițiilor de trai 
și de muncă, cum își îndeplinesc 
comitetele de direcție, ca organe de 
conducere colectivă, atribuțiile.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să sprijine efectiv co
mitetele de direcție în pregătirea 
temeinică și desfășurarea adunărilor 
salariaților, astfel* ca acestea să a- 
sigure participarea efectivă a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
la dezbaterea problemelor, la elabo
rarea unor măsuri adecvate pentru 
sporirea realizărilor fiecărei
economice. In înfăptuirea acestor 
măsuri, un rol de mare însemnătate 

îrevine și organelor și organizațiilor 
sindicale, precum și tuturor organe
lor economice. Ele trebuie să dove
dească maximă responsabilitate fată 
de pregătirea și desfășurarea adu
nărilor salariaților, astfel ca ele să 
asigure participarea concretă și efi
cientă a salariaților Ia conducerea 
și organizarea producției, la elabo
rarea măsurilor menite să asigure 
sporirea producției și a eficienței 
întregii activități economice.

Nămol și apă 
pe trotuar

( Evident, Petroșaniul își schimbă vechea Infă- 
( țișare, primind un aspect mai modern, așa cum 
S îi stă bine unei cetăți a cărbunelui. Străzile se 
S lărgesc, se asfaltează, sporesc zonele verzi, iau 
' naștere trotuare, se construiesc microraioane etc. 
) Orașul e mai aerisit, mai proaspăt. Dar... inter- 
( vine din nou un dar care punctează neplăcut 
( imaginea actuală a orașului. E vorba de mai 
( multe „mărunțișuri" care trebuie soluționate în- 
\ tr-un fel. Pe marginea ambelor trotuare ce mar

3urrs®i

ginesc strada principală există o porțiune pe care 
se adună veșnic nămol, pămînt, nisip, aduse de 
apele plrovenite din ploi. Și cum ploile nu ne 
ocolesc 'in ultima vreme... e atît de neplăcut să 
vezi din loc în loc grămezi de nămol, uneori 
urît mirositoare, în așteptarea unei căruțe sau 
camion care să le transporte. Mă gîndesc că se 
poate evita scurgerea noroaielor aduse de ploi 
de pe străduțele perpendiculare cu Republicii, 
căci strada principală nu-i deloc potrivită ca loc 
de sedimentare a aluviunilor.

O altă chestiune e în legătură cu trotuarele. 
S-au gîndit vreodată cei care le-au făcut la sco
pul lor precis ? Dacă da, atunci cum se explică 
faptul că după ce norii se scutură puțin deasu
pra orașului, întâlnești pe trotuare sumedenie 
de bălti. Apa rămîne pe trotuare chiar dacă este 
gură de 'scurgere prin apropiere căci n-are cum 
ajunge acolo. Trotuarele sînt lipsite de o cît 
do ușoară înclinație. Dar cei care fac trotuarelor 
dese „dișecatii" pentru canalizare, curent elec
tric, telefoane, ce părere au ? Le astupă de mîn- 
tuială deoarece, probabil, plănuiesc noi reveniri 
și e păcat de muncă, de timp, de material pen
tru un lucru bun și trainic.

In orice caz este imperios necesar ca cei vi
zați să nu aștepte pînă se umple orașul de gropi 
și bălți și să caute cît mai urgent tratamentul 
potrivit pentru „plăgile" de pe stradă. Ne-ar 
scuti de băile de nămol și apă nedorite.

M. MUNTEANU

Studenți 
în excursie

Duminică au plecat, cu 5 
autocare O.N.T., într-o ex
cursie de 7 zile 180 de stu- 
denți ai facultăților de mine, 
electromecanică și topografie 
minieră de la I.M.P. Studenții 
vor vizită cu acest prilej 
ferite obiective industriale 
turistice din Transilvania 
mai ■ ales din Moldova. Pe 
celași itinerar au plecat ieri, 
29 iulie,' încă două 
cu 76 studenți.

Harnicul colectiv al 
de conserve din Hațeg obține 
importante succese. De curînd, 
la această fabrică a început 
producerea unor noi sorti
mente : muștar, conserve de 
.fasole, «c'.t. cîrnăciori. și, cu. cos
tiță: 'Erin : pfegătireă acestor 
alimente pe scară largă, va
loarea producției globale a fa
bricii va crește în acest an 
cu peste patru milioane lei.

De remarcat faptul, că acest 
colectiv 
calitate 
tot mai 
port. In 
pregătit
compot de cireșe și de vișine, 
iar peste 40 tone de gem din 
afine și zmeură vor fi expor
tate în curînd.

S-au pus în vînzare cordoane pentru 
racordarea televizoarelor și aparatelor 
de radio la antenele colective

Prin magazinele de articole electrice ale O.C.L. 
produse industriale Petroșani s-au pus, in vîn- 
zare cordoane pentru racordarea televizoarelor 
și aparatelor de radio la antenele colective ale 
blocurilor turn. In ambalajul fiecărui cordon se 
află și instrucțiunile cu indicațiile de montare.

Prețul unui cordon pentru racordarea aparatu
lui de radio este de 100 lei, iar pentru televizor 
— 75 lei.

Se părea că rasiștii sud-a- 
fricani au epuizat întreaga 
rezervă de legi inumane în
dreptate împotriva populației 
băștinașe a țării. Dar, 
partidul național de 
nămînt a. trecut prin 
ment o serie de noi 
te de legi.

Legea privind modificarea 
reprezentării populației de 
culoare prevede desființarea 
ultimelor patru locuri în 
parlament pe care alegătorii 
de culoare din provincia 
Cape le dețineau formal din 
1957. Astfel, în curînd 
12 500 000 de aborigeni iv 
vor mai avea în parlament 
nici un reprezentant.

O altă lege interzice acti
vitatea partidelor politice 
mulitirasiale, precum și des
fășurarea de mitinguri ale 
populației de diferite rase. 
Aceste măsuri drastice ale 
rasiștilor urmăresc să înă
bușe definitiv vocea și așa 
slabă, a partidelor de opozi
ție care se pronunță împo
triva orînduirilor 
din această țară, 
de lege adoptate 
partidele liberal și
de sprijinul păturilor largi 
ale populației de culoare și 
deschid calea dominației ab
solute în parlament a națio-

spectacolul ,,Vivat revistă" de 
Puiu Maximilian și P. Bărbules- 
cu. Muzica spectacolului este 
semnată de Vasile Veselovski și 
Ștefan Răduț, regia de Mihai 
Maximilian. Primul spectacol va 
avea loc azi la orele 20 la A- 
ninoasa urmînd ca în zilele 
următoare să fie prezentat și 
In restul localităților.

Pentru o cît mai bună cu
noaștere a problemelor de mi
nerit, la E. M. Uricani a înce
put o acțiune de popularizare 
a ^cărții tehnice. In cadrul ca
binetului tehnic a fost selec
ționată literatura de speciali
tate pe’ următoarele probleme : 
pțineriț, mecanică, electricitate, 
topografie și geologie. Cele 
350 de cărți tehnice selecțio
nate au fost repartizate oame
nilor de la sectoare’ și servicii 
în funcție de gradul de pre
gătire al fiecăruia, urmînd ca 
apoi să fie examinați în me
seria pe care o profesează.

de artă plastică
In holul clubului sindicate

lor din Lupeni s-a deschis o 
expoziție de artă plastică con
sacrată Centenarului mineritu
lui din Valea Jiului. 50 lucrări 
de grafică și 20 de pictură, rod 
al pasiunii creatoare a picto
rilor amatori Jnpeneni, prezin
tă compoziții în acuarelă, ulei 
și tuș. Dintre tablourile expu
se se remarcă cele ale picto
rilor amatori: Popa Constan
tin, Gheorgbe Baciu, Gall Teo
dor, Ion Balaș, Csatai Emil, 
Pis Minerva, Ianovetz Rudolf, 
Uegedus Lazăr, Nicolae Nea- 
■gu, Andrei Vass, loan Ocro- 
qlici, Sabin Bucur, ' Eugen 
Kocsik. Expoziția cuprinde 
portrete de mineri, aspecte ale 
muncii în subteran, peisaje 
industriale și urbane.

naliștilor 
numai in 
ții albe.

Cu puțin timp înainte de 
adoptarea acestei legi, par
tidul liberal a fost nevoit 
să-și anunțe autodizolvarea. 
Liderul său, scriitorul Alan 
Paton, autorul cărții „Plîngi, • 
țară iubită", care a stârnit 
marea vîlvă, a declarat în 
legătură cu aceasta : „Stabi
lirea de contacte cu o per
soană de altă rasă și cola-

borarea cu aceasta într-o 
organizație care năzuiește 
spre realizarea telurilor co
mune ale societății noastre 
și intenționează s-o tran
sforme și s-o reformeze de
vine în R.S.A. delict de 
drept comun. Am obosit pre
zentând proteste guvernului 
care a redus de fapt la zero 
funcționarea și importanta 
opoziției politice".

Partidul progresist repre
zentat în parlament numai 
de o singură persoană a re
zistat, datorită faptului
și-a dat asentimentul la ex
cluderea din rîndurile

și aportul tiecârui salariat

I 
I

a membrilor de culoare, de
ci arînd 
fapt și 
acord.

Este semnificativ faptul 
autoritățile de la Pretoria 
întreprins acest „atac 
hic" împotriva rămășițmor 
libertăților, politice chiar în 
momentul în care Comitetul 
special al O.N.U. pentru po
litica de apartheid în R.S.A. 
a cerut să se acorde ajutor 
internațional luptei înarmate 
a patrioților din Africa de 
sud. In ciuda măsurilor ar
bitrare, cruzimii și amenin
țărilor autorităților, această 
lupta se consolidează zi de 
zi. Sub conducerea Congre
sului Național African, pa
triot» dau tot mai des lovi
turi grele trupelor rasiștilor 
si politiei guvernamentale. 
In Republica Sud-Ăfrîcană, 
Congresul Național African 
se bucură de un mare pres
tigiu în rîndurile populației 
băștinașe care împărtășește 
politica și telurile sale în
dreptate împotriva aparthei
dului.

Rasiștii recurg la măsuri 
de o cruzime neobișnuită. Dar 
după cum este cunoscut, orice 

țiune provoacă o reacție, 
aceasta se consolidează zi

! Zl,

lui de rettâ^ulrG-a<fțp.^JJ,cw, care, prevede ■ încadra rea-- cotelor ' de
" " ' premiere între -1-5 puncte și —5

puncte, față de cota stabilită pe ra
mură, va înlătura pe de o parte dis
proporția excesivă între premiile a- 
cordate, iar pe de altă parte va da 
posibilitatea ca toți salariat» să be
neficieze de premii în funcție de a- 
portul personal la îndeplinirea sar
cinilor de plan,

O altă măsură care va contribui 
la îmbunătățirea efectului stimulativ 
al sistemului premial este aceea a a- 
probării premiilor individuale de că
tre comitetul de direcție. Se înlătură 
astfel deficientele existente în ve
chiul mod de aprobare care deter- 
irrnau, în unele cazuri, întârzieri în 
plata acestora de pînă la 1—2 luni.

Consider că măsurile privind mo
dul de repartizare a fondului de 
premiere și de acordare a premiilor 
individuale. vor elimina în viitor 
manifestările de subiectivism în a- 
cordarea lor, vor contribui la o mal 
echitabilă recompensare a eforturi
lor depuse de fiecare salariat în 
realizarea sarcinilor de producție si 

mobiliza colectivele de muncă 
unităților economice la realiza- 
tuturor indicatorilor de plan.

e^prftsWr’și în recentele, 'ruăsuri ,ăle 
domitetulur’-Executiv . al . C.C, ■ al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
cuvpriyire la modul de repartizare, a 
fonului, de premiere și a premiilor 
personalului tehnic administrativ 
din întreprinderile economice și uni
tățile bugetare.. In această măsură 
se vădește atît grija pentru o re
partizare mai justa a fondului de 
premiere, cît si pentru înlăturarea 
carențelor vechiului sistem, care se 
manifestau pr:ntr-o, disproporție ex
cesivă între premiile acordate per
sonalului de conducere și tehnic și 
premiile acordate restului 
lui administrativ.

Astfel. în situația cînd 
care constituiau criteriul 
re erau . îndepliniți. între 
riati ai aceleiași întreprinderi, 
teau să existe diferente între cote
le de premiere de pînă la 25—30 
puncte. Această diferențiere era și 
mai accentuată între sumele efectiv 
plătite, deoarece cotele de premiere 
mari erau prevăzute pentru perso
nalul care în general era încadrat 
cu salarii tarifare superioare.

Disproporția între premiile acor
date, este înlăturată prin noile mă
suri și diferența nu va putea depăși

val și lozinca ,,Solidaritate, 
pace și prietenie" deschid oii- 
cial festivalul. In urma lor ,a- 
par, încadrate de tineri, em
blemele celor opt festivaluri 
precedente, printre care și cea 
a Festivalului de la București. 
Urmează grupuri de tineri ce 
poartă steaguri de diferite' cu
lori, drapelele tuturor parlici- 
panfilor, insigna actualului fes
tival. Prin fata tribunelor, pli
ne pină la refuz, trec coloane 
de demonstranți. Primii care 
intră pe stadion sînt reprezen
tanții eroicului tineret al Viet
namului de sud care și-au ctș- 
tigat stima întregii lumi. Multi 
dintre cei care trec prin fata 
tribunelor in aclamațiile și u- 
ralele spectatorilor, probabil 
au venit direct de pe ctmpu- 
rile de luptă. Le urmează apoi 
cei din R. D. Vietnam, repre
zentanții tineretului din Aus
tralia, Mali, Mexic, Angola, 
cei din tarile nordice, din A- 
frica... Numeroase echipe do 
dansatori transformă pista sta
dionului într-o adevărată scenă.

Stema României, purtată de 
tineri muncitori, țărani, elevi, 
sludenfi, intelectuali, care for
mează delegația tării noastre, 
atrage privirile tuturor. „Tine
retul român salută festivalul", 
„Tineretul român este solidar 
cu lupta eroică a poporului 
vietnamez", „Solidaritate, pace, 
prietenie" — sint lozincile ca
re însoțesc delegații genera
ției tinere a tării noastre. 
Eșarfele roșii, galbene și al
bastre, purtate de fete, pito- 
reștile costume naționale de 
prin părțile Bihorului oferă o 
imagine specific românească. 
Trec apoi rind pe rînd dele
gațiile altor țări. La sfirșitul 
imensei coloane a demonstran
ților apare delegația tineretu-

Ing. GH. DAVIDESCU 
director tehnic CCVJ
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© Consiliul asociației sportive U- 
tilajul din Petroșani a organizat în 
cinstea Zilei minerului o competiție 
de fotbal intersecții. întrecerile au 
fost dominate de echipele reprezen- 
tînd secțiile construcții metalice 

(Constructorul), care de altfel a șl 
fost declarată campioană, mecanică 
(Strungul) și întreținere electrică și 
mecanică (Electrica).

La încheierea competiției, . clasa
mentul final arată astfel i

T

(Prin telefon de la Constantin An- 
toniu, redactor la ziarul „Viitorul" 
din Turnu Severin).

Cu mult timp înainte de începe
rea meciului, mai multe mii de iubi
tori ai sportului cu balonul rotund 
din orașul Turnu Severin și din îm
prejurimi au asaltat pur și simplu 
porțile stadionului din localitate. Au 
venit la meci în speranța de a ve
dea o întîlnire de bun nivel tehnic. 
Interesul lor era desigur justificat. 
Pentru echipa din Turnu Severin, 
proaspăt promovată în divizia B, 
meciul constituia un bun prilej de 
verificare în compania unui parte
ner a cărui carte de vizită nu mai 
necesită comentarii. Din păcate, spe
ranțele nu au fost confirmate. Me
talul a practicat un joc șters, lipsit 
de o idee tactică precisă și nu a 

cealaltă par
care specta- 
fotbal, a fa
de altfel era 

reușit să convingă. De 
te, Jiul, echipă de la 
torii așteptau mai mult 
cut un*)oc școală, cum
și normal. Cu două săptămîni înain
te de începerea turului campionatu
lui diviziei A, băieții lui Titus Ozon 
au considerat întîlnirea de la Turnu 
Severin drept o repetiție înaintea 
începerii noii stagiuni. De altfel, în
suși alegerea partenerului de joc, 
este elocventă din acest punct de 
vedere. E adevărat că Jiul a învins 
cu scorul de 4—1, scor ce pare să 
nu mai necesite comentarii dar jocul 
său n-a convins prea mult. Desigur 
că după un singur meci e încă pre
matur să se fixeze o părere cit de 
cit obiectivă despre calitățile și de
ficiențele unei echipe. Oricum însă

h încheierea ediției 
a XVII-a a campiona
telor internaționale 

9

de atletism

La Poiana Brașov s-au încheiat în
trecerile celei de a XVII-a ediții a 
campionatelor internaționale do atle
tism ale României.

lată cîștigătorii zilei a doua: fe
minin : 200 m : Fulgencia Romay 
(Cuba) — 23"7/10; 400 m: Lia Hin- 
ten (Olanda) — 54"l/10; greutate: 
Maritta Lange (R. D. Germană) — 
17,37 m; înălțime: Slejana Hrepev- 
nik (Iugoslavia) — 1,70; Virginia 
Bonei (România) — 1,70; suliță : Mi- 
haela Peneș (România) — 57,16 m; 
masculin : 200 m : Banthorpe (An
glia) — 21" UI0; 400 m garduri : 
Hemcry (Anglia) — 50"4/10; 800 m : 
Ungureanu (România) — 1’51”7/1(); 
.3 000 m obstacole: Vamoș (Româ
nia) — 8'54"4/10; 5 000 m: Gam- 
moudi (Tunisia) — 14' 14”6/10; disc : 
Tegla (Ungaria) — 57,76 m; Ciocan : 
Samuels (Cuba) — 67—60 m; lungi
me : Mureșan (România) — 7,49 m; 
20 km marș : Szaps (R. D. Germană) 
— lh 30'07" (pe locul doi s-a cla
sat N. Carafosifoglu cu lh 31'22" — 
nou record al României); ștafeta 
4X-100 m: Cuba — 3'09"8/10.

(Agerpres) 

ffr-

L

toti iubitorii 
Jiului. Rămîne 
din campionat 

infirme această

ni se pare că, pentru apropiatul cam
pionat, Jiul n-a realizat acel salt 
calitativ așteptat de 
fotbalului din Valea 
ca meciurile oficiale 
să confirme sau să
apreciere. Au înscris pentru Jiul: 
Peronescu în minutul 24, Naidin în 
minutul 77 și O. Popescu în minu
tele 86 și 88, și respectiv, Radu în 
minutul 42 pentru gazde.

In concluzie, meci de factură teh
nică modestă (chiar și în condițiile 
unui joc de verificare), în care di
ferența de clasă dintre cele două 
formații șl-a spus pînă la urmă cu- 
vîntul. Scor final 4—1 în favoarea 
echipei 
meritată 
rentă.

P. S.

din Petroșani — victorie 
chiar și la această dife-

înainte de începerea noului 
campionat al diviziei A, ediția 1968— 
1969, iubitorii fotbalului din Turnu 
Severin doresc din toată inima echi
pei din Petroșani și antrenorilor ei 
mult succes !

In activitatea echipei de fotbal 
Minerul Lupeni au existat în ediția 
1967—1968, a campionatului diviziei 
C, două maniere diametral opuse. 
Un, tur cu o comportare submediocră 
și un retur cu o linie ascendentă ca
re a situat echipa minerilor din Lu
peni pe locul 5 în clasamentul fi
nal. Un loc onorabil care deschide 
echipei lupenene noi perspective în 
actualul campionat care bate la ușă.

înainte de începerea campionatu
lui diviziei C, ediția 1968—1969, să 
facem o scurtă retrospectivă a com
portării făuritorilor acestui succes, 
fiindcă, orice s-ar spune, de la locul 
12 la sfîrșitul turului, la locul 5 în 
final, e un serios salt calitativ.

Începem cu unul din veteranii e- 
chipei care a apărat cu cinste culo
rile asociației sportive Minerul Lu
peni, și în perioada de glorie cînd 
fotbaliștii acestui important centru 
minier reprezentau Valea Jiului în 
prima divizie a tării.

Mihalache Teodor. In cele 9 me
ciuri în care a jucat, a dovedit si
guranță, un bun plasament și priză 
la balon. Este un bun dirijor al li
niei de apărare și bun coleg de e- 
chipă.

Dae Gheorghe, coleg de poartă cu 
Mihalache, are mai puțină experien
ță. Cu priză la balon și bun Ia blo
caj, mai puțin inspirat la mingile 
înalte, aprecierea locului de cădere 
a balonului și orientare în teren.

Pralea Dobre, un apărător cu reale 
calităji fizice. Poate mult mai mult 
decît a arătat în returul campiona
tului. Deci are mari perspective de 
dezvoltare.

Rizea Alexandru- Jucător cu bune 
calități fizice și detentă, este util

pentru apro-In cadrul pregătirilor
piatul campionat al diviziei națio
nale C, echipa minerilor din Lupeni 
a avut duminică, ca partener de joc, 
formația minerilor din Motru, care, 
după cum se știe, în viitorul cam
pionat va activa în categoria C, se
ria a V-a.

După ce, cu o săptămînă în urmă, 
cele două echipe s-au întîlnit pe 
stadionul din Motru, unde victoria 
a revenit tot echipei din Lupeni cu 
2—0, și în meciul revanșă, lupenenii 
au obținut victoria, de astă dată 
mai concludentă, 4—1 '(1—1).

încă de la primele schimburi de 
pase, oaspeții se remarcă prin cîteva 
acțiuni ofensive reușind ca numai 
după 6 minute de joc să deschidă 
scorul prin Oprea.

Gazdele, deși stăpînesp mai bine 
mijlocul terenului, nu reușesc să în
scrie cu toate că au numeroase oca
zii. Abia către finalul primei repri
ze, Cotroază aduce egalarea în ur
ma unei lovituri de colț.

O bună parte din repriza a doua, 
rezultatul se menține egal, cu toate 

echipei. Printr-o mai bună orientare 
în teren privind marcajul la om și 
o mai mare precizie în pase, poate 
obține un randament superior celui 
de pînă acum.

Pall losif, este exemplu de dăruire 
în joc, de devotament față de cu
lorile clubului și de voință în pre
gătire. Trăgînd concluziile cuvenite 
din comportarea necorespunzătoare 
avută în anul trecut, Pall a muncit 
cu sîrguință pentru remedierea defi
cientelor. Rezultatul? A participat 
la toate jocurile din retur primind 
de fiecare dată calificativul de foar
te bine și media notelor 8,50. De alt
fel, a fost apreciat ca cel mai bun 
jucător din linia do apărare. I-ar 
dăuna însă mult o atitudine de auto- 
multumire.

Șoptereanu loan, s-a încadrat re
pede si bine pe postul de fundaș 
sting, participînd cu rezultate bune 
și la acțiunile de atac ale echipei.

Mirescu Eugen. Deși foarte bine 
dotat fizic, din cauza lovirii defec
tuoase a balonului, nu are forță în 
șut. Abuzțnd de jocul individual, 
frînează ritmul jocului colectiv. Spre 
a fi util echipei, e necesar să-și îm
bunătățească tehnica lovirii balonu
lui, să respecte sarcinile de joc șl 
să lichideze cu individualismul.

Sima Ioan, deși a participat la 
toate jocurile din tur, ca un bun teh
nician, cu o bună orientare în teren, 
tendința de menajare îl face să osci
leze ca randament pe parcursul ce
lor 90 de minute.

Poenar Mircea, un tînăr cu perspec
tive, util echipei dar care trebuie să 
depună mai multă străduință în pre
gătire. Trebuie să i se cultive încre
derea în forțele proprii. 

ANȚELE
DAU...
SPERANȚE

De cîteva zile, orașul Petroșani găzduiește ta
băra centrală de pregătire sportivă la handbal, 
organizată de Ministerul Invătămintului, In ta
bără se află 180 de tinere speranțe de la școlile 
sportive din întreaga țară. Pregătirea lor se face 
sub îndrumarea a 17 cadre didactice de specia
litate. Antrenamentele, jocurile școală, lecțiile 
teoretice, toate au drept scop ridicarea măiestriei 
sportive a tinerilor handbaliști din care în viitor 
se vor selecționa jucători ce vor continua să 
ridice prestigiul tării noastre peste hotare în a- 
cest sport. Jocuri spectaculoase între reprezen
tativele școlilor sportive participante la tabără 
au avut loc și duminică pe terenul de handbal 
de la stadionul din Petroșani.

Faza din clișeu a fost surprinsă la meciul din
tre Șc. Sp. Petroșani ■— Șc. Sp. Ploiești. Echipele 
n-au tras la rezultat, dovadă scorul egal cu care 
s-a încheiat întîlnirea. Spectatorii, deoarece n-au 
lipsit nici ei, au văzut la tinerele speranțe un 
joc cu execuții tehnice care dau... speranțe pri
vind viitorul handbalului nostru.

că gazdele au mai avut bune ocazii 
de a înscrie. In ultimele 20 de mi
nute, apărarea oaspeților — care pî
nă atunci se evidențiase — cedează 
în fata impetuoșilor înaintași local
nici și astfel Horvath, Sima și Poe- 
nar, înscriu fiecare cîte un gol, pe
cetluind la 4—1 scorul final.

S-au evidențiat : Pali, Cotroază, 
Sima și Lucuța de la gazde, Ben- 
dean, Szilagyi, Prepici de Ia oaspeți.

★
In campionatul municipal al copi-, 

ilor, s-a desfășurat un singur meci: 
Minerul Aninoasa — Minerul I Lu
peni. Victoria a revenit micilor fot
baliști din Lupeni cu scorul de 10—0, 
la pauză 6—0. .

De notat, faptul că din partea or
ganizatorilor, nimeni nu a fost pre
zent la stadion, iar terenul a fost 
nemarcat, Cu alte cuvinte, la Ani
noasa nu există nici o preocupare 
pentru campionatul copiilor. Pînă 
cînd se va mai merge pe acest drum 
al nepăsării ?

S. BĂLOI

Uilecan Constantin a avut un în
ceput bun. Lipsa de pregătire cu lo
tul echipei, nervozitatea excesivă po 
teren, respingerea oricăror critici 
făcute de colegii de echipă, l-au fă
cut să joace din ce în ce mai slab. 
Prilej de reflectare pentru el cu atît 
mai mult ținînd cont de faptul că 
este un element tînăr cu reale ca
lități.

Lucuta Ioan, suplinește lipsa unor 
calități fizice printr-un volum mare 
de muncă, joc colectiv și inteligent. 
Are nevoie de mai multă încredere 
în forțele proprii și concentrare în 
fazele de finalizare.

Mac Coste!. Trecut de pe postul 
de fundaș pe acela de extremă, a 
dat, în parte, rezultate bune. încli
națiile spre joc colectiv și dăruirea 
în fiecare întîlnire, îl fac util echi
pei. Trebuie însă să-și îmbunătățeas
că precizia în trasul la poartă, să 
dovedească mai mult respect față de 
colegi.

Cotroază Constantin este unul din 
jucătorii de bază ai echipei. De alt
fel, a înscris 17 din cele 48 goluri 
marcate de echipa Minerul Lupeni 
în campionatul trecut. Atașat de co
legii de echipă, este exemplu de dă
ruire, luptînd pînă la epuizare. De 
altfel este apreciat ca jucătorul nr. 
1 al înaintării echipei lupenene.

Farcag Titus. Deși poate da un 
randament mult mai bun, indolența 
în pregătire, jocul static cu tendințe 
de individualism îl scad aportul.

Precup Vasile se dăruiește total 
jocului, respectă întocmai indicațiile 
antrenorilor dar are uneori ieșiri 
nervoase, inadmisibile. Cu cele 6 go
luri marcate, se situează pe locul doi 
în clasamentul golgeterilor echipei.

Aceștia au fost jucătorii cel mai 
des folosiți în campionatul trecut. 
Succesele se datoresc bineînțeles și 
celor doi antrenori, Cricitoiu Ilie și 
Groza Ioan, conducerii secției de 
fotbal care a căutat să asigure con
dițiile necesare desfășurării antrena
mentelor și întîlnirilor.

Pentru ca în viitorul campionat, 
echipa să urce spre vîrful piramidei 
în seria diviziei C, din caro face 
parte, e necesar ca toti componen- 
ții lotului să-și îmbunătățească teh
nica individuală, condiția fizică, să 
se încadreze în jocul de ansamblu 
al echipei.

D. C.

Mingea, pasată în adincime de 
fundaș, a fost preluată exact de lin
gă linia de tușă de micul extrem 
dreapta. Un dribling, o fentă și fun
dașul advers este trimis după,., bom- ' in cînd cite o observație spiridușu- 
boane. Demarajul irezistibil pe ex
tremă atrage noi apărători în ajuto
rul celui păcălit. Cu o suplețe de fe
lină sînt fentati și aceștia. Portarul, 
ultimul apărător, iese în întimpina- 
rea sfîrlozei și-i plonjează curajos la 
picioare. Prea tîrzin însă deoarece ba
lonul se oprește în plasă. Gol I Și încă 
ce gol! Urmează îmbrățișări și, meciul 
reîncepe de la centru. Fazele se suc
ced cu repeziciune, ca 
cursiv 
bine

repeziciune, ca vorbirea 
ă a elevilor care și-au învățat 
lecția. Jocul extremei incintă

Concursul preolimpic de sărituri 
?n apă de la Gendorf 

Succesul repurtat 
de sportivul 
român Ion Ganea

MUNCHEN 29 (Agerpres). — Un 
frumos succes international a repur
tat la concursul preolimpic de sări
turi în apă de la Gendorf (R. F. a 
Germaniei) sportivul român Ion Ga- 
nea. El s-a clasat pe primul loc în 
proba de sărituri de la trambulină 
cu un total de 505,55 puncte. Locul 
doi a fost ocupat de Petre Decusea- 
ră (România) cu 487,95 puncte, iar 
locul trei de Reff (R. F. a Germa
niei) cu 485150 puncte.

O comportare bună a avut și Me
lania Decuseară, clasată pe locul se
cund în ambele probe. La trambulină 
a totalizat 426,25 (pe primul loc 
Angelika Hilbert (R. F. a Germaniei) 
— 438,40 puncte), iar la turn a rea
lizat 301,70 puncte (pe primul loc 
s-a clasat sportiva vest-germană In- 
geborg Busch cu 315,25 puncte).

A JV-a etapă 
a campionatului 
republican 
de motocros

Disputată la Cîmpina, cea de-a 
IV-a etapă a campionatului republi
can de motocros s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate tehnice: clasa 
250 cmc: 1. C. Dovids (Metalul); 
2. O. Stephani (Steagul Roșu Bra
șov); 3. A. lonescn (Steaua); clasa 
500 cmc : I. E.- Seiller (Metalul); 2. 
O. Puiu (Steagul Roșu Brașov); 3. 
M. Dănescu (Steaua).

(Agerpres)

ȘilVAU- 
piTE 
ȘAHIS-

( Cele două oști 
, stau față în față, 
i Bătălia, pe cim-

pul cu 64 de pă- 
, trățele, se deslă- 
, șoară dîrz dar..
> sportiv. Coman-
> dantul oștilor al-
* be, mai vîrstnic 
' rimentat, inițiază 
' flancul regelui. Replica tînăru- 
, lui său adversar este însă 
( promptă și atacul e ’ respins, 
i Urmează o contraofensivă a 
i pieselor negre soldată cu pier- 
1 deri de ambele părți. Partida
• este sensibil egală. E suficien- 
' tă însă o mică greșeală ca

balanța victoriei să încline de 
( o parte sau alta. In jurul com

batanților stau și privesc a- 
1 liații celor două tabere. Dar 
, nu se intervine nici măcar cu 
, o sugestie. Asemenea bă- 
i tălii se dau la mai multe
> mese din sala de șah a clu-
> bului din Lupeni. Aici își dau 
1 întîlnire în fiecare zi zeci de 
1 iubitori ai șahului din impor- 
' tantul centru minier al tării 
, noastre. In fața tablei cu pă- 
1 trătele negre și albe își petrec 
( ore plăcute practicînd acest 
i sport al mintii în care nu e- 
1 xistă faulturi.

a mai expe- 
un atac pe

pe spectatori. Deși zîmbește discret 
a mulțumire, Lazăr Vasile, vetera
nul care șe ocupă de creșterea viito
rilor fotbaliști, îi face totuși din cînd 

lui. Spiridușul privește gazonul sta
dionului, iar obrajii i se îmbujorea
ză. Iși dă seama că profesorul are 
dreptate și că mai are foarte multe 
de învățat pînă va ajunge fotbalist 
in adevăratul înțeles al cuvîntului.

Numele acestei extreme de la e- 
chipa Jiu! 1 copii este Constantin 
Nicolae, și ne amintește de „profe
sorul" Constantin, jucător la Steaua, 
o celebritate a h.(balului nostru con
temporan. Să lie oare o simplă co
incidență de nume intre fotbalistul

1) Constructorul
2) Strungul
3) Electrica
4) Mistria
5) Dieselul
6) Precizia
7) Oțelarul
8) Ajustorul
9) Tinichigiul

10) Barosul
11) Planșeta

Pe parcursul întrecerilor, la care 
au participat peste 200 de tineri a- 
matori de fotbal din uzină, s-au re
marcat cîteva elemente de reală 
perspectivă ca de exemplu : Proda-

® Inițiativa asociației sportive 
Utilajul clin Petroșani de a organiza 
în cinstea Zilei minerului și a Cen
tenarului mineritului întreceri spor
tive de masă, a fost primită cu un 
viu interes de tinerii de la U.R.U.M.P. 
După disputele la fotbal pe secții, 
au urmat întrecerile de tir. Fiecare 
din cele șapte secții ale uzinei a 
participat cu cîte o echipă formată 
din cîte cinci trăgători. Primele trei 
focuri au fost de reglaj, apoi au ur
mat alte zece. Deși multi dintre ti
neri erau fără experiență în ale ti
rului, rezultatele sînt mulțumitoare. 
Lupta pentru primul loc s-a dat în
tre secțiile administrativă și întreți
nere mecanică. învingătorul nu s-a 
detașat pînă la ultimul foc. Găsind 
mai bine ținta, cei de la administra
ție au cucerit titlu! de „campioni" 
pe uzină cu 296 de puncte. Trăgă
torii de la întreținerea mecanică au... 
întreținut și ei bine focul, ocupînd

Tinerilor 
place mult 
bal, ce să mai vorbim. Se fac luntre 
și punte să-l practice. De altfel, fap
tele pledează în acest sens. Potrivit 
unei înțelegeri unanime, a și fost 
înjghebată o echipă de fotbal. In ce 
privește latura materială, însă, spri
jinul și înțelegerea din partea orga
nizațiilor U.T.C. și de sindicat pentru 
dotarea echipei, se află și în pre
zent Ia o limită nesatisfăcătoare. 
Doar cîteva mingi, și acestea procu- 

de la I.C.O. Petroșani le 
sportul. Cit despre fot-

COINCIDENȚĂ
de 15 ani și unul dintre cei mai 
virstnici jucători activi din tară ? 
Antrenorii copiilor de la Jiul, Lazăr 
Vasile și Cricovan Dumitru, susțin 
că nu numai numele ci și talentele 
sint oarecum asemănătoare. De fapt 
microbul fotbalului a molipsit aproa
pe întreaga familie a constructoru
lui Constantin. Mihai, avind „vene
rabila" vîrstă de 16 ani, este por
tar la echipa de juniori a Jiului. De 
Nicolae, extrema sfîrlează, am amin
tit. A rămas doar prîslea familiei, 
Romeo,
Deci, o 
tindo să 
weiller.

Cum au fost depistați

care joacă half la 
nouă familie de fc 
rivalizeze cu familii

cei trei [rail,

10 9 0 1 32—14 18
10 8 1 1 45—10 17
10 7 1 2 47—18 15
10 6 0 4 16—28 12
10 5 1 4 29—16 11
10 5 0 5 39—26 10
10 3 1 6 17—28 7
10 3 1 6 26—38 7
10 3 1 6 25—39 7
10 1 0 9 6—41 2
10 1 0 9 6—44 2

na Florea, Munteanu Mircea, Halasz 
Dionisie, Vățulescu Aurel, Munteanu 
Vasile, Ciornei Virgil șl alții.

AUREL DULA'

focul secund, la numai două puncte 
de lider. S-au clasat apoi, în ordine, 
trăgătorii de la turnătorie, construc
ții metalice, mecanică, reparații me
canice și sculărie.

In clasamentul individual, pe pri
mele trei locuri s-au clasat: 1) Niță 
Nicolae, de la secția mecanică, cu 
83 puncte.; 2) Dula Aurel, de la sec
ția administrativă, cu 82 puncte; 3) 
Ailenei Petru de la secția turnătorie.

Rezultatele obținute pe echipe șl 
individual nu sînt de performanță, 
dar participarea masivă a tinerilor 
a constituit într-adevăr o... perfor
mantă ce se cere însă a fl depășită. 
Tinerii din uzină au prins gust pen
tru acest sport. Noi 11 vom stimula.

ClMPEANU ȘTEFAN

președintele secției de tir

al A. S. Utilajul

NOTĂ

«■I

rate prin contribuția colectivă a ti
nerilor, se găsesc în „magazia" de 
echipament sportiv. Cu toate condi
țiile vitrege, echipa continuă să șe 
antreneze. Tinerii doresc să parti
cipe la campionatul municipal de 
fotbal. Ceva fonduri pentru procu
rarea echipamentului cică sînt. Dar 
lipsește inițiativa utilizării lor. O 
dată rezolvată problema procurării 
echipamentului, dorința lăudabilă a 
tinerilor de a avea echipa lor de 
fotbal în campionatul municipal va 
deveni realitate.

e altă poveste. Locuind lingă sta
dion, au fost nelipsiți de la toate an
trenamentele și meciurile ce au a- 
vut loc aici. Azi o minge stopată, 
mîine un sprint pentru 
balonului, o fentă, un 
tru păstrarea mingii, 
mentați ai celor doi 
descoperit talentele și 
copii a început munca 
cizelare a lor. Copiii au crescut re
pede ca fotbaliști și sperăm să au
zim de un trio Constantin care să 
rivalizeze ca talent cu marele Con
stantin. Totul depinde însă de mo
destia, seriozitatea și sîrguința cu 
Care frații Constantin se vor pregăti 
in viitor.

ajungerea 
dribling pen- 

Ochii experi- 
antrenori au 

în loturile de 
migăloasă de

D. CRIȘAN
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STEAGUL ROȘU

(Urmare din pag. 1)

LșfIlui lății gazdă. Delegațiile 
ocupă locurile in centrul st'i-

Idinnului. Președintele F.M.T.D. 
R idollo Mecchini (Italia), in 
Intimele Comitetului internatio
nal de pregătire, rostește o I scurtă cuvînlare, declarînd des
chis cel de-al 9-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu- I deniilor de la Solia, la apoi 
cuvintul, în numele tuturor 

i narlicinanfilor străini la festi
val, Cian Van Ta, conducăto
rul delegației tineretului 
Vietnamul de sud.

Salutul tării gazdă
transmis de către Iov. Todor 
■livliov, președintele Cnnsiliu- 

j iui de Miniștri al R. P. Bul- 
I garia.

Pe stadion sosesc grupurile 
.care poartă steagul bulgar și 
steagul festivalului, acesta din 
urmă purtat de tineri și tinere 
din Finlanda gazdele ediției a 
opta a festivalului.

Opt tineri purlînd
festivalului de la Helsinki se 
apropie de locul unde va fi 
aprinsă flacăra festivalului. A- 
ceasla este aprinsă de cel mai 

' bun sportiv al Bulgariei din 
anul trecut, Boian Radev,
soli! de gimnastele Maria Ghi- 
gova și Nesca Robeva.

După un adevărat potop 
locuri de artificii, încetul
încetul s'adionul se eliberează 
și începe proqramul artistic 
de gimnastică de masă. Punctul 
culminant îl constituie inter
pretarea în pitorești costume 
de către sute de tineri și ti
nere a dansului national bul
gar — Ricenita.

din

este

făclia

în-

de
cu

★

de presă.

Duminică dimineața la can
tonamentul delegației române 
din orășelul universitar a a- 
vul loc o conferință
Cu acest prilej, tov. Ion llies- 

prim-sccrelar al
U.T.C., ministru cu problemele 
tineretului, a răspuns la între
bările ziariștilor, privind pre
gătirile tinerelului român pen
tru festival.

A participat Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia, și mem
bri ai ambasadei.

cu, C.C. al

Calendarul
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1958 — A murit Teodor
lordăchescu, militant în miș
carea muncitorească din Re
mania (10 ani), (n. 1884).

1920 — A avut loc la Mos
cova prima conferință inter
națională 
niște.

1968 —
lui pentru
rate al Consiliului O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare (30 
VII — 9 VIII, Geneva).

a femeilor cornu-

Sesiunea Comiletu- 
produse manufactu-

Ecoul unor

Lucrărilor
li se vor

î

răspuns la materialele „Neca- 
mari ale unui colectiv mic" și

Ca 
zurile 
,.Deschiderea minei Bărbăteni trebuie 
adusă pe primul plan al preocupări
lor" publicate în ziarul nostru, Di
recția de investiții a C.C.V.J. 
face cunoscute măsurile luate 
tru redresarea situației, pentru 
malizarea ritmului de execuție
crărilor de deschidere a rezervelor 
din noul cîmp minier Bărbăteni. lată 
cele două răspunsuri primite :

ne 
pen- 
nor- 

a lu*

<£> Referitor la articolul ,,Deschi
derea'minei Bărbăteni trebuie adusă 
pe primul plan al preocupărilor" pu
blicat în ziarul nr. 5812 vă facem 
cunoscute următoarele: cele sesiza
te de dv. cu privire la întîrzierea 
lucrărilor de deschidere a cîmpului 
minier Bărbăteni în special prin lu
crările ce se execută de la mina Lu- 
peni. corespund realității.

Lucrările au fost periodic contro
late de C.C.V.J.,- iar în urma con
trolului efectuat de către sectorul

După ce a terminat școala (7 cla
se elementare și 3 profesionale) în 
județul Teleorman, Matei llie a ve
nit în Valea Jiului. S-a stabilit în 
orașul Vulcan, angajîndu-se la mină. 
De la început a ținut să le „demon
streze" tinerilor vulcăneni do ce e 
în stare. Nu era bal la care să nu 
fio și el prezent. Dar nu la dans, ci 
la scandal. Nu se simțea bine dacă 
pleca de la o întrunire a tinerilor 
fără să nu fi „împărțit ceva pumni". 
Nici pe stradă nu se comporta mai 
altfel: fluiera după fete, se lovea 
„din greșeală" de trecători.

Lucrătorii miliției din oraș l-au 
pretins lut Matei să respecte regu
lile de comportare civilizată pe 
stradă, în localuri. După ce primea 
un avertisment ori o amendă, pro
mitea că se va cuminți. Dar își uita 
repede promisiunea. Nici de servi
ciu nu se tinea, nu-i plăcea să mun- 
rească. A schimbat mai multe locuri 
de muncă. După angajări și reanga
jări la mina Vulcan, s-a mutat la 
ureparația Coroești, apoi Ia E.D.M.N. 
Cea mai mare „continuitate" 
Ia mina Vulcan, unde a lucrat 
lectrieian... 7 luni. Desigur 
care pretindea și în "lunile

o are 
ca e- 
mîn- 
cînd

articole apărute în ziarul nostru

de deschidere a minei Bărbăteni
acorda atenția cuvenită
de investiții C.C.V.J. în ziua do 4 
iulie 1968, s-a dispus prin conduce
rea E.M. Lupeni luarea unor măsuri 
eficace pentru intensificarea lucrări
lor de la orizontul 700 și 783 prin 
plasarea locurilor de muncă în ve
derea obținerii unei viteze de săpa
re de minimum 50 ml/lună, prin în
tărirea supravegherii și a controlu
lui din partea sectorului de investi
ții al minei etc. »

In ceea ce privește recondiționa- 
rea celor două galerii, s-a stabilit ca 
rearmarea acestora să se facă nu
mai în porțiuni absolut obligatorii, 
fixîndu-le la fața locului aceste zo
ne.

Precizăm că în ședințele lunare 
ce se țin la C.C.V.J. cu conducerile 
sectoarelor de investiții de la unități 
se analizează în mod deosebit și 
realizările din cîmpul minier Bărbă
teni.

Analiza critică din
tionat ^constituie pentru noi un sprijin

serios, fiind convinși că prin măsurile 
ce s-au luat șl se vor lua în viitor 
activitatea de investiții la mina Băr- 
băteni se va îmbunătăți simțitor.

Referitor lă articolul ,,Necazu
rile mari ale unui colectiv mic", pu
blicat în ziarul nr. 5802, vă relatăm 
următoarele: realizările slabe obți
nute de brigăzile care lucrează la 
mina Bărbăteni se datoresc îndeo
sebi condițiilor de lucru deosebit de 
grele impuse de tăria rocilor în care 
sînt amplasate galeriile, fapt care a 
fost sesizat și de dv. In vederea îm
bunătățirii activității, C.C.V.J. a luat 
o serie de măsuri printre care: a 
detașat în cursul lunii mai timp de 
peste două săptămîni un inginer 
(ing. Mozeș Alexandru) din cadrul 
sectorului 
a urmărit 
săpare șl 
dispus ca
Paroșeni în aceeași perioadă să se 
deplaseze zilnic de la Paroșeni la

de investiții al C.C.V.J. caro 
organizarea lucrărilor de 

în special perforajul; a 
șeful atelierului mecanic

•J

articolul men-

Bărbăteni șl să acorde asistenta ne
cesară pentru ca utilajele în dota- 
ție să funcționeze normal; brigăzile 
au fost dotate cu mașini pneumatice 
pentru încărcarea sterilului.

Ca urmare a celor menționate mai 
sus s-au obținut în cursul lunilor 
mai și iunie viteze medii de avan
sare de 50 ml/lună, mai mari decît 
în lunile anterioare cu 10—15 
ml/lună.

In ceea ce privește numirea unul 
inginer care să se ocupe exclusiv 
de lucrările de la Bărbăteni, aceas
ta se va realiza într-un viitor apro
piat și anume o dată cu începerea 
lucrărilor de săpare a puțului.

Considerăm că nu sînt epuizate 
toate rezervele care există în vede
rea obținerii unor viteze mult mal 
mari de înaintare șl avînd în vede
re importanta deosebit de urgentă 
a executării lucrărilor din cîmpul 
minier Bărbăteni, C.C.V.J. va căuta 
să ia toate măsurile corespunzătoa
re în acest scop.

întreprinderea
de locuințe și localuri 

PETROȘANI 
angajează :

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

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

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

Condiții: Diplomă de maistru.

— ADMINISTRATOR FOND IOCATIV PETROȘANI.

Condiții de angajare: Studii medii și 3 ani vechime în 
funcții administrative sau 7 clase elementare și 6 ani 
vechime.

— ȘOFER LA SECTORUL I.L.L. LUPENI.

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

Informații suplimentare se pol lua de Ia serviciul per
sonal ai întreprinderii, str. Mihai Viteazul nr. 9, telefon 
1147.

nu ■

(H Un „as" al scandalurilor în orașul Vulcan. ® In

cercările de „îmblînzire" ale lui Matei llie s-au lovit

de încăpățînarea „eroului". ® Pseudo-prietenii și me 

diuî din restaurant factori activi ai actelor huliga'

nice- După jocul cu „farfuriile zburătoare", a urmat
sentința : 3 ani închisoare

nu lucra. Nici de la bău
tură nu se da îndărăt. Dimpotrivă. 
Mîncarea i-o asigura soția (ea lu
crează la serviciul de recepție al 
E.M. Vulcan), pe care Iliuță o „răs
plătea" cu pumnii sau prin relații 
amoroase cu alte femei. „Prietenii" 
îi dădeau de băut dar nu degeaba- 
își aveau și ei pretențiile lor: un 
litru, două de rom sau țuică contra 
„caiteala" unui 
noscut pe care 
vadă bătut măr.
— ne relatează
lui Iliuță — puteau 
persoana altor huligani din Vulcan, 
pe numele lor mic Paul, Ciclu și. al
ții-

cunoscut sau necu- 
prietenii vroiau să-l 
Astfel de ,,prieteni" 

'Matei Susâna, soția 
fi întîlniți în

corecfională.

Pentru astfel de fapte, organele 
de ordine din Vulcan i-au dat huli
ganului diferite pedepse. Ziarul nos
tru, de aspmcnea, i-a atras atenția 
lui Matei llie, do două ori în acest 
an, în articolele „Minciuna are pi
cioare scurte" și „Iliuță scandal" a- 
supra căii greșite pe care a apucat. 
Deci, pe diferite căi, se încerca în
dreptarea lui. El însă a refuzat să 
se lase de vechile metehne. A as
cultat mai mult îndemnurile „prie
tenilor". Și a ajuns... la locul cu
venit pentru toți huliganii 1

In seara zilei de 17 mai a provo
cat un nou scandal în localul resta
urantului „Straja". După ce a lovit

-- ‘ și înjurat cîțiva consumatori, a răs-

turnat masa, a spart pahare, farfu
riile Ie-a făcut... zburătoare, arun- 
cîndu-le pe geam în stradă. Acest 
însă avea să fie ultimul act huli
ganic al lui Matei llie. Faptele sale 
aveau să fie reproduse pentru ulti
ma dată joi, 25 iulie, în sala clubu 
lui muncitoresc din Vulcan. In fa
ta unui public numeros, instanța de 
judecată a dat ultimul verdict în 
privința huliganului Matei llie: trei 
ani închisoare corecțională și obli
garea la suportarea pagubelor pro
duse, Pedeapsa este meritată. Aș
teptam ca toți huliganii din orașul 
Vulcan să fie puși la „poprire". E 
necesară însă puțină ordine și în 
rîndurile personalului T.A.P.L. care, 
în loc să înfiereze astfel 
le încurajează. Tocmai in 
' înd în sala clubului din 
da sentința un salariat al
tului „Straja", ospătarul Popa Radu, 
fuma nepăsător. Despre ce disciplină 
mai poale fi vorba atunci în localii] 
restaurantului „Straja". Despre ce 
educare a consumatorilor mai poate 
ti vorba dacă însuși ospătarul în 
calcă normele de etică socială ?

P. BREBEN
T. IOVI

de (apte, 
momentul 

Vulcan se 
restauran-

V

EU

Precizări privind plata chiriilor
pentru locuințe proprietate fle stat

de 
de 

Pe- 
să
E

17,30

19,00

21,00

22,50
23,05
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Tv. 
tici 
Tv.

pentru școlari. Consultații la matema- 
(clasa a VIII-a).
pentru specialiștii din industrie.

Curs de limba engleză (reluarea lecției 
a 3-a).
Lumea copiilor. Emisiune muzical-distracti- 
vă pentru copii, prezentată de „Ucenicul 
Vrăjitor".
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.
Film serial „Thierry la Fronde".
Studioul mic. ,;Poveste. studențească1' de 
Mihail Sorbul.
Festivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Sofia. Concert internațional 
(participă tineri din România, Ungaria, 
U.R.S.S., Iugoslavia). Rezumatul filmat a! 
principalelor manifestări.
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte.

MICA PUBLICITATE
Pierdut carnetul de muncă seria C.g. nr. 

434243 eliberat de Exploatarea minieră Vulcan 
pe numele Dospinescu Ștefan. Declar nul.

locuiesc 
stat, vor 

baza noi-

Petroșani
Unui sistem

In întreaga țară, începînd cu luna 
iulie a.c. au intrat în vigoare pre
vederile Legii nr. 10/1968, potrivit 
căreia, toți cetățenii care 
în locuințe proprietate de 
plăti chiria recalculată pe 
lor tarife stabilite.

In cadrul municipiului 
în vederea asigurării
unitar de aplicare a acestor preve
deri întreprinderea de locuințe șl 
localuri, prin serviciul fond locativ, 
a întocmit borderourile în care au 
fost cuprinși toți locatarii din locu
ințele proprietate de stat, pe locali
tăți. Borderourile au fost trimise 
unităților, întreprinderilor și institu
țiilor de stat, care sînt obligate, con
form instrucțiunilor Ministerului de 
Finanțe nr. 1550/1968, să confirme 
dacă persoanele trecute în bordero- 
uri sînt sau nu angajații lor și, con
comitent cu aceasta, să Tețină chi
ria respectivă.

Spre deosebire de vechiul sistem 
de plată a chiriilor, în noul sistem 
se prevede că, chiria datorată 
angajatul unei organizații de 
cooperatiste sau al altor organizații 
obștești, se va reține de către aces
te unități pe statele de plată a sa
lariilor, din remunerația lunară cu
venită acestuia. Prin aceasta se eli
mină timpul pierdut de locatari 
pentru plata chiriei.

Chiriașii care nu sînt angajați (li
ber profesioniști, pensionari etc.) își 
vor achita chiria la sectoarele I.L.L. 
din localitățile în care își au domi
ciliul (Petroșani, Petrila, Lonea,

indiferent dacii 
calculată după venitul 
al unui alt membru de

care titularul contrac-

de 
stat,

Vulcan, Aninoasa, Lupeni, Uricani), 
pe baza unui program care va fi a* 
nunțat de sectoarele I.L.L. din loca
litățile respective. De asemenea, 
restantele pentru toate categoriile 
de salariați, se vor achita tot la sec
toarele I.L.L. din localitatea unde își 
are domiciliul locatarul.

Reținerea chiriei se va face titula
rului de contract, 
chiria a fost 
cel mai mare 
familie.

In cazul în
tului locuiește în una din localită
țile municipiului Petroșani, dar lu
crează în afara municipiului (Hațeg, 
Deva etc.), chiria se va reține de la 
salariat de către întreprinderea unde 
este angajat iar aceasta va vira su
ma încasată LL.L.-ului Petroșani. De 
menționat este faptul că autentici
tatea datelor declarate inițial de 
fieoare locatar în buletinul aparta
mentului (locuinței), urmează să fie 
verificate de fiecare administrator 
de imobil, Iar în caz de erori, se 
vor face corecturile cuvenite, inclu
siv recalcularea chiriei. Verificarea 
datelor se va face pînă la finele a- 
nului în curs. Nepotrivirile constata
te cu ocazia verificărilor din date
le trecute anterior în buletin și cu 
cele verificate practic pe teren, vor 
conduce la recalcularea chiriei, ur- 
mînd ca diferența valorică să se în
caseze de la chiriașii retroactivi, tar 
la acei locatari cărora li s-a calcu
lat o chirie mai mare față de cea 
reală, stabilită pe baza normativelor

legale în Vigoare, suma plătită în 
plus va constitui chirie pentru luna 
(sau lunile) care urmează.

Locatarul care consideră totuși că 
s-au strecurat greșeli în calcularea 
chiriei, este în drept a se adresa în 
scris sau verbal administratorului 
de imobil din sectorul în care lo
cuiește. In asemenea situații, .admi
nistratorul de imobil este obligat de 
a trece la verificarea datelor care 
au stat la baza calculului chiriei șl 
a face eventualele confruntări pe 
teren, după pare se va trece la sta
bilirea corectă a chiriei, care va fi 
adusă la cunoștința locatarului.

Cetățenii care nu cunosc cuantu
mul chiriei recalculate conform le
gii nr. 10/1963 se vor adresa adminis
tratorului de imobil din sectorul în 
care locuiesc, care are obligația de 
a da informații în acest sens.

începînd cu data de 1 iulie a.c. 
termenele de plată a chiriei, pentru 
chiriașii angajați, 
chiria pe statele 
prevăzute pentru 
chenzina a H-a, 
luna iulie între 1—15 august, iar li
ber profesioniștii, pensionarii etc. 
își vor achita sumele datorate pe 
luna iulie pînă la 10 august a.c.

Orice întîrziere privind plata chi
riei, atrage majorarea de 0,5 la sută 
pentru fiecare zi întârziată, socotită 
la suma .neachitată în termen pentru 
toate categoriile de locatari.

cărora li se reține 
de plată, sînt cele 
plata salariilor la 
respectiv, pentru

Ing. GH. GALAN
șeful serviciului tehnic I.L.L.

Podul rulant 
la depozitul 
lemn al minei 
trila începe 
prindă coptnr.
chipa de lăcătuși 
condusă de Coș- 
tică Dumitru își 
face cu prisosință 
datoria Ia monta
rea lui.

® PIERDUT permis de conducere auto catego
riile B, c, D și E, talonul autoturismului nr. 
1216 MȘ, autorizație de funcționare a atelierului 
mecanic, buletinul de identitate și alte acte pe 
numele Căldărar Vgleriu — Petroșani ștr. C, 
Miile nr. 1. Le doclar nule. Recompensă 500 lei 
celui care le va restitui.

Consiliul popular 
provizoriu 

al municipiului 
Petroșani 

Circumscripția financiară
ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR PROPRIE

TARILOR DE CLĂDIRI DOMICILIAȚI PE RAZA ORA

ȘELOR PETROȘANI. LUPENI, VULCAN, PETRILA ȘI

URICANI CĂ SÎNT OBLIGAȚI SA SE PREZINTE LA

SERVICIILE FINANCIARE ALE ORAȘELOR MENȚIO

NATE MAI SUS. ÎN RAZA CĂRORA ESTE SITUAT

IMOBILUL, PENTRU A RIDICA ȘI COMPLETA DE

CLARAȚIILE DE IMPUNERE A VENITURILOR DIN

ÎNCHIRIERI CARE VOR EFECTUA POTRIVIT

LEGII NR. 10/1968.

Declarațiile astfel completate se vor depune la servi

ciile financiare ale orașelor de domiciliu pînă la 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 

VALEA JIU LVI 
PETROȘANI

Face cunoscut consumatorilor de energie electrică dip 
raza orașului Petroșani, că pot anunța întreruperile de cu
rent electric și cere remedierea lor la telefonul nr. 1737 al 
Secției de distribuire a energiei electrice, unde este asigu
rat în permanență un serviciu prevăzut cu personal compe
tent și destinat intervențiilor solicitate de abonați.

Radio
MIERCURI 31 IULIE

PROGRAMUL I

Buletin de știri; 
microfon, melodia 
9,30 Matineu lite- 
Soliști de muzică 

11,00 Buletin de 
ușoară ; 

pian ;
Sini

5,00 Buletin de știri ; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață ; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți ; 3,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 
9,05 La 
preferată ; 
rar; 10,30 
populară ;
știri; 11,05 Muzică 
11,25 Studii pentru 
11,45 Sfatul medicului: 
neeesari ochelarii de soare ?
12,00 Formații vocale de mu
zică ușoară; 12,30 Inlîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic ; 13.20 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară ; 14,00 Cin- 
tece populare; 14,15 Antena

tineretului; 14,30 Radiopubli-
citate i 14,50 Cîntă formația 
Chitarele roșii; 15,00 Buletin 
de știri. Buletin metep-rutier; 
15,05 Scurt program de piese 
interpretate la flaut; 15,15 
Meridiane; 15,30 Muzică u- 
șoară; 16,00 Radiojurnal.
Sport. Buletin meteorologic;
16.20 Cîntece populare cu Ma« 
ria Văduva și Florica Duma i 
16.30 Corespondentă specială ; 
17,15 Odă limbii române; 
17,45 Anșambluri artistice do 
amatori i 18,00 Buletin de 
știri i 18,02 Radiosimpozjon ;
18.20 Cîntă Mar'a ’’eter și Ion
Șerban ; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe a» 
dresa dumneavoastră ; 20,00
Buletin de știri; 20,20 Melodii 
populare cu Alexandru Dum
bravă și Remus Bistriță ; 20,40 
Melodii interpretate de Doris 
Day ; 20,55 Noapte bună, co
pii ; 21,00 Meridiane melodii ; 
22,00 Radiojurnal. Bulst’n me
teorologic. Sport; 22,20 Muzi
că ușoară ; 22.30 Moment poe
tic ; 23.00 Cântece cu... și fără 
cuvinte; 24.00 Buletin do știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

mîndră floa- 
de folclor; 

știri. Buletin 
7,40 Muzică ;

7,00 Banatule, 
re — emisiune 
7,30 Buletin de 
meteo-rutier ;
7,45 Cîntă fanfara ; 8,00 Estra
da artistului amator; 8,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,30 Buletin do știrii 
9,00 Opera în foileton : „Fide* 
lip" dș Beethoven; 10,00 Bule
tin de știri; 10,30 Să citim în 
vacanță; 11,15 Emisiune de 
folclor; 11,30 Muzică ușoară; 
12,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 12,25 Voci, or
chestre, melodii ; 13,20 Arii
din operete; 13,30 Muzică 
populară; 14,00 Radiojurnal. 
Buletin metoo-rutier; 15,00
Cîntă Luminița Cosmin și Vi
co Torriani ; 15,30 Orizont ști
ințific ; 15,45 Așa-i jocul pe la 
noi; 16,00 Rapsodie de Stan 

• Goleștan; 16,20 Sfatul medi
cului ; 17,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 17,15 Va
rietăți folcloricei 17,40 Radio* 
publicitate; 18,14 Corul an
samblului de stat din Baia 
Mare dirijat de Gheorghe

Velea 
19,00 
nostru 
ridică;
19,50 Cercul melomanilor; 
20,30 Ora specialistului ; 20,50 
Teatru radiofonic; Festival de 
cgmedie. „Katheleen"; 22,05 
Seară de romanțe i 22,20 Q 
operă în primă audiție; „Tur
cul în Italia" de Rossini ; 23,00 
Radiojurnal ; 24,00 Muzică
ușoară; 0,55 — 1,00 Buletin
de știrj. Buletin mețep-ruț|er.

; 18,55 Buletin de știri; 
Din tezaurul folclorului 
; 19,30 Consultație ju- 
19,40 Pagini din opere;
Cercul

ț
n

FILME

de aur; Republica; 
din Louisana; PE-

MIERCURI 31 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiembrie ; 

Praștia 
Pescarul
TRILA: Topkapi; LONEA — 
Minerul; Cum să furi gn mi
lion ; PAROȘENI : Femeile ; 
VULCAN: De trei ori Bucu
rești ; LUPENI —-. Muncitoresc} 
Noi doi, bărbații; LUPENI — 
Cultural: Pasărea timpuriei 
URICANI: Dinastia neagră.
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Cui aparțin pămînturile 
braziliene?

Un fenomen mai vechi, care 
preocupă în cel mai înalt grad 
autoritățile federale braziliene, 
și anume concentrarea de i- 
mense suprafețe de teren în 
mîinile unor proprietari stră
ini, face în acest moment obi
ectul unor vii dezbateri parla
mentare. In repetate rînduri, 
reprezentanți ai opiniei publi
ce, inclusiv deputați apartinînd 
grupării politice oficiale „A- 
rena”, au denunțat fenomenul 
ca periculos pentru siguranța 
națională, în afară de inconve
nientele de ordin economic. 
Ca urmare, s-a constituit o co
misie parlamentară de investi
gații, ale cărei concluzii cen
tralizate într-un voluminos ra
port înfățișînd dimensiunile 
nebănuite ale înstrăinării de 
pămînt brazilian surprind acum 
opinia publică și cercurile gu
vernamentale. Un membru al 
comisiei de investigații, deputa
tul federal Haroldo Veloso, din 
partea grupării guvernamenta
le . Arena", a făcut în parla
ment revelații de-a dreptul u- 
luitoare, afirmînd între altele 
că peste jumătate din suprafa
ța regiunii amazonice, adică 
aproximativ un sfert din teri
toriul brazilian, este izolată 
de șirul proprietăților străine, 
în majoritate aparținînd no.rd- 
americanilor. De mai mult timp 
în statele Amazonas, Goias, 
Mato Grosso, Para, Acre, Ma- 
ranho și Bahia, magnații stră
ini achiziționează masiv supra
fețele de pămînt, fie direct, 
fie prin intermediul unor firme 
sau persoane ,.juridicește" bra
ziliene. Cercetările au scos la 
iveală tranzacții scandaloase, 
cînd pămînturile erau achiziți
onate fără acte legale, sau cu 
acte false și mai întotdeauna 
la prețuri derizorii, înregis- 
trîndu-se cazuri cînd cu un 
dolar s-au „cumpărat" cinci 
hectare, lucru recunoscut în 
fata autorităților de către unul 
din afaceriști. Cei mai multi 
din proprietarii străini nu uti
lizează de loc pămînturile ob
ținute la preț de jaf pentru a- 
gricultură, ci se mărginesc la 
extracția ilegală de minereuri 
strategice, în primul rînd ra-

LAGOS 29 (Agerpres). — 
„Am petrecut trei Zile pe 

frontul nigeriano-biafrez, la 35 
kilometri de Port Harcourt”, 
scrie trimisul special al agen
ției France Presse, Claude 
Brovelli. Am fost primii zia
riști și fotoreporteri care pă
trundeam în această zonă de 
cînd a izbucnit războiul".

„Ne afJam în localitatea 
Nsokpo, tîrgușorul cel mai a- 
vansat, ocupat de forțele fe
derale și care, cu mai puțin 
de 72 de ore în urmă, se a- 
fla încă în mîinile biafrezilor". 
Războiul și-a pus pecetea pe 
aceste locuri. „întreaga regiu
ne din nordul Port Harcour- 
tului oferă un spectacol de
zolant. Drumurile sînt înțesate 
de carcase și resturi de mașini 
incendiate. Peste tot te în- 
tîmpină cadavre în descompu
nere, : pe marginea drumului 
sînt împrăștiate trupuri din 
care n-a mai rămas decît cra
niul și coloana vertebrală, fă
ră îndoială „curățite" de vul
turi. Pe alocuri, mașina noas
tră merge pe oseminte și de-a 
lungul a kilometri întregi mias
mele sînt insuportabile.

O tăcere impresionantă stă- 
pînește întinderile care acum 
stnt pustii. Sute de mii de 
locuitori au fugit din satele 
distruse, incendiate, fie ur-

BUENOS AIRES 29 (Agerpres).
Discuțiile despre „farfuriile 

zburătoare" au devenit un su
biect la ordinea zilei în Argen
tina. In legătură cu aceasta, co
respondentul din Buenos Aires 
al agenției France Presse. Mi
chael Iriart, scrie : „Farfuriile 
zburătoare există. Ele vin de pe 
o altă planetă nu pentru a cu
ceri Pămîntul, ci pur și simplu 
în misiuni de observare. Aceas
ta este opinia a 7 din 10 cetă
țeni argentinieni în urma sonda
jelor unui institut specializat, e- 
fectuate după numeroasele apa
riții a misterioaselor farfurii zbu
rătoare smnalate de aproape 10 
ani în Argentina.

Citeva sute de cetățeni de
clară că au putut observa aces
te vehicule spațiale și echipajul 
de la bordul lor, ceea ce a dat 
naștere la zeci de reportaje și 
materiale apărute in presa ar- 
gentiniană. Vehiculele spațiale 
au aproape întotdeauna ace
eași formă — a unei farfurii cu 
un diametru intre 2 și 5 metri, 
avînd suprafața poleită, care e- 
mite intense raze luminoase de 
culorii vii. Viteza lor este foarte 
mare, iar capacitatea de mane
vră depășește cu mult pe acea 
a celor mai moderne avioane 
existente pe planeta noastră. In 
ceea ce privește echipajul de 
la bordul acestor vehicule 
țicle, el se aseamănă cu ființe
le umane, măsurînd 2 metri si 
fiind imbrăcați in costume fosfo
rescente dar nu au încercat de- 
cit de foarte puține ori să co
munice cu interlocutorii lor te
reștri.

„Cuceritorii cosmici" par să 
caute ca teren de aterizare in
terminabilul Pampas, care se 
întinde de la Atlantic pînă 'a

______________________________________

dioactive, și la trimiterea lor 
peste hotare. Serviciul de in
formații al forțelor aeriene a 
depistat circa patru sute de 
terenuri de aterizare clandes
tine, în zone izolate și greu 
de supravegheat, care servesc 
operațiilor de contrabandă cu 
minereuri.

Pînă 1? jumătatea anului tre
cut, problema înstrăinării de 
pămînturi în regiunea amazo- 
nică, deși tratată ocazional în 
paginile presei, nu reușise să 
sensibilizeze în mod deosebit 
opinia publică. Lucrurile s-au 
schimbat însă o dată cu faimo-, 
sul caz al nord-americanului 
Stanley Sellig, invitat la un 
moment dat să explice prin ce 
modalități a izbutit să ajungă 
proprietar a 60 000 ha de pă
mînt brazilian, suprafață depă
șind de trei ori pe cea a sta
tului Guanabara și incluzind 
în întregime unul din cele mai 
mari municipii braziliene în 
nordul statului Goias. Din ex
plicațiile lui Sellig s-a des
prins și faptul că înainte de 
a-și însuși terenurile el a efec
tuat studii aerofotometrice cu 
aparate detectoare aflate in 
dotarea armatei Statelor Unite 
și că este sprijinit de marele 
grup monopolist al Rockefelle- 
rilor. Episodul a dezvăluit bra
zilienilor în mod limpede în
cotro țintesc interesele străine 
și a stimulat continuarea. cer
cetărilor. Acum, raportul comi
siei parlamentare scoate la i- 
veală că grupul Sellig nu 
numai că nu e singurul, dar 
nici nu este cel mai mare. In 
Mato Grosso, firma „Lancashi
re Investment" stăpînește a- 
proape un milion de hectare. 
In același timp există cel pu
țin două duzini de alte propri
etăți străine între 120 000 și 
430 000 ha, cum sînt cele apar
tinînd superlatifundiarilor Ja
mes Briyan, Richard Morrow, 
Cork Stinson, Lee Newton, 
Victor Calwell și alții. In afa
ră de americani, există și cîti- 
va magnați vest-germani, olan
dezi și japonezi. Principele 
Rainer din Monaco posedă și 
el un teren în Mato Grosso cu

Imagini 
zguduitoa
re de pe 
fronturile 
din Nigeria
mînd trupele biafreze, fie re- 
fuglindu-se în junglă. Desigur 
că o parte din ei se mai află 
încă acolo.

Isoba, Aloa, Igrita, Agwa, 
Nsokpo... și altele atîtea nu
me care vor trebui șterse de 
pe hartă. Peste tot numai vul
turii, care planează deasupra 
ruinelor și a cadavrelor".

„Sîntem acum la 60 de ki
lometri de Aba. Pămîntul tre
sare cînd mortierele sau tu
nurile își lansează obuzele, 
adesea rătăcite în junglă. Răz
boiul își păstrează însă ca
racterul său african > biafrezii 
au legat tradiționalele tam-

JiHHE ZBiTDilf' 
provoacă neliniște în Argentina
Anzli Cordilieri, dar au fost sem
nalați și în provincia Cordoba, 
la 700 km nord de Buenos Air.s 
șl In partea nordică a țării, a- 
proape de frontiera cu Bolivia. 
Aici, numeroase persoane, din
tre care și directoarea unei școli, 
au declarat săptămînă trecută 
că ar fi fost paralizați de o lu- 
mintă „fantastic de fosforescen-

• Echipaje cu ființe Ia bord, asemănătoare oamenilor
• Extraordinara apariție în orașul Olavarria
• Pentru ce aceste obiecte zburătoare au ales Argentina ca 

punct de plecare în misiunile lor de explorare?

tă", core a apărut deasupra co
selor lor. Numeroși autoinobi- 
liști, precum și soldații care au 
circulat în vehicule militare au 
zărit, de asemenea. noaptea 
obiecte zburătoare neidentifica 
ue, care ou aterizat și răspin- 
deau o lumină extraordinară 
Toți afirmă că motoarele vehi 
culelor lor au fost oprite de a- 
ceste obiecte ca și cum o mină 
misterioasă ar fi întrerupt con
tactul.

o suprafață de douăsprezece 
ori mai mare decît propriul 
său principat, dar față de 
standardul instituit aici de a- 
mericani principele intră doar 
în categoria proprietarilor de 
mina a treia. Se semnalează 
totodată tendința de concen
trare a proprietăților funciare 
în trusturi colosale,, așa cum 
este cazul cu „Brazii Land 
Cattle Packing", stăpîn a 
2 890 000 ha.

Pe lingă minereuri, o atrac
ție deasebită o prezintă meta
lele și pietrele prețioase. In 
această privință, firma „Unites 
States Brazil" a realizat deo
camdată performanța maximă, 
achiziționînd aproape în între
gime zona diamantiferă de pe 
cursul superior al rîului To
cantins.

Raportul comisiei parlamen
tare de investigații recoman
dă puterii executive anularea 
urgentă a tuturor actelor de 
proprietate obținute de străini 
prin procedee ilegale și expro
prierea respectivilor. Senatorul 
Eurico Resende afirmă că „pro
blema suprafețelor mari de pă
mînt aparținînd străinilor este 
deosebit de gravă și soluțio
narea ei va presupune proba
bil prima aiterare a noii cons
tituții a țării, precum si revi
zuirea codului civil". Preocu
parea autorităților federale es
te ilustrată și de faptul că im
plicațiile dimensiunilor extra
ordinare ale yînzării de tere
nuri către străini au făcut obi
ectul analizei la ultimele două 
reuniuni ale Consiliului sigu
ranței naționale, în fruntea că
ruia se află președintele repu
blicii. O serie de înalți șefi 
militari consideră că trebuie 
luate măsuri drastice pentru 
a evita repetarea a ceea ce 
s-a întîmplat în secolul trecut 
cu Mexicul, unde un proces 
similar de înstrăinare a pămîn- 
tului a dus în cele din urmă 
la pierderea unei mari părți 
din teritoriul national în favoa
rea Statelor Unite.

V. OROS 
Corespondentul Agerpres Ia 

Rio de Janeiro

tamuri de amplificatoare șl 
reușesc adesea să imite per
fect tirul de mitralieră sau 
zgomotul produs de mortiere. 
Cu toate acestea rareori ofi
țerii federali se mai lasă pă
căliți.

Reîntorși la Port Harcourt, 
am vizitat tabăra refugiaților. 
Am văzut o femeie de aproape 
40 de ani. cu o înfățișare 
scheletică, care a trăit trei 
luni ascunsă în savană. A înne
bunit și acum rătăcește ce- 
rîrid continuu de mîncare".

Dincolo de implicațiile de 
ordin economic sau politic, 
războiul nigerian capătă pro
porții înspăimîntătoare prin 
drama miilor de oameni care 
cad victimă.

&
LAGOS 29 (Agerpres). —
Postul de radio „Vocea Bia- 

frei" a anunțat că aproximativ 
25.000 de refugiați au putut fi 
evacuați din regiunile unde se 
desfășoară luptele spre interio
rul Biafrei. Postul de radio 
precizează că numai în ulti
mele trei zile au fost evacuați 
aproximativ 10.000 de refugiați. 
Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt militar biaffez a de
clarat că trupele federale nige- 
riene continuă acțiunile ofen
sive la nord de orașul Port 
Harcourt, iar luptele se des
fășoară pe trei fronturi.

Una din cele mai extraordi
nare apariții semnalate în Ar
gentina în cursul ultimelor luni 
a fost aceea povestită de un ca
poral și mai mulți soldați din- 
tr-un regiment de infanterie, 
cantonat la Olavarria, un oraș 
cu 80.000 de locuitori, situat 
la 400 km sud-vest de Buenos 
Aires. Caporalul și grupa sa.

care au fost alarmați de cîțiva 
cetățeni ce afirmau cu au văzut 
o farfurie zburătoare, s-au de
plasat la fața locului. In mo
mentul sosirii, farfuria zburătoa
re tocmai aterizase și radia o 
lumină intensă și policromă. 
Militarii s-au apropiat încet de 
acest obiect din care au ieșit 
trei ființe asemănătoare celor 
umane, cu o statură de aproxi
mativ 2 metri, care erau îmbră
cate in costume fosforescente.

R. P. BULGARIA — Vedere aeriană din Sofia.

| Comunicatul 
j Direcției 
| de statistică
i a R.P. Mongole
î ULAN BATOR 29 (Ager- 
: preș). — Comimicatul Direc- 
: ției Centrale de Statistică a 
: R.P. Mongole menționează 
: că în primul semestru al a- 
: cestui an, producția indus- 
; trială a țării a crescut cu 
: 8,1 la sută față de perioada 
i corespunzătoare a anului tre- 
; cut. Investițiile în economia 
: națională au sporit în aceas- 
i tă perioadă cu 10,2 Ia sută, 
; volumul lucrărilor de con- 
; strucții și montaj — cu 39,3 
i la sută. In primele șase luni 
; ale anului s-a produs cu 14,2 
: la sută mai multă energie 
; electrică decît în primul se

mestru din 1967.

BOLIVIA

Lovitură do stat... legală
LA PĂZ 29 (Agerpres). —
Cercurile politice din Boli

via coiisideră că hotărîrea 
președintelui țării Rene Ba
rrientos de a desemna sîmbăta 
trecută un guvern militar, în 
locul cabinetului civil care a 
demisionat semnifică „o lovi
tură militară de stat legală”. 
Potrivit observatorilor din La 
Paz, începînd de sîmbătă sea
ra, în istoria Boliviei a fost 
întoarsă o pagină. regimul 
partidelor politice fiind înmor- 
mîntat. cel puțin pentru o pe
rioadă de cîleva luni.

Liderii partidelor politice bn- 
liviene s-au întrunit duminf-

Popuhfia 
Poloniei

VARȘOVIA 29 (Ager 
preș). După cum a comuni 
cat Direcția Centrală de 
Statistică, populația R.P 
Polone a fost la sfîrșitu 
anului 1967 de 32.065.000 
locuitori. Densitatea 
populației pe kilometru 
patrat este de 103 locui 
tori.

Caporalul i-a somat să se în
toarcă, dar nu au răspuns. Șe
ful patrulei a ordonat deschide
rea focului de mitralieră, dar 
nu - a avut nici un efect asupra 
misterioșilor piloți, nici asupra 
vehiculului spațial. Imediat ve
hiculul și echipajul său și-au 
luat zborul, lăsînd iarba de io 
locui aterizării arsă. Caporalul 

și grupa de soldați au fost pa
ralizați de razele emise de a- 
cest vehicul și nu și-au recăpă
tat cunoștința decît trei minute 
mai tîrziu, cînd farfuria zbură
toare era doar un punct lumi
nos pe cer.

Apariția acestor obiecte zbu
rătoare începe să neliniștească 
in mod serios nu numai pe ci
vilii Argentinei, dar și cercurile 
specializate ale forțelor armate. 
Comandantul șef al aeronauti
cii militare din Argentina, ge-

Sprijin unanim
fată de
P.C. din

FRAGA 29 (Agerpres). — 
Agenția CTK anunță că la 

Prezidiul C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia continuă să soseas
că numeroase telegrame si 
scrisori din întreaga țară, în 
care cetățeni făcînd parte din 
toate grupurile sociale, comu
niști și necomuniști, membri 
ai Frontului Național își ma
nifestă sprijinul unanim față 
de politica conducerii P.C. din 
Cehoslovacia și își exprimă 
dorința de întărire a prieteniei 
cu U.R.S.S. și cu celelalte țări 
socialiste.

„împărtășim punctul de va

că pentru a examina efectele 
instaurării unui guvern mili
tar în această țară. Potrivit a- 
genției Associated Press, unii 
dintre ei și-au exprimat teama 
„că este pe cale să fie crea
tă o nouă juntă militară" care 
să conducă țara.

Președintele Barrientos, care 
a plecat duminică în orașul 
Cochabamba, a pretins că for
marea unul guvern militar „a 
constituit singura soluție”, în 
condițiile actualei situații din 
tară. Intre timp, starea de a- 
sediu, instituită în urmă cu o
săptămînă. rămîne în vigoare. 
In baza prevederilor acestui 
decret, activitatea politică a 
fost interzisă pe o perioadă 
de 90 de zile. In același timp, 
quvernul a cerut Curții Supre
me să invalideze mandatele 
unui număr de deputați, aflați 
în prezent sub stare de arest.

Ultimele evenimente din 
Bolivia au fost interpretate în 
contextul luptei pentru putere 
care se dă între președintele 
Barrientos și comandantul for
țelor armate, generalul Ovan
do Candia. Agenția France 
Presse consideră că prin In
stalarea unui nou quvern mi
litar, generalul Barrientos și 
generalul Ovando Candia au 
făcut „meci nul".

— . . .

neralul de brigadă Teodoro Al
varez, a declarat în legătură cu 
aceasta, următoarele: „Noi con
tinuăm ancheta cu mijloacele 
de care dispunem. Personal cred 
în posibilitatea existenței farfu
riilor zburătoare. Altfel, nu aș 
fi aviator". Mese rotunde reu
nesc specialiști în probleme spa
țiale, ziariști, iar mulți profesori 
țin conferințe periodice la Bue
nos Aires și în principalele ora
șe din provincie. întrebarea pe 
care și-o pun tn prezent ar
gentinienii este următoarea : 
pentru ce aceste obiecte zbură
toare au ales această țoră ca 
punct de plecare în misiunile lor 
de explorare ? Dacă aceste ve
hicule extraterestre ar exista in 
realitate, singurul răspuns real 
ar fi că Argentina, datorită 
imensului său Pampas nelocuit,, 
oferă mari posibilități navelor 
spațiale de pe o altă planetă 
care ar dori să țină secrete pri
mele operațiuni de debarcare 
pe Pămînt.

Intre timp, informațiile asupra 
evoluției farfuriilor zburătoare în 
Argentina au atras atenția lumii 
întregi, inclusiv a firmei ameri
cane de aviație „Douglas", ca
re a declarat că se pregătește 
să instaleze în această țară o 
stație științifică destinată să 
controleze evoluția obiectelor 
zburătoare neidentificate. La 
rînd său, americanul Larry Co
hen, autorul celebrului program 
de televiziune „Invadatorii", a 
anunțat că va pleca în Argen
tina pentru a pune la punct, 
împreună cu martorii oculari, un 
nou serial al acestei emisiuni 
științifico-fantastice, care posio- 
nează atit pe telespectatorii din 
America Latină, cit și pe cei din 
Statele Unite.

politica conducerii
Cehoslovacia
dere al C>C. al P.C.C. față de 
scrisoarea partidelor comunis
te și muncitorești. Dăm o înal
tă prețuire chibzuințe:, dar și 
tăriei și consecventei cu care 
C.C. al P.C.C. apără linia în
dreptată spre renașterea socie
tății noastre", scriu oamenii de 
știință cehoslovaci care lucrea
ză Ia centrul unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna (lin
gă Moscova).

Mesajul cetățenilor ceho
slovaci adresat Prezidiului C.C. 
al P.C.C., publicat sîmbătă în 
ediția specială a revistei „Li- 
terarni Listy" se află în cen
trul atenției întregii țări. Din 
Cehia, Moravia și Slovacia, din 
toate colțurile țării sosesc știri, 
potrivit cărora mesajul este 
semnat de sute de mii de ce
tățeni. In orașul Liberec din 
Cehia de nord, mesajul a fost 
semnat pînă duminică, seara de 
22.000 persoane, în orașul Hra- 
dec Kralove — de 100.000, la 
Pardubice — de 7.000 de oa

In S.U.A.

Noi incidente 
rasiale

NEW YORK 29 (Ager- 
pres). In diferite orașe ale 
S.U.A. au izbucnit noi In
cidente rasiale. In orașul 
Gary (statul Indiana) au avut 
loc sîmbătă și duminică 
ciocniri serioase între gru
puri de negri si poliție. 350 
de militari din garda națio
nală au fost puși în stare 
de alarmă pentru a veni în 
ajutorul'' politiei din Gary. 

Toate căile de acces spre 
oraș au fost blocate de im
portante unități ale politiei, 
puternic înarmate.

In orașul Grand Rapids 
(statul Michigan), incidente
le rasiale au continuat du
minică pentru a doua zi 
consecutiv, iar autoritățile 
au ordonat reintroducerea 
restricțiilor de circulație. 
Poliția a efectuat 47 de 
arestări. Se anunță, de a- 
semenea, că la Cleveland, 
unde au izbucnit primele 
incidente rasiale mai im
portante din această „vară 
lungă și fierbinte", situația 
începe să se normalizeze. 
După cum se știe, în cursul 
incidentelor din Cleveland, 
11 persoane au fost ucise, 
iar alte 23 au fost rănite. 
Există temeri serioase că 
ultimele incidente rasiale 
vor marca începutul unei 
noi etape a luptei negrilor 
pentru egalitate rasială.

Administrația S.U.A., in loc să rezolve doleanțele popu
lației de culoare, înmulțește mijloacele represive îndreptate îm
potriva demonstranților. Astfel a fost construit un vehicul de 
mari dimensiuni blindat, puțind adăposti polițiști înarmați cu 
mitraliere, care să se poată deplasa în siguranță unde este 
nevoie.

începerea 
convorbirilor 
sovieto-cehoslovace

KOSICE 29 (Agerpres). — 
Agenția C.T.K. anunță că la 

29 iulie, în orașul Cierna nad 
Tisou au început convorbirile 
între Prezidiul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și Biroul Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Din partea P.C.U.S. la în
tîlnire participă L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghîn, K.T. 
Mazurov, A.l. Pelșe, N.V. 
Podgornîi, M.A. Suslov, A.N. 
Șelepin, P.E. Șelest, G.I. Voro
nov, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.. P.N.

meni. Campania de semnături 
se desfășoară intens în prin
cipalele întreprinderi industria
le. La uzina constructoare de 
mașini „Skoda" din orașul 
PIzen, mesajul a fost semnat 
duminică dimineața de 15.000 
de oameni ai muncii. Și-au pus 
semnăturile și aproximativ 
10.000 de lucrători de la uzina 
constructoare de mașini și me
talurgică din orașul Budnica 
na Vage din Slovacia centrală, 
zeci de mii de oameni ai mun
cii din regiunea industrială a 
Cehiei de nord și din alte re
giuni ale țării.

Mesajul a fost semnat, de a- 
semenea, de numeroase perso
nalități, reprezentanți ai vieții 
culturale, științifice și sociale 
din Cehoslovacia. Numărul 
semnăturilor, relevă CTK, creș
te oră de oră. Numai pe o sin
gură .stradă din Praga, numă
rul cejor care au semnat dumi
nică dimineața acest mesaj s-a 
eifrat la 10.000.

+ In ultimele 24 de ore, unitățile Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și-au intensificat atacurile asupra 
fortificațiilor trupelor americano-saigoneze în împrejurimile Sai- 
gonului, în Delta Mekongului, în regiunea centrală, precum și 
în provinciile septentrionale ale țării. Luni dimineața, comanda
mentul forțelor S.U.A. a anunțat că patru vase militare ameri
cane care navigau in apele rîului Cuaviet, utilizat pentru apro
vizionarea bazei de la Dong Ha, au fost distruse de minele lan
sate de unități ale F.N.E.

losip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, l-a primit la Brioni pe Franz Muhri, președintele Parti
dului Comunist din Austria. In cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, relatează agenția Taniug, au fost abordate 
probleme actuale ale mișcării muncitorești.

In Dahomey a avut loc duminică referendumul în pro
blema încredințării puterii de stat lui Emile Derlin Zinsou. Re
zultatele definitive nu au fost incă oficial anunțate, dar obser
vatorii politici consideră că numirea lui Zinsou în postul de 
președinte al Dahomeyului va fi ratificată cu o majoritate sub
stanțială de voturi. Intr-o conferință de presă ținută la Cotonou, 
Emile Zinsou a declarat că guvernul său iși va lua in primire 
toate atribuțiile, începînd de la 1 august.

4^ Gordon Forde, cel de-al doilea pacient britanic, căruia 
î s-a efectuat vineri o operație de transplantare a inimii, a de
cedat duminică seara. In buletinul medical al spitalului națio
nal de cardiologie din Londra, se arată că pacientul nu avea 
nici o șansă de supraviețuire, iar operația de transplantare a 
inimii a fost făcută într-o ultimă încercare de a-i salva viața. 
Gordon Forde a fost cel de-al 28-lea pacient supus unei ope
rații de transplantare a inimii. Numai 9 dintre aceștia mai sînt 
in viață.

-$. Cel mai scăzut procent al natalității in ultimii 10 ani a 
fost înregistrat anul trecut în S.U.A. și Canada, 17,9 nașteri la 
mia de locuitori. In schimb, cea mai mare creștere de nașteri — 
40 la mia de locuitori — a fost înregistrată in Mexic, Peru, R.A.U., 
Iran și Filipine, anunță un birou de statistică din Washîrigton. 

Navigatorul englez, Michel Richey, a sosit duminică la 
Newport, la bordul ambarcațiunii sale „Jester", devenind astfel 
al 19-lea și ultimul concurent care termină cursa solitară de tra
versare a Atlanticului. El a parcurs distanta Plymouth—Newport 
in 58 de zile, 9 ore și 13 minute. Din cei 35 de concurenți care 
au pornit la 1 iunie in cursa de traversare a Atlanticului, 16 au 
abandonat pe parcurs din diferite motive. Prima ambarcațiune 
care a terminat cursa, „Sir Thomas Lipton", a parcurs distanța 
între Anglia și S.U.A. în 25 de zile, 20 de ore și 33 minute, sta

bilind astfel un record al tra-

Demicev și P.M. Mașerov, 
membri supleanti ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., K.F. 
Katușev și B.N. Ponomariov, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S.

Din partea P.C. din Ceho
slovacia la întîlnire participă 
Alexander Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.C., F. Bar- 
birek, V. Bilak, O. Cernik, D. 
Kolder, F. Kriegel, J. Pilier, 
E. Rigo, J. Smrkovsky, J. Spa- 
cek, O. Svestka. membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.C.. A. 
Kapek, J. Lenart și B. Simon, 
membri supleanti ai Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., precum și 
Milos Jakes, președintele Co
misiei Centrale de Revizie și 
Control.

Din partea cehoslovacă la 
întîlnire participă, de aseme
nea, Ludvik Svoboda, preșe
dintele R.S. Cehoslovace.

Scopul vizitei 
lui Smith 
la Pretoria

SALISBURY 29 (Agerpres). — 
Șeful regimului rasist rhode- 

sian, Ian Smith, s-a reîntors 
la Salisbury în urma vizitei 
efectuate la Pretoria, unde a 
avut o serie de convorbiri cu 
primul ministru al R. S. A„ 
Vorster, referitoare la întări
rea alianței militare și politice 
a celor două regimuri rasiste 
din sudul continentului negru.

După cum se știe, în Rho
desia s-a extins mișcarea de 
eliberare națională a patrioți- 
lor africani împotriva regimu
lui de teroare rasistă. Deta
șamentele poliției ihodesiene, 
precum și unități ale trupelor 
sud-africane întîmpină rezis
tența sporită a partizanilor a- 
fricani. In ciuda folosirii pe 
scară largă a aviației militare 
șl a unităților blindate, punc
tele de rezistentă ale partiza
nilor n-au putut fi lichidate. 
Tocmai de aceea, la Salisbury 
s-a pus problema solicitării 
unui ajutor militar sporit dfn 
partea Republicii Sud-Africa- 
ne.

versorii solitare a Atlanticului.
Duminică seara au sosit 

pe aeroportul Lydda, de lingă 
Tel Aviv, femeile și copiii care 
s-au aflat Ia bordul avionului 
israelian „Boeing 707", care a 
fost forțat să aterizeze la Alger 
cu citeva zile în urmă.

Naționalizări în Peru ]
LIMA 29 (Agerpres). — ?
Președintele Republicii j 

Peru, Fernando Belaunde '■ 
Terry, a anunțat duminică ș 
seara, Intr-o cuvlntare rosti- •; 
tă In fata membrilor Con- ; 
qresului, naționalizarea tu- j 
turor instalațiilor societății • 
„International Petroleum ; 
Co.", precum și a bogatelor ; 
zăcăminte petrolifere aparțl- j 
ntnd acestei societăți tn re- ; 
glunile de nord ale țării. ; 
Terry a declarat că nationa- j 
lizarea are efect imediat, • 
toate instalațiile societății i 
urmînd să fie trecute sub i 
controlul societății petrolie- î 
re de stat „Petrolera Fiscal" î 
...... . .........................._.............. î
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